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Förord
Syftet med den här antologin är att ge en bild av hur samverkan mellan
skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri kan gå till. Vi
öppnar en dörr in till olika kommuner och beskriver deras samverkansarbete kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Publikationen är Skolverkets första sammanställning av skolors och kommuners
erfarenheter från sektorsövergripande arbete inom området. Avsikten är
att den ska bidra till ökad kunskap om metoder och tillvägagångssätt inför
långsiktiga satsningar på samverkansarbete. Publikationen ingår som en
del i Skolverkets arbete med regeringsuppdraget Samverkan mellan skola,
polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri (U2006/5879/S).
År 2006 gav regeringen i uppdrag till dåvarande Myndigheten för
skolutveckling att fördela medel om 100 miljoner kronor till pilotprojekt
och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd utökad samverkan mellan
skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. En tredjedel av
Sveriges kommuner har fått bidrag inom ramen för den här nationella satsningen. Uppdraget överfördes till Skolverket i oktober 2008. Inom ramen
för uppdraget planeras även en kortversion av Skolverkets återrapport till
regeringen i december 2009 med avslutande analyser och slutsatser.
Samverkan är en fråga som länge stått på dagordningen för verksamheter
som arbetar med barn och ungdomar. Redan 1959 rekommenderade
Kungliga Majestät i ett cirkulär att särskilda samverkansorgan skulle bildas i kommunerna för att uppnå ett regelbundet samarbete. År 1971 gav
Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen ut gemensamma
råd och anvisningar i frågan.
I propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. (prop.
2002/03:53) konstaterades att barn fortsätter att falla mellan stolarna, trots
god samverkan under årens lopp. År 2003 beslutade därför Sveriges riksdag
att skärpa lagstiftningen om skyldigheten att samverka inom området.
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Samtidigt fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi
för samverkan. Uppdraget skulle genomföras tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling. Strategier för samverkan –
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett policydokument
för stöd i arbetet med den skärpta lagstiftningen och riktar sig till såväl
nationell, regional som lokal nivå .
Med samverkan avses här den definition som är angiven i den nämnda
nationella strategin för samverkan, det vill säga ”när någon eller några
tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en
uppgift som man gemensamt har att genomföra”.
Denna antologi innehåller texter från olika skribenter, från utvärderare
vid Örebro universitet och från Skolverkets projektgrupp som arbetat med
att genomföra regeringsuppdraget Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst
samt barn- och ungdomspsykiatri (U2006/5879/S). Projektgruppen består
av Anne-Charlotte Blomqvist, Eva-Lotta Eriksson, Peter Nyberg och Maria
Strömquist. Eva-Lotta Eriksson har varit projektgruppens huvudskribent
och projektledare.
Per Thullberg					
Generaldirektör					

Eva-Lotta Eriksson
Undervisningsråd

) Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen (2007). Strategier för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Stockholm: (reviderad upplaga).
) Ibid. sid. 11.
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del 1
Vi öppnar en dörr
och tittar in…

Inledning
Hur fångar man det intensiva samverkansarbete som pågår runtom i vårt
land till stöd för barn och unga som far illa? Det är näst intill omöjligt att
ge en fullständig bild och spegla allt som sker. Bara inom den här nationella
satsningen ingår 125 projekt i närmare 100 kommuner. Utanför detta uppdrag pågår dessutom andra lokala och nationella satsningar inom samverkansområdet. I antologin har vi valt att ge ett spektrum av bilder med en
blandning av myndighetstexter, fria beskrivande journalistiska texter samt
en mer analyserande text från utvärderarna vid Örebro Universitet.
Antologin är indelad i två avdelningar. I den första avdelningen ”öpp
nar vi en dörr” in till olika kommuner, vilka delar med sig av hur deras
samverkan har utvecklats. De fyra första kapitlen belyser samverkan uti
från fyra områden; stor skolfrånvaro, drogförebyggande arbete, brotts
förebyggande arbete samt allvarlig psykisk ohälsa. Det femte kapitlet
berör verksamheter där undervisning blandas med behandlande inslag.
Varje kapitel inleds med en övergripande presentation av området följt
av exempel från pågående verksamheter. I den andra avdelningen reflekterar Skolverkets projektgrupp och utvärderarna vid Örebro universitet
över projektgruppernas arbete när den nationella satsningen fortfarande
är inne i sin mest intensiva fas.
I Skolverkets regeringsuppdrag ingår samverkan mellan skola, social
tjänst, polis och BUP. Utifrån detta sorterades projektansökningarna in
i de fyra områdena som nämns i ovanstående stycke där var och en av
parterna är mer synlig. Även om respektive part har sitt särskilda område
är alla viktiga i arbetet. Urvalet av exempel i föreliggande antologi har
skett utifrån tre grunder: de fyra nämnda områdena, geografisk spridning
och var projekten befinner sig i sin process. Exemplen är hämtade från
spridda delar av landet och från olika kommuntyper: glesbygdskommun,
liten kommun, förort och storstad. För att fånga processen har vi valt att
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beskriva projekt som befinner sig i olika faser av arbetet kring samverkan,
från dem som precis har startat till dem som arbetat lite längre.
Ett bestående intryck i myndighetens arbete med samverkansuppdraget
är att enskilda lärare ibland ställs inför problem som för dem känns oöverstigliga. Många gånger kan det i stället behövas en bred lösning med en
eller flera samverkande parter som agerar för barnets bästa i enlighet med
Barnkonventionen och andra regelverk. En central fråga för skolpersonal är
hur de ska kunna uppmärksamma om barn och unga far illa eller riskerar att
fara illa. Det syns inte alltid utanpå. Att tyda signaler och tecken blir svårt
för en enskild lärare som är van att i övrigt ha diagnosmaterial för att kunna
mäta och fånga upp när en elev har svårigheter i skolan. För andra professioner i skolan, inom skolhälsovården och elevhälsan, pågår ett nationellt
arbete med att utveckla tillförlitliga mätinstrument, bland annat vid Socialstyrelsens utvecklingscentrum för barns och ungas psykiska hälsa (UPP).
Stödmaterialet riktar sig till rektor, skolledare, arbetslag, skolhälsovård
och elevhälsa samt kommunala samverkansteam. Publikationen vänder
sig även till förtroendevalda och personal inom samverkansparternas olika
verksamheter.
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt
6 § förvaltningslagen. När det gäller frågor som rör barn och unga som
far illa eller riskerar att fara illa har de även en särskild skyldighet att sam
verka, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, social
tjänst samt hälso- och sjukvård. För skola och hälso- och sjukvård infördes skyldigheten först den 1 juli 2003, samtidigt som samverkan lagstadgades att gälla även inom enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och
skolbarnsomsorg.
När det finns behov av omfattande och samordnade insatser runt ett
barn eller en ungdom har således socialtjänsten huvudansvaret att hålla
) 1 kap. 2a § första st. SkolL (1985:1100); 2f § första st. HSL (1982:763); 2 kap. 1 § LYHS
(1998:531); 3 § PolisL (1984:387; 3 kap. 1,4, 5 §§ och 5 kap. 1a § SoL (2001:453).
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ihop insatserna medan varje part har ett ansvar att bidra med sin del utifrån sitt samhällsuppdrag. Det är av stor betydelse att de här barnen och
ungdomarna blir sedda och får hjälp utifrån sina behov. Socialtjänstens
uppgift är att utreda och att ge skydd och stöd. Insatserna riktas ofta till
både barnet och familjen, i de flesta fall i ett frivilligt samarbete. Polisens
uppgift är att både arbeta brottsförebyggande och åtgärdande. Barn- och
ungdomspsykiatrins uppgift är att vara en specialistresurs som erbjuder
utredning, vård och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år
samt deras familjer. Förskolans och skolans uppgift uttrycks i skolans
två huvuduppdrag, kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget
(värdegrundsuppdraget). De flesta barn och unga vistas dagligen i förskolan eller i skolan vilket ger dessa verksamheter unika möjligheter att
arbeta främjande och förebyggande.
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Samverkan
runt stor frånvaro

1

Bakgrund
I Skolverkets rapport Rätten till utbildning presenteras tidigare forskning om
skolfrånvaro. Där konstateras att även om det inte finns några studier som
specifikt studerat långvarig ogiltig frånvaro finns det dock forskning som ger
viktiga kunskaper om orsaker till frånvaro och om faktorer som bidrar till att
förhindra eller minska frånvaro. Den forskningen delas in två perspektiv: dels
ett med individfokus som kopplar samman elevernas frånvaro med individernas riskbeteende, dels ett strukturellt perspektiv som fokuserar på skolan som
arbetsmiljö och att brister i skolans arbetsmiljö kan leda till elevfrånvaro.
Forskning inom det första perspektivet framhåller att skolk är ett tecken på ungdomens riskfyllda livssituation där elevers skolmisslyckande går
hand i hand med missbruk och kriminalitet. Som grupp var skolkarna
oftare själva mer utsatta för brottslighet eller var mer kriminella än ickeskolkare. De var även mer inblandade i mobbning, både som offer och
förövare. De hade likaså större konsumtion av tobak, alkohol, dopningsmedel samt sömn/lugnande medel utan läkarrecept.
Forskning inom det andra perspektivet ser skolfrånvaro som ett mått
på skolans arbetsmiljö och elevers hälsa. En rapport visar att den psykosociala arbetsmiljön i hög grad bidrar till elevers frånvaro.  I en annan
studie menade eleverna att själva undervisningen kunde vara en orsak till
) Skolverket (2008). Rätten till utbildning – Om elever som inte går i skolan, Rapport 309.
) M.Karlberg & K. Sundell (2004). SKOLK –Sund protest eller riskbeteende? Forskningsoch utvecklingsenheten, Stockholm, FOU-rapport 2004:1.
Knut Sundell m.fl. (2005). Elever på vift. Vilka är skolkarna? Stockholm, FoU-rapport 2005:15.
) Susann Häggqvist (2000). Elevfrånaro. Ett mått på skolans arbetsmiljö och elevers hälsa.
Arbetslivsinstitutet. Rapport nr 2000:7.
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att de skolkade, antingen för att de upplevde den ointressant och jobbig
eller för att de hade svårt att hänga med i undervisningen. Enligt en rapport från Skolverket om ofullständiga betyg i grundskolan skolkar elever
från undervisningen men inte från skolan som social miljö.
I den nämnda Skolverksrapporten Rätten till utbildning beskrivs hur
frånvarande elever i olika studier gärna kategoriseras enligt frånvarofrekvens. Elever som är frånvarande vid enstaka tillfällen kallas ströskolkare.
De som befinner sig i skolan eller dess närhet men ändå skolkar från lektioner kallas korridorvandrare. De som har en mer långvarig och sammanhängande frånvaro benämns ofta hemmasittare. Den senare gruppen
löper störst risk att äventyra sin psykosociala hälsa och få ofullständiga
betyg, vilket kan försvåra deras framtid. De olika kategorierna kan i den
praktiska vardagen övergå i varandra och förekomma i blandade former.
I rapporten understryks att all ogiltig frånvaro bör ses som ett varningstecken. Bland åtgärderna för att motverka frånvaro framhålls samverkan
med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Analyser av Skolverkets tillsynsutredningar visar betydelsen av att skolan allsidigt utreder
vad frånvaron beror på för att kunna sätta in rätt åtgärder. Under tiden
måste elevernas rätt till undervisning säkerställas.
Om de tre exemplen
Ur ett samverkansperspektiv blir skolan själva navet i arbetet med stor
frånvaro, eftersom det är skolan som uppmärksammar frånvaron och slår
larm. Många projektkommuner ser samverkan som ett viktigt redskap för
att tydliggöra yrkesroller och utnyttja resurser effektivare. Det finns ett
behov av att förtydliga olika professioners mandat och uppdrag såväl internt inom skolan som externt mellan samverkansparterna.
) Abdi & Akeroth 1975 i A Jönsson (1990) Skolk – en forskningsresumé. Skolöverstyrelsen
(Meta rapport nr 1).
) Skolverket (2001). Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen. Rapport 202.
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Exemplet Styrsö har valts därför att det speglar vad som sker när samverkansparterna snabbt reagerar på tidiga signaler och samlas runt en grupp
unga som med terminologin ovan skulle kunna ingå i kategorin korridorvandrare. Styrsö betraktar sig som en glesbygdskommun trots sin närhet
till Göteborg. I den lilla kommunen finns en personkännedom mellan
parterna som i det här fallet förefaller har varit till gagn för den aktuella
elevgruppen.
Sundbyberg har valts för att det är en relativt stor kommun som arbetar på ett brett förebyggande plan med en nollvision för frånvaro. Sundby
berg är intressant därför att både socialtjänsten och BUP genomför tydliga insatser knutna till olika behov som identifierats hos de respektive
elevgrupperna korridorvandrare och hemmasittare. Projektet sammanför
erfarenheter från tidigare satsningar i kommunen.
Det tredje exemplet, Återvändarna från Eskilstuna, har valts därför att
det bidrar till kunskap om samverkansinsatser för elever som varit frånvarande under mycket lång tid, hemmasittare. När elevens hemskola har
försökt allt som står dem till buds men ändå misslyckats att få tillbaka
eleven samordnar den sig med en resursskola (eller motsvarande). Återvändarna startade sin verksamhet i projektform men har permanentats
med stöd från den politiska nivån i kommunen därför att de visat så goda
resultat i sitt arbete.
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exempel »
Exempel på samverkan
för elever med stor frånvaro

”Varje vuxen viktig”– tydligt
fokus i samverkan på Styrsö
Styrsöskolan är en liten skola belägen i Göteborgs södra skärgård
där man startat ett samverkansprojekt kring stor frånvaro. Viktiga
faktorer för framgången har varit gemensam syn på vad man vill
uppnå, handledning för personalen och korta beslutsvägar.
Exemplen från Styrsö,
Sundbyberg och
Eskilstuna är skrivna
av Maria Löfstedt.

Problemet på Styrsöskolan var att det fanns en social kultur bland en del
tjejer där skolk var en av ingredienserna och samtidigt med andra negativa beteenden. Karl-Johan Lantz menar att mycket tyder på att allt fler
tjejer i yngre tonåren tar till sig mer utagerande, traditionella ”killbeteenden”, för att få uppmärksamhet. Det uppstod en klyfta mellan lärare och
elever. Elevernas budskap var ”lägg dig inte i”.
– Det blev många laddade situationer och flera pedagoger hade det
tufft, säger Rebecka Graf, en av pedagogerna i projektet.
Projektets utgångspunkt

De vuxna runt ungdomarna bestämde att bryta det rådande läget och
samverkan blev ett redskap för att få ett helhetsperspektiv på lösningarna.
De samverkande parterna i projektet är skolan, socialtjänsten, polisen
och kommunens ungdomsenhet. Utgångspunkten i arbetet är vikten av
en lyckad skolgång och att alla sluter upp kring det arbetet. Skolan blir
navet i samverkan och insatserna syftar till att förbättra skolsituationen.
Ungdomsenheten arbetar uppsökande bland ungdomar och ansvarar för
att fritidsgården har öppet tre kvällar i veckan. Detta arbete handlar om
att eliminera riskfaktorer som till exempel användandet av alkohol och
droger som påverkar skolarbetet negativt.
För att få legitimitet och säkra långsiktigheten organiserades en styrgrupp
på övergripande nivå med chefer från de inblandade verksamheterna. På
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Styrsö fanns det en god grund att gå vidare ifrån, därför att man redan
före projektet hade en samverkan kring barn i ”riskzon” med inriktning
på sociala problematik och kriminalitet.
– Vi kunde snabbt förstå varandra och skapa ett gemensamt mål, säger
Karl-Johan Lantz.
En arbetsgrupp sattes ihop för att arbeta med dessa elever. Den bestod
av personal från skola, socialtjänst och ungdomsenheten. Gruppen har
hela tiden utgått från elevernas behov och inriktat arbetet mot hur ung
domarna ska få en stärkt självbild. Utifrån detta har man sedan kartlagt
resurserna: lärare, assistenter, fritidspedagoger, vänner, familjen, skolhälso
vården, kuratorn och socialtjänsten.
Relationer i fokus

Gemensamt för alla inblandade har varit ett coachande trygghets- och
relationsskapande förhållningssätt. Genom denna hållning riktar man
blickarna framåt i stället för att fokusera på tidigare misslyckanden. Målet
är att stärka elevernas självkänsla genom att betona deras starka sidor,
både i skolan och på fritiden. Man har låtit skolsköterskan ha filmstunder
med eleverna där filmerna fungerat som underlag för diskussioner om
bland annat kärlek, äktenskap, utbildning och resor.
För att få arbetsro, en skolmiljö som är anpassad efter elevernas behov,
blev valet av lokaler viktigt. En lokal, en bit från skolan, blev tillfälligt en
ny arena för eleverna. Här kunde delar av undervisningen ske under lug
nare förhållanden med bland annat projektarbeten utifrån elevernas egna
idéer, som skapade glädje och gav ökat intresse för lärandet.
En annan relation som projektet arbetat med att utveckla är kontakten
med föräldrarna.
– Vi har bjudit in föräldrarna till samtal, eftersom föräldrakontakten
är en viktig del i arbetet. Det har handlat om att agera tillsammans, säger
Rebecka Graf.
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Vi har en klar fördel härute när vi ska samverka,
eftersom det är små enheter som är beroende av
varandra. Personkännedomen underlättar också.
Hur man organiserar sig kan innebära både
en fördel och en nackdel. Men när det blir ”för
personligt” som det kan bli här – då får någon
annan vara med och bedöma situationen.
Karl-Johan Lantz, projektledare på Styrsö

Framgångsfaktorer i arbetet

”

Tre saker som har bidragit till att skolsituationen har förbättrats för målgruppen är samsyn, handledning och korta beslutsvägar.
• Samsyn. Eftersom parterna i samverkan var med från start och då
definierade målet för arbetet skapades en samsyn och ett klimat som
inbjudit till diskussion och reflektion.

• Handledning. Alla som har arbetat med elever har fått extern handledning. En dialog har kontinuerligt förts i handledningen kring vad
både personal och eleverna har uppnått, och det har varit högt i tak i
diskussionerna kring metoder och förändringar.
• Korta beslutsvägar. I arbetet med samverkan har skriften Strategi för samverkan varit ett viktigt redskap. Strukturer på olika nivåer har skapats, till
exempel genom att formalisera möten med samverkande parter, vilket har
gjort att ansvaret och rutinerna blivit tydliga. Tack vare dessa förbättringar
har man kunnat ta snabbare och bättre underbyggda beslut.
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Nollvision 2010 i Sundbyberg
Att elever inte går i skolan är ett samhällsproblem. Samverkan
kring elever med hög frånvaro behövs därför att problemet
är allas ansvar och för att man måste vara många för att
orka jobba enträget och hålla kvar fokus. Det menar man i
Sundbybergs stad, där man har tagit ett rejält grepp om
de här frågorna.
Skolan, huvudmannen, kan aldrig avsäga sig ansvaret för att ge en skol
pliktig elev utbildning, men ofta behövs det ett samarbete mellan olika
myndigheter, förvaltningar och organisationer, för att tillhandahålla den
utbildning som eleven har rätt till. Detta är utgångspunkten i Sundby
berg, där man sedan tre år tillbaka driver ett projekt för att komma till
rätta med stor frånvaro bland eleverna i grundskolorna. Från och med
januari 2007 blev detta även ett politiskt prioriterat område i Sundby
bergs stad.
– När vi började diskutera den här frågan på allvar i kommunen blev
det tydligt att det var oklart vems ansvar det var att ge eleverna det stöd
som de behöver, säger Kjell-Arne Springe.
Arbeta med hela miljön runt eleven

När skolfrånvaron väl har utvecklats till hemmasittande, eller en hög
otillåten frånvaro, krävs det mycket stora insatser för att hjälpa eleven.
För att kunna ändra situationen behövs ett arbete med hela miljön runt
eleven. Detta arbete måste vara långsiktigt för att kunna bygga upp en
hållbar relation mellan skolan, eleven och familjen.
Förutom de ordinarie insatserna från skolan, enheten för barn- och elevhälsan, socialtjänsten eller BUP finns det två team som samverkar. Det första
teamet som bildades var ett KBT-team med psykologer från BUP och pedagoger från enheten för barn- och elevhälsa. Deras teoretiska bas vilar till stor
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del på kognitiv beteendeterapi, modern inlärningspsykologi och specialpedagogik. De arbetar i första hand mot de hemmasittande eleverna.
Skolmiljön kan motverka lösningar

Det andra teamet är det skolsociala teamet och de arbetar med resterande
elever. Det består av en familjebehandlare från socialtjänsten och en
specialpedagog från barn- och elevhälsan. De har en utvecklingspsykologisk grundsyn och arbetar lösningsfokuserat med inslag av KBT utifrån
ett systemteoretiskt perspektiv.
Kjell-Arne Springe har också gjort egna observationer för att studera
hur en skolmiljö faktiskt kan bidra till att vidmakthålla vissa elevers problem. Det är hur vi förhåller oss till den enskilda individen som är betydelsefullt, menar han.
– Hur ser den pedagogiska miljön ut med sina klassrum, hur förmedlas
kunskaper, hur ser förhållandena och rollerna ut mellan eleverna och mel
lan elever och lärare? Sådant kan också ge svar på hur vi ska arbeta. Har
vi verkligen en skola för alla, med ett inkluderande perspektiv?, frågar
han retoriskt.
Eftersom elever ofta har många skäl till att stanna hemma så behövs det ett
batteri av åtgärder. Teamen ska komplettera och hjälpa skolan är det tänkt.
– Det handlar mycket om motivationsarbete, att sätta upp rimliga mål,
att ha tålamod och arbeta långsiktigt, betonar Kjell-Arne Springe.
Grethe Lövhaug är specialpedagog på barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg. Hon arbetar i KBT-teamet och kom redan på ett
tidigt stadium in i processen.
– Jag gör en kartläggning som till exempel innebär samtal med rek
tor, klasslärare, kurator och andra viktiga vuxna som känner barnet. Det
handlar om att samla all information som finns kring styrkor och svag
heter och vad man gjort tidigare.
Frågor kring hur samarbetet med föräldrarna har fungerat är också
viktiga, och hon poängterar att kartläggningen måste få ta tid. Det hela
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mynnar ut i en handlingsplan med skrivningar om hur man går vidare
i arbetet. Om kartläggningen visar att det finns behov av en alternativ
skolform är det Grethe Lövhaugs uppgift att hitta den. Misstänker man
att eleven har en neuropsykiatrisk problematik, görs en sådan utredning.
– Parallellt med denna kartläggning börjar jag arbeta pedagogiskt med
barnet och kan till exempel tillrättalägga visst skolmaterial, om det behövs. Vi försöker hela tiden bygga på barnets styrkor och goda erfarenheter av skolan.
Andra komponenter i projektet

Utbildning och kunskapsspridning är två viktiga beståndsdelar i arbetet. För
att stötta relationen mellan pedagog och elev utbildas personalen i att stärka
sitt samspel med sina elever. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer sprids
till personalen inom förskola, skola och socialtjänst samt hur skyddsfaktorerna runt barn och ungdomar kan stärkas i den dagliga verksamheten.
I Sundbyberg använder man Kometprogrammet som utgångspunkt för
arbetet med föräldrarna.
– Det är ett mycket bra program som passar in i vår modell. Vi foku
serar på de positiva sakerna som faktiskt fungerar och bygger på dem.
Kometprogrammet ger föräldrarna nycklar till hur man kan gå vidare,
säger Kjell-Arne Springe.
Det enträgna arbetet i Sundbyberg har gett positiva resultat.
– Av de mycket noggranna inventeringar vi har gjort de senaste åren
kan jag konstatera att andelen elever som har en hög frånvaro minskar
från år till år. Vi har lyckats att bromsa den negativa trend som var orsa
ken till att arbetet en gång startade.
) Socialtjänstförvaltningen har sedan 2003 drivit Komet som ett utvecklingsprojekt med
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen, Kompetensfonden, Alkoholkommittén, Mobilisering
mot narkotika och SiS. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett
s.k. evidensbaserat föräldraprogram, med olika förgreningar, det innebär att programmet
ska utvärderas för att påvisa om det har effekt. Programmet bygger på att stötta föräldrar
och lärare så att de förbättrar sin kommunikation med barnet.
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Eftersom svårigheterna kring dessa elever är mycket
individuella finns det ingen modell som fungerar
för alla. Arbetet anpassas efter elevens behov och
bygger på en noggrann beskrivning (pedagogisk
och psykologisk) av den enskilda elevens svårigheter.
En stor flexibilitet, och inte minst kreativitet, är
central för att ge eleven, föräldrarna och skolan
möjlighet att få till träffar och möten.
Kjell-Arne Springe, utredare och projektledare på enheten
för barn- och elevhälsa, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Sundbybergs stad.

”
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Återvändarna i Eskilstuna
Om en elev är frånvarande från skolan under lång tid, mellan
en termin upp till ett och ett halvt år, finns det inom Eskilstuna
kommun en verksamhet som kallas Återvändarna. Den är en
del av kommunens resursskolor. Tillsammans med eleven,
föräldrar och samverkansparter planerar och genomför de
insatser för att stödja elevens hela situation så att utveckling
och lärande går hand i hand. Målet är att eleven ska må bra
och så småningom återgå till skolan.
Varje morgon på Återvändarna börjar eleverna med att läsa en bok. Böc
kerna är noggrant utvalda för att passa ungdomarna.
– De flesta elever tycker att det är skönt sätt att starta dagen på det sät
tet, säger Wanda Ljungquist, en av pedagogerna.
Men ibland får hon eller speciallärarkollegan Lars Svärd åka och hämta
en elev i hemmet. Motståndet för att komma iväg till skolan kan vara för
stort. Fika klockan tio är heligt likaså en stund av samling inför dagen, då
man pratar om det som varit och det som ska komma.
Wanda Ljungquist har tidigare under sina många år som lärare i Eskils
tuna kommun sysslat med uppsökande verksamhet för att få tonårsflickor
som mått dåligt att komma tillbaka till skolan. Denna verksamhet ledde
till projektet Återvändarna som varade i ett och ett halvt år, och som numera är en permanent och uppskattad verksamhet i kommunen.
Återvändarna tar över

När hemskolan har prövat alla möjligheter att få en frånvarande elev till
skolan men ändå inte lyckats, kontaktar de Återvändarna. Wanda Ljungquist och Lars Svärd besöker hemskolan, och får då nödvändig information om elevens bakgrund och svårigheter och vad man har gjort för att
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lösa dem. Sedan kallar man till ett möte på hemskolan med eleven och
föräldrarna. Man genomför även ett besök i Återvändarnas lokaler, som ligger i en F–9-skola i centrala Eskilstuna. Om föräldrarna och eleven säger
ja till att gå hos Återvändarna skrivs ett avtal om en prövotid för eleven.
Hemskolan skickar med dokumentation, arbetsmaterial och uppgifter som
eleven får ta med sig och en kontaktperson från hemskolan utses.
Under den tid eleven befinner sig inom Återvändarnas verksamhet ska
olika tänkbara insatser utredas och beslutas i samverkan mellan skolan,
socialtjänsten och fritidsverksamheten. Ibland behöver även BUP delta.
På Återvändarna går framför allt elever i grundskolans senare del. Åtta
elever får plats i verksamheten samtidigt. De allra flesta mår psykiskt dåligt på ett eller annat sätt när de kommer.
Eleven står kvar på klasslistan i sin hemskola. Kontakten mellan hemskolan och Återvändarna är tät, och eleven läser ofta ett eller flera ämnen
på sin hemskola, varvat med de individuella studierna hos Återvändarna.
Eleven har mejlkontakt med, och besöker hemskolan regelbundet för att
hämta eller lämna uppgifter. Målet är att eleven så snart som möjligt ska
återvända till sin ordinarie skola, och ibland blir det så. Men många väljer att stanna på Återvändarna tills det är dags för gymnasiet.
Det är vanligt att eleverna tidigare haft kontakt med socialtjänsten,
BUP och polisen. Flera har använt droger eller kommer från hem med
missbruk. Några flickor har gjort abort. De allra flesta upplever och har
upplevt sig stå utanför sina klasskamrater och vänner. De känner sig ofta
övergivna av föräldrarna, skolan eller socialtjänsten.
– ”Vuxna är skit”, är ofta en utgångspunkt när de kommer hit, säger
Lars Svärd.
Ge självförtroende och skapa relationer

Att skapa goda relationer till föräldrarna är mycket viktigt, anser både
Lars Svärd och Wanda Ljungquist, och man har möten med dem ungefär
en gång i månaden.
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– En del föräldrar är näst intill apatiska och vissa är desperata. Alla föräldrar
vill verkligen att deras barn ska gå i skolan, precis som barnen själva vill det.
Men ibland är hindren för höga, och det är där vi kommer in i bilden.
När eleverna antas till Återvändarna har de ofta dåligt självförtroende
och är inte alls motiverade för fortsatta studier. Wanda Ljungquists och
Lars Svärds uppgift är att höja elevernas motivation. Det kan vara en lång
varig och ibland långsam process.
– Verksamheten på Återvändarna bygger på att skapa tillit mellan elever
och lärare men också mellan eleverna. Den bygger på att skapa en vikänsla och en tillhörighet i gruppen, och att bygga förtroende som gör att
dessa elever kommer igång igen och till och med börjar blomma. Det är
vår främsta uppgift!, säger Lars Svärd.
Enligt honom är ständiga samtal om smått och stort vägen till det
målet. De flesta elever vill klara av skolan, men de har inte kunnat hantera den vanliga skolmiljön med allt vad den innebär. Enligt Lars Svärd
lyckas Återvändarna öka elevernas motivation för skolarbetet och stärka
deras självförtroende, där andra har misslyckats. Detta ger, enligt honom,
i förlängningen bättre skolresultat.
– Allt går att genomföra, bara eleverna får en dos som de känner att de
orkar med, säger Lars Svärd övertygat.
De koncentrerar sig främst på kärnämnena, svenska, matematik och
engelska. Hemkunskap och idrott läggs ofta till. De försöker också utöka
elevernas repertoar kring olika saker som de tidigare inte varit med om.
Det kan till exempel handla om utflykter och fysiska aktiviteter.
På Återvändarna sker bedömning och betygssättning utifrån de natio
nella proven i kärnämnena och andra prov från hemskolan i samråd med
pedagogerna där. De flesta eleverna börjar i gymnasieskolan efter sin tid
på Återvändarna och de når ofta goda resultat där.
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Samverkan i det drogförebyggande arbetet
Bakgrund
En del av Skolverkets regeringsuppdrag handlar om att samverka för att
komma till rätta med ungas tillgång till, bruk och missbruk av alkohol och
andra droger. Aktuell forskning om förebyggande arbete – preventionsforskning – förespråkar insatser på flera nivåer med metoder som har effekt enligt vetenskapliga studier. Vikten av att identifiera risk- och skyddsfaktorer,
brukar framhållas. Klarlägger man sådana betydelsefulla faktorer kan det
förebyggande arbetet inriktas mot att framför allt stärka skyddsfaktorerna
för barn och unga. Utgångspunkterna för det förebyggande arbetet hänger
väl samman med myndigheters lagstadgade skyldighet att samverka.
Skolans roll framhålls som central av flera skäl, bland annat ger en
fungerande skolgång och skolframgång i sig ett starkt skydd mot problem. Att arbeta förebyggande och med tidiga insatser mot alkohol innebär att risken för missbruk av andra droger minskar. Detta då risk- och
skyddsfaktorerna överlappar varandra samt att flera bakomliggande faktorer för kriminalitet och skolk är detsamma.10
Det finns flera begrepp inom områdena förebyggande och hälsofrämjande arbete, där några är särskilt viktiga i detta sammanhang. Tidigare
användes termerna primär-, sekundär- och tertiärprevention. Numera har
man allt mer övergått till nya begrepp. De nya benämningarna är universell, selektiv och indikerad prevention.11 Kortfattat betyder de:

10) Statens Folkhälsoinstitut (2008). Slutrapport avseende regeringsuppdrag 2005–2007
om spridning av kunskap och metoder som stärker det alkohol- och drogförebyggande
arbetet i skolan, sid. 4, 6.
11) Strategi för samverkan, sid. 34f.
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1. Universell – på den första nivån arbetar man med förebyggande insatser för en stor befolkningsgrupp, exempelvis alla elever i skolan, genom
att utveckla ett gott skolklimat, föräldrasamverkan, främja skolnärvaro
och liknande.
2. Selektiv – den andra nivån innebär att man särskilt riktar sig till en grupp
som har identifierade riskbeteenden.
3. Indikerad – på en tredje nivån arbetar man med individinriktade insatser.
Våren 2008 inrättades ett ANT-sekretariat inom regeringskansliet för nationell samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.12 En av dess huvuduppgifter är att ansvara för sammanställningen
av årliga åtgärdsprogram utifrån ett sektors- och ämnesövergripande perspektiv. Målen för sekretariatets arbete är:
• En minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.
• Ett narkotikafritt samhälle.
• En idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning.
• Ett minskat tobaksbruk, framför allt bland ungdomar.
Om de tre exemplen
Skolverket har fått få ansökningar inom det drogförebyggande området.
Skälen är säkert flera. Kanske uppfattar skolor drogförebyggande samverkan som en fråga för andra aktörer eftersom användandet av droger
vanligen inte sker i skolan. Det kan emellertid påverka skolarbetet visar
bland annat en undersökning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) från 2005.13 Där uppger mer än var tionde elev

12) F
 ri från missbruk – Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 2009. S2009.001.
13) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN (2005).
Skolelevers drogvanor, Stockholm.
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i gymnasiet år två att deras alkoholkonsumtion påverkat skolarbetet på
ett negativt sätt.
De tre exemplen i detta kapitel illustrerar sammantaget insatser på alla
tre preventionsnivåer som nämns ovan. Vännäs och Södermalm verkar
på flera nivåer samtidigt, vilket stämmer väl överens med teorierna om
hur man arbetar framgångsrikt med prevention. Vännäs är vald därför att
det är en mindre kommun i Norrland där de har en bred ansats i arbetet
och en ambition att involvera alla parter. Vännäs får årligen ett tillskott
av ungdomar genom att de har riksintag på en av sina gymnasieskolor.
I artikeln beskrivs vad detta innebär för kommunen. Södermalm är ett
innerstadsområde i Stockholm vilket ger andra förutsättningar. På Södermalm exponeras ungdomarna för många risker som de samverkande parterna har att ta hänsyn till.
Det tredje exemplet Katrineholm arbetar främst inom den indikerade
nivån. Det är ett av skälen till att vi valt den kommunen. Det andra skälet
är att exemplet belyser den allra första fasen av samverkan. När skribenten
kom dit befann sig projektet precis i startgropen. Texten har senare kompletterats med en eftertext.
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exempel »
Exempel på samverkan
kring drogförebyggande arbete

Stjärnhuset i Vännäs
I Vännäs kommun har man samlat olika yrkesfunktioner i ett
hus för att tillsammans kunna möta frågor kring ungdomar. Där
finns studie- och yrkesvägledaren, kuratorer, socialsekreterare,
polisen och i gatuplanet finns även fritidsgården.
Exemplen från
Vännäs, Katrineholm
och Södermalm i
Stockholm är skrivna
av Thomas Heldmark.
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På Liljaskolans elevhem är det drivor av kläder i hörnen, bänken i köket
är belamrad med disk, men artonåriga Linus som bor här tycker att det är
ganska hemtrevligt. Hit till Liljaskolan kommer varje år hundratals elever
från hela landet som vill ägna sig åt sina specialidrotter. Alkohol är strängt
förbjudet på elevhemmet.
Hårda tag kan tyckas, men Linus tycker att det är okej.
– Det skulle nog inte funka annars, säger Linus. Vi är här för att plugga,
träna och skaffa vänner för livet.
– Men, tillägger han, vi är också ungdomar. Vi gillar att ha kul.
Det är vanligt att tonåringar dricker mycket alkohol. Enligt siffror från
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet dricker den genomsnittlige 16–19-årige pojken alkohol
som motsvarar 12 burkar starköl i veckan, flickorna något mindre. Och
när flera hundra tonåringar befinner sig på samma plats, långt hemifrån,
många av dem festsugna, en och annan med allvarliga problem, när de
umgås dagar kvällar och helger – då behövs det någon som drar en gräns.
På Liljaskolan i Vännäs har den gränsen hetat Jerry Björn, elevhandläggare på skolan. Men det räcker inte, det behövs starkare strukturer. Sedan
knappt ett år tillbaka pågår ett omfattande arbete i Vännäs kommun med
att stärka samarbetet kring barn och ungdomar som dricker alkohol eller
missbrukar droger, eller som far illa på andra sätt.
– Alla vuxna, skolan, socialtjänsten, polisen och föräldrarna, måste tala
med samma röst. Dra en gemensam gräns, säger Leena Björklund, chef
för barn och utbildningsförvaltningen och initiativtagare till samverkansprojektet Vändela.
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Brotten ökar kring skolstarten

Vännäs ligger i en västerbottnisk dalgång där Vindelälven flyter samman
med Umeälven. Här bor drygt åtta tusen invånare och det finns gott om
små och medelstora företag. Arbetslösheten är låg. Andelen skolbarn är
högre än riksgenomsnittet, även om man räknar bort Liljaskolan som har
riksintag med elever från hela landet.
På polisstationen talar polismannen Ulf Andersson om att samarbetet
med skolan och socialtjänsten är gott. Däremot menar han att polisen i
Vännäs är underbemannad, vilket märks tydligt så här vid terminsstart,
då skadegörelsen och cykel- och mopedstölderna ökar. Ulf Andersson
som sitter i styrgruppen för samverkansprojektet Vändela, betonar att det
oftast är kommunens egna ungdomar som är inblandade i brott, inte de
tillresta internateleverna.
Det var fem år sedan som de första tankarna föddes om samverkansprojektet. Ansvaret för barn- och ungdomsverksamheterna var då som
nu spridd på olika händer i kommunen. Fritidsgården sorterade under
vård- och omsorgsförvaltningen. Föreningsverksamheten och ungdomshandläggaren fanns hos tekniska förvaltningen. Skolan och biblioteket
låg under barn- och utbildningsförvaltningen. Varje förvaltning hade sina
egna chefer och fast det är ropavstånd mellan dem visste ingen hur helhetsbilden såg ut för barnen i Vännäs. Än mindre för de barn som befann
sig i riskzonen.
Det man visste var att frånvaron bland högstadieeleverna var oroväckande hög och att alkoholkonsumtionen och drogtestandet bland ungdomar låg lite, om än inte mycket, över genomsnittet för länet. Man kände
också till att det fanns ett 70-tal ungdomar som behövde stöd och insatser från samhället, samt att ett ganska stort antal 15–20-åringar varken
gick i skolan eller hade annan sysselsättning. Men kommunen saknade
ett samlat grepp kring dessa.
Under flera år diskuterade tjänstemän och politiker olika samverkansformer men man kom aldrig riktigt till skott. Öppningen kom med projektpengarna, sedan gick allting ganska snabbt.
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Det räcker inte att prata. Ungdomarna måste
märka att vi gör något. Det betyder också att
vi lyssnar på dem och skapar möten där
ungdomarna är involverade.
Leena Björklund, chef för barn- och
utbildningsförvaltningen i Vännäs

”

– Genom diskussionerna var marken breddad, säger Elisabeth Persson,
utredare på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hade pratat så länge
att de flesta hindren var undanröjda. Plötsligt fanns en viljeinriktning
som inte bara var läpparnas bekännelse.
Stjärnhuset ett nav för samarbete

Det behövdes en gemensam lokal. Och i Stjärnhuset, ett gråmålat trähus
mitt i Vännäs stadskvarter, träffar vi projektledarna Gudrun KågströmLindberg och Peder Lundberg. Det viktiga, menar Gudrun KågströmLindberg, är att det gått så snabbt att öppna huset. Det var bara ett halvår
sedan idén till Stjärnhuset kläcktes. Det var under en så kallad framtidsverkstad, en dag då 35 personer träffades från skolorna, socialtjänsten,
fritidsgården, elevhälsan och landstingets ungdomshälsa.
Stjärnhuset ska fungera som ett nav för samarbetet. Här ska studie- och
yrkesvägledaren, kuratorer, socialsekreterare, polisen och projektledarna
för Vändelaprojektet kunna finnas till hands för unga och föräldrar i
kommunen. Fritidsgården har flyttat in i bottenvåningen, vilket ökar
chansen för att det finns ungdomar här på eftermiddagar och kvällar. Två
socialarbetare har sina fasta arbetsplatser i Stjärnhuset.
– Det finns en poäng med att socialarbetarna finns på fritidsgården,
säger Gudrun Kågström-Lindberg. Det ska vara lätt att söka upp dem.
De ska vara tillgängliga för samtal och frågor.
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Ett socialtjänstarbete som inte är myndighetsutövande men dit föräldrar och barn kan vända sig för att få hjälp. I grund och botten är Vändelaprojektet ett alkohol- och drogpreventivt projekt, förklarar Gudrun
Kågström-Lindberg. Och det ska verka på tre nivåer: universellt genom
insatser som riktar sig till alla unga och deras föräldrar, selektivt genom
riktade insatser till utsatta grupper – och indikerat, till de barn och familjer
som har en uttalad problematik. Det förebyggande arbetet ska dels hitta
alternativ till ungdomarna som dras till alkohol, dels ge föräldrautbildningar och seminarier för tonårsföräldrar, till exempel om vad deras barn
kan tänkas syssla med på Internet.
En målsättning är att uppmärksamma elevers frånvaro på ett tidigt stadium så att det inte utvecklas till stor frånvaro. Projektet vill ytterligare
förstärka den samverkan som sedan länge bedrivs med fungerande elevvårdsteam på varje skola där rektorer, kuratorer, elevhälsan, socialsekreterare och polis träffas en gång i veckan.
En annan konkret åtgärd är att involvera polisen när minderåriga begår
mindre brott. Vid småbrott som exempelvis snatteri ordnas ett särskilt förhör
där föräldrar, skola, socialtjänst och polis är närvarande. Förhöret som sker
hos polisen är förstås frivilligt, man får inte tvinga minderåriga till förhör.
– När vuxenvärlden på detta sätt visar att man tar mindre brott på all
var upplever vi att det också dämpar ungdomarnas alkoholkonsumtion
säger Leena Björklund.
Det är i dag en vedertagen uppfattning inom forskningen att tydliga
gränser mot småbrott, mobbning, skolk med mera även fungerar preventivt mot alkohol och droger. Ungdomarna får en känsla av att vuxenvärlden bryr sig om de normer de har satt upp och då blir det ett större steg
att bryta mot andra normer. Och alla barn vet att det är ett normbrott att
dricka. Förvaltningschefen Leena Björklund understryker vikten av konkreta åtgärder som syns.
– Det räcker inte att prata. Ungdomarna måste märka att vi gör något.
Det betyder också att vi lyssnar på dem och skapar möten där ungdomarna är involverade.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Vändela ska bli permanent. Det tycker Leena Björklund är välkommet.
– Vi ska skapa en helt ny organisation så att all verksamhet, som tidigare varit spridd på olika förvaltningar, nu ska samlas.
En utmaning – elever som befinner sig långt hemifrån

En fråga som återstår är vilken plats gymnasieskolan Liljaskolan ska ha
i samverkansprojektet. Leena Björklund medger att skolan lever lite sitt
eget liv på andra sidan järnvägen. Liljaskolan är störst av Vännäs fyra
skolor med 1 200 elever, flertalet tillresta från andra kommuner. Den är
likaså ortens största arbetsgivare med 160 lärare, och en hel del annan
personal. Varje elev på elevhemmet ger kommunen över 150 000 kronor
i skolpeng och inackorderingsbidrag. Det i sin tur ger ringar på vattnet
till matbutikerna, cykelhandlaren, pizzeriorna och kaféet. Liljaskolans
ekonomiska betydelse för Vännäs är svår att överskatta och att den redovisas som en egen enhet, frigjord från Vännäs övriga skolor, understryker
detta faktum.
Men läget, en bit från centrum, gör det lite svårare att nå eleverna.
Och 17–18-åringar kanske inte är så intresserade av att spela pingis på fri
tidsgården utan vill hellre hänga i varandras rum. Dessutom, om en utsocknes elev får allvarliga problem måste samverkan ske med elevens
hemkommun som tar beslut och står för kostnaderna. Detta försvårar
samarbetet och det finns risk att elever hamnar mellan olika myndighetsstolar. Det har man erfarenheter av på Liljaskolan.
Dessutom kan det finnas ett motstånd från skolan att överhuvudtaget
vädra problemen. Liljaskolan är kommunens ekonomiska motor. Vem vill då
skrämma föräldrarna med att deras tillresta barn utsätts för grupptryck och
frestelser? Förvaltningschef Leena Björklund är medveten om dilemmat.
– Det är inte helt enkelt för oss. Det är en utmaning när det kommer hundratals ungdomar som ska vara på samma plats. Många har ju
idrottsintresset, men det gäller inte alla. Under de nio år jag har varit för-
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valtningschef och rektor har frågan varit uppe på vartenda möte: hur tar
vi hand om de elever som befinner sig långt hemifrån?
Liljaskolans elevhandläggare Jerry Björn tar till orda:
– Vi har inget behov av att dölja något. Vi har de problem vi har. Vi
tycker ändå att det fungerar bra. Eleverna trivs. De allra flesta som kommer hit är skötsamma. Men visst, det dricks en del, vissa tar droger, så är
det. Och det måste vi samarbeta för att kunna göra något åt.
Jerry Björn är Liljaskolans mest kända ansikte, ”högsta hönset, högre
än rektorn” säger en elev på elevhemmet. Han har sitt kontor på bottenvåningen i elevhemmet, och hans Saab står ofta kvar utanför huset
till åtta nio på kvällen. Jerry Björn är med i arbetsguppen kring samverkansprojektet Vändela. Han välkomnar projektet, inte minst för att det
har fått alla ”att börja prata med varandra”. Men han hade gärna sett att
Stjärnhuset inte hade hamnat nästan en kilometer från Liljaskolan. Risken finns att gymnasieeleverna inte tar sig dit. Men Gudrun KågströmLindberg är mer positiv.
– Allt som vi gör är lika öppet för våra gästelever. Jag tror absolut att
de kan leta sig hit. Men visst är det så att vi måste hitta en bättre och mer
meningsfull fritid för gymnasieeleverna.
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Katrineholm – uppmärksammar
tidiga tecken i skolan
Går det att hindra att barn börjar missbruka alkohol och droger?
Ja, det anser Nikolaus Koutakis, psykologiforskare vid Örebro
universitet. Tillsammans med medarbetare i Katrineholms
kommun implementeras ett skolprogram och en organisatorisk
samverkansmodell för att fånga upp yngre barn som visar
tecken på att fara illa.
Forskning och klinisk erfarenhet visar att det ofta relativt tidigt går att
upptäcka de barn som senare riskerar att hamna i missbruk. Det gäller
bara att läsa tecknen rätt.
– De typiska karriärvägarna till missbruk syns ibland redan på förskolan. Om barnet är otryggt, har svårt att koncentrera sig, eller om det
finns problem i hemmet. Det kan också vara plötsliga förändringar i beteendet.
Nikolaus Koutakis talar alltså här om riskfaktorer, saker i barnens omgivning eller beteenden som kan avläsas som tidiga varningssignaler. Till
exempel aggressivt utagerande, skygghet, mobbning, skolk och att barnet
börjar röka i tidig ålder. Riskerna kan i gynnsamma fall desarmeras av
skyddsfaktorer, som goda och nära relationer med föräldrarna, bra kamrater och så vidare. Ofta ser lärare riskerna först av alla. De märker om
barnet plötsligt ändrar beteende på ett negativt sätt. Problemet är att de
inte alltid vet vad de ska göra när de ser att en elev förändrar sig. De vet
inte var det finns hjälp att få.
Utbildning av coacher

I Katrineholms kommun försöker man göra verklighet av en samverkansmodell. Tentaklerna mot barnen och lärarna består av utbildade coacher,
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oftast pedagoger på skolan. Det är coacherna som lyhört ska ta fasta på
lärarnas signaler, eller själva läsa av tidiga varningstecken hos eleverna,
och lotsa dem till rätt hjälp. Coacherna ska följa lagstiftningen och hitta
genvägar förbi organisationshindren. De ska också vara förtrogna med
fungerande behandlingsmetoder. Nikolaus Koutakis betonar dock att
coacherna inte utför några insatser, det har de inte kompetens eller resurser till –de är ju i första hand pedagoger.
Nikolaus Koutakis är optimistisk därför att det redan har utbildats
ett 25-tal coacher i Katrineholm. De har fått lära sig preventionsvetenskap om risker och skyddsfaktorer, samt de lagar och etiska riktlinjer
som tangerar ”socialt arbete”. Exempelvis om sekretess, anmälningsplikt
och etiskt förhållningssätt som främjar samarbetet med familjen. De har
fått en orientering om vilka insatser och kompetenser som kommunen,
landstinget och elevhälsan kan erbjuda, och de har fått en befattnings
beskrivning som fastslår arbetsordning och ramar för deras arbete. Därefter får coacherna kontinuerlig handledning och praktisk utbildning i
seminarieform. Särskilt nöjd är Nikolaus Koutakis över att coacherna
precis utbildats i ett nytt system för digital dokumentation, ESTER, ett
system som är utvecklat på Örebro universitet.14 Där kan arbetslaget som
är inkopplat – lärare, elevhälsa, psykologer och polis – följa barnet över
tid via ett gemensamt dokument.
Nikolaus Koutakis är likaså optimistisk över den organisation för samverkan som byggts upp, att den börjat sätta sig med styrgrupp och arbets
grupper. Han har axlat rollen som projektledare och fått med i stort sett
alla tunga aktörer i kommunen och landstinget – förvaltningschefen,
polischefen, barn- och utbildningschefen, socialtjänstchefen, närvårdschefen från landstinget samt två politiker, en från majoriteten och en
från oppositionen. Det finns således en bred förankring och uppslutning
14) ESTER-screening och ESTER-bedömning finns med i IMS-metodguide
på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se/IMS
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kring idén med coacher på såväl politisk som chefsnivå. I den mer operativa arbetsgruppen sitter tjänstemän som är närmre verksamheten: polis,
socialtjänst, elevhälsa, BUP och en skolrektor. Allt är med andra ord riggat och klart för att köra programmet i stor skala.
Rektorerna viktiga för samverkansarbetet

Men det är inte lika lätt att få med rektorerna. Därför är Nikolaus Kouta
kis också frustrerad. Som rektor eller skolledare kan det vara svårt att förstå
poängen med en satsning som tar ljus och energi från undervisningen. Och
om Nikolaus Koutakis inte får med sig rektorerna blir det inte mycket
gjort. Det är rektorn som måste avgöra om det är ett coachärende och
därmed sätta igång arbetet.
– ”Jaha, ska vi börja göra socialtjänstens arbete”, är ofta reaktionen som
vi får. Men det är inte socialtjänstens arbete. Har man inte sovit gott på
natten, eller om man oroar sig att mamma ska vara nykter, kan man inte
koncentrera sig i skolan. Det här programmet handlar lika mycket om att
barnen ska fungera i klassrummet.
Nikolaus Koutakis säger att han måste få skolledarna att gilla programmet. De måste göra vågen för det. Det skulle de göra, menar han, om de
bara visste hur bra det var för deras verksamhet.
En rektor som faktiskt gör vågen för satsningen är Jan Andersson. Han är
rektor för Julita skola och Bie skola, båda utanför Katrineholm. Han föreslog
en liknande modell med coacher för tio år sedan, men då möttes han av motstånd från facket som trodde att han ville sidsteppa elevassistenterna.
– Den gången var det omöjligt. Men det här är vägen att gå, som jag
själv och som den samlade forskningen förespråkar.
Det var när den så kallade Milton-rapporten lyfte fram bristen på samverkan mellan myndigheterna som en öppning skedde. Jan spekulerar i
att vissa rektorer kanske ser sina egna modeller för samverkan hotade av
satsningen. Men så behöver det inte vara, menar han. På hans egna skolor har två lärare utbildat sig till coacher.
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Polisen finns med i både styrgruppen och arbetsgruppen.
– I praktiken är de våra ögon ut mot samhället, förklarar Nikolaus
Koutakis. Vi samarbetar med polisen för att lägga märke till unga som
kanske uppenbart befinner sig i olämpliga miljöer. De kanske inte har
brutit mot lagen men de förekommer i destruktiva sammanhang. I dessa
fall jobbar vi med att sänka trösklarna för att polisen ska varsko exempelvis socialtjänsten om att saker inte står rätt till. En flicka som är 14 år kan
visserligen inte lagföras för något, men vi har kanske uppmärksammat
henne i en lägenhet där flera omhändertagits för narkotikamissbruk.
Samverkan är en process

Nikolaus Koutakis understryker att samverkan är ett enträget arbete. Han
citerar Strategi för samverkan som menar att samverkan inte är ett tillstånd
som kan uppnås vid ett givet tillfälle utan en ständigt pågående process
som kontinuerligt måste erövras, etableras och underhållas. I sin nuvarande roll ser han sig själv mer som förändringskonsult än som forskare.
Han har sett att hinder för samverkan ofta är personliga, det kanske sitter
någon i styrgruppen som inte har rektorernas förtroende och då blir det
stopp. Han konstaterar att i det långa loppet kommer den här modellen
att få den spridning den förtjänar.
– Om modellen är bra, så kommer den att spridas. Om inte, ja då faller den. Vi har inga utvärderingar än. Rent teoretiskt borde den förtjäna
att spridas så att man samlar resurser kring barn och att kraften koncentreras, våra pilotskolor kommer inom kort ge svar på detta, säger Nikolaus Koutakis.
Efterkommentar

Vid besöket i Katrineholm hade projektet ännu inte kommit igång annat
än i sin organisation på förvaltningsnivå. Katrineholm har nu gått in i nästa
fas, då de som vill fortsätta arbeta enligt modellen gör det enligt ett antal
specificerade kriterier. De som uppfyller dessa kriterier kommer även fort-
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sättningsvis få stöd och konsultation. Det är i slutändan de som ska utvärderas. De skolor som inte säger sig vilja jobba enligt coachmodellen ska i
stället presentera sin strategi för att ta hand om den berörda målgruppen.
– Det är tråkigt att det inte blir en gemensam kommunstrategi, så som
den ursprungliga visionen var, säger Nikolaus Koutakis. Men det känns
som vi nått vägs ände med några av skolorna, och som jag påpekade betyder det ju inte nödvändigtvis att de som inte vill jobba enligt coachmodellen inte har en beredskap eller metod för att hantera målgruppen.
Julita skola och Bie skola är goda exempel på skolor där detta funge
rar på ett bra sätt. En nyligen genomförd inventering av hur det ser ut
på samtliga skolområden i Katrineholm visar stora variationer. Ett fåtal
skolor har kommit långt i att använda sig av coachen som en kompetent
resurs och tidig upptäckare, andra har precis kommit igång. Det är viktigt att påpeka att skolor som inte är igång med coachning kan ha andra
former av fungerande elevvårdsarbete.
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Södermalm – skapar rutiner
för att upptäcka och
anmäla problem 
Ungdomarna på Södermalm i Stockholm har nära till alkohol
och andra droger, och deras konsumtion är hög. På östra Södermalm har man anställt en sociolog för att samordna insatserna
för ungdomarna. De parter som är inblandade är socialtjänsten,
polisen och skolorna på Södermalm.
15-åriga Linda hade kommit hem berusad rätt många gånger utan att
mamma eller pappa märkt något. Hon sade bara hej och godnatt och
slank in på rummet medan pappa satt i soffan framför teven. Men för
några veckor sedan tappade Linda kontrollen. Hon satt hemma och tittade på video med en kompis. Mamma hade rest till landet, som hon
brukar på helgen och lämnat Linda kvar ensam i lägenheten. Ur skolväskan fiskade Linda upp en vodkaflaska av okänt importmärke. Hon hade
köpt den på stan samma dag av en nästan jämnårig langare. Vodkan slank
ner med Cola och sedan minns Linda bara badrummets vita kakelväggar.
– Aldrig mer alkohol. I alla fall inte på ett tag. Och inte ren sprit.
Vi träffar Linda och hennes kompis efter en lektion i livskunskap. Både
hon och kompisen Paris säger med en mun att de dricker mycket mindre
nu än i åttan. De har inte tid, skolan kräver så mycket arbete. Dessutom
idrottar de på helgerna.
Linda går i nian och bor på Södermalm i Stockholm, hon går i en innerstadsskola med högpresterande elever och ofta lika högpresterande föräldrar. Skolan ligger mitt i norra Europas krogtätaste stadsdel, en stadsdel
som sticker ut i drogvaneundersökningar, inte minst bland flickor. Så har
det sett ut i flera år.
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Föräldrarna i det förebyggande arbetet

Emma Bohlin är sociolog och har anställts särskilt för det samverkansprojekt som socialtjänsten, polisen och skolorna på östra Södermalm driver.
Emma Bohlin fungerar som en övergripande samordnare mellan skolan
och de övriga myndigheterna. I praktiken har hon fått överta kurator
rollen, åtminstone i de sektorsövergripande elevhälsoteam som är satta att
fånga upp barn i svårigheter.
Emma Bohlin arbetar både preventivt och kurativt. Det kurativa arbetet kan ske i grupp, med individen eller via föräldrasamtal, samt genom
kurser i Örebro preventionsprogram (ÖPP) i samband med föräldra
mötena. Där bombarderas föräldrarna med statistik som visar hur tidig
alkoholdebut kraftigt ökar risken för senare problemdrickande. De lär sig
att neka tonåringen att smaka på vin som de vuxna dricker. Man försöker
också få föräldrarna att på frivillig väg sluta överenskommelser, där de
gemensamt bestämmer hur de ska agera vid fester. Att de till exempel
kommer överens om att meddela när barnen sover över hos varandra, eller
att de kommer överens om samma tider när barnen ska gå hem. Forskning kring ÖPP har visat att barnens alkoholdrickande halverats och att
metoden skjuter upp debutåldern. Den har också dynamiska effekter på
annat problembeteende, som skolk, skadegörelse och mobbning.
Livskunskap är ytterligare ett arbetssätt som ingår i preventionsarbetet,
vilket faller på skolans lott. Det syftar till att stärka barnens självkänsla och
kapacitet. De har intryck av att mobbningen har minskat sedan livskunskap infördes, men ännu är inga utvärderingar gjorda. Och när ett risk
beteende som mobbning minskar får det positiva effekter även på barnens förhållande till alkohol.
Men det är inte lätt att få bukt med alkoholkonsumtionen på Söder.
Ungdomar på Södermalm exponeras för en hel del risker. Det finns restauranger och barer i nästan varje gathörn, och barn som ser att vuxna dricker
tar intryck. Enligt Linda dricker nästan alla flickor och pojkar alkohol i
hennes klass, ”i alla fall de som räknas, de som är med”. Hon och hennes

Kraften av samverkan  45

kompisar träffas i parker runt om i stan och har fest. Den bilden bekräftas av fältassistenterna som Emma Bohlin har ett nära samarbetar med.
De är Emmas Bohlins öron och ögon ut mot gatulivet.
Skolorna och socialtjänsten startade projektet

Det var skolorna på östra Södermalm och socialtjänstens preventionsenhet som tillsammans formulerade en projektansökan. Samordnare är
AnnSofie Johansson, som arbetar på preventionsenheten.
– Vi har ju en laglig skyldighet att samverka. Viljan finns också. Problemet är att man inte får tiden att räcka till, säger AnnSofie Johansson
som är knuten till preventionsenheten på socialtjänsten.
Hon berättar att man före satsningen hade en utbildnings- och föreläsningsserie med workshops där personer med olika kompetenser, social
sekreterare, lärare och fältassistenter fick träffas över sektorsgränserna.
Ett problem som senare identifierades var svårigheten att slå larm när
skolan misstänker att barn har problem. Man behövde bygga upp bättre
anmälningsrutiner. Emma Bohlin exemplifierar:
– En femteklassare kanske tänder eld på en papperskorg, och läraren
gör en polisanmälan per telefon. Eftersom killen som tände på är minderårig så tar läraren för givet att polisen meddelar socialtjänsten. Men
polisen är bara intresserad av brottet och rapporten blir kortfattad. Social
tjänsten har ingen aning om att pojken har skolkat mycket den senaste
tiden, att han har uppvisat aggressivt beteende, att han har sett konstig ut
på ögonen. De ser bara den kortfattade anmälan och ingriper inte för att
de inte ser den bakomliggande historien.
Emma Bohlin har därför tillsammans med styrgruppen tagit fram nya
rutiner som elevhälsoteamen kan använda för att göra anmälan till polis
och socialtjänst. Idén kom upp i styrgruppen för projektet. Där sitter representanter för socialtjänsten och deras preventionsenhet, samt två skolledare, en polis och Emma Bohlin.
Ett komplement till styrgruppsmötena är de så kallade SSPF-mötena en
gång i månaden, där skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten
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Den grupp som i flest sammanhang (alkohol
konsumtion, droger, brott och annan utsatthet)
uppvisar en negativ utveckling är flickorna i år 9.
Det finns anledning att särskilt stärka de unga
flickornas föräldrar och de professionella (lärare,
elevvård, socialtjänst, ungdomsmottagningar, sjukvård) som möter de unga flickorna i sitt arbete.
Ur Stockholmsenkäten, rapport 2008:1
Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad.

”

möts. Där kan man föra fram idéer, synpunkter och iakttagelser. Någon kanske anser att det behövs fler nattvandrare, en annan har uppfattat att det finns
nya sorters droger på en skola och vill veta om fler har sett detsamma. Även
om man aldrig går in på enskilda fall, så öppnar dessa möten dörren för insyn
och förståelse för varandras yrkesroller, förklarar Emma Bohlin.
– Det stämmer. Det finns så många olika samverkansformer, både gamla
och nya, så det är ibland svårt att se var projektet börjar och var det slutar. Jag försöker hela tiden att länka de olika samverkansarenorna och de
olika personerna med varandra.
Ansvarsområden – här slutar jag att jobba
och här tar du över

Snett över Tjärhovsgatan från Katarina Norra skola ligger preventions
enheten i ett slitet sextiotalshus, granne med KRIS – Kriminellas revansch i
samhället. Man skulle kunna säga att preventionsenheten är en storstadsvariant av Stjärnhuset i Vännäs, åtminstone såtillvida att det fungerar som
en öppen socialmottagning dit föräldrar kan vända sig för att snabbt få
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hjälp. Där finns familjepedagoger, familjebehandlare, fältassistenter och
familjevårdsassistent. Skolan eller föräldrarna kan själva ta kontakt med
preventionsenheten för att få hjälp. Emma Bohlin försöker marknadsföra
preventionsenheten i skolorna och har bjudit in dem att presentera sig för
skolornas elevhälsoteam.
Hur fungerar polisens roll i samverkansprojektet?
– Den är olyckligt haltande just nu, svarar AnnSofie Johansson på
preventionsenheten. Det fanns en bra kontakt men han slutade nyligen
och vi har inte lyckats ersätta honom. Dessutom så har Katarina närpolis
halverat sin personal, säger hon.
AnnSofie Johansson beskriver svårigheterna kring att etablera förståelse för
varandras yrkeskunskaper, det handlar mycket om tid och fulla almanackor.
– När vi väl sitter tillsammans fungerar samsynen bra. Svårigheterna
är att få till möten, säger hon.
Emma Bohlin är två dagar på Katarina Norra, en F-9 skola, och två
dagar på Tullgårdsskolan, en F-6 skola, på fredagarna sitter hon på preventionsenheten. Hon beskriver sig själv som en slags samverkansagent,
som deltar i samverkansmöten, sitter i elevhälsoteamen och lobbar för
olika verksamheter.
Hon understryker vikten av att ha kunskap om olika yrkesgrupper.
– Det förenklar mycket när man ska samarbeta kring ett barn. Att man
vet att här slutar jag att jobba, här tar du över. Jag kan inte be om stöd
och råd från en profession som jag inte känner till, säger hon.
Ungdomarna Linus, Lina och Paris har fått fingerade namn.
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Samverkan i det brottsförebyggande arbetet
Bakgrund
Brottsprevention eller brottsförebyggande arbete är aktiviteter som syftar
till att minska benägenheten att begå brott eller minska antalet tillfällen
att begå brott, enligt Regeringens skrivelse 2000/01:62. Definitionen ger
vägledning även om den inte inrymmer den komplexitet av samverkande
faktorer som till sist avgör om ett barn eller en ung person kommer att
begå ett brott eller inte. Det kan vara svårt att särskilja brottsprevention
på universell nivå från drogpreventivt arbete. Exempelvis kan det i ett
brott som misshandel finnas en stark och uttalad koppling mellan alkohol och våld i olika former.
Elever i grundskolan kan inte dömas för brott som de begått på grund
av att personer under femton år inte är straffmyndiga enligt svensk lagstiftning. Polisen genomför därför inte någon förundersökning som är
bruklig för vuxna. I december 2008 lade Barnbrottsutredningen fram sitt
betänkande. Där framhålls att det primära syftet när man utreder brott
som barn under 15 år misstänks för, bör vara att klarlägga behovet av
sociala insatser på samma sätt som man gjort tidigare. De hävdar att detta
går att förena med en ambition att utreda fler brott begångna av barn.
Som främsta orsak framhåller de forskning som visat att ju tidigare man
börjar använda droger eller begå brott desto större är risken för missbruk
och brottslighet senare i livet. Att barn med dessa problem uppmärksammas i tid anses därför viktigt.
Den mest aktuella överblicken av allvarliga våldsbrott i skolan är Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport 2009 Grövre våld i skolan. De har, på
regeringens uppdrag, kartlagt förekomsten av grövre våld i skolorna och
hur det kan förebyggas. I kartläggningen beskriver de att grövre våld van-
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ligast sker i årskurs 7–9 och att både offer och förövare är pojkar. Offer
och gärningsperson känner vanligen varandra sedan tidigare. Två procent
av niondeklassarna utsätts årligen för grövre våld i skolan, vilket oftast
sker när det inte finns någon vuxen i närheten. Om det finns vuxna i
närheten blir våldet lindrigare. Således bidrar vuxennärvaro både till att
förebygga våld och att göra våldet mindre allvarligt.
Skolverket har samverkat med Brå kring ett stödmaterial till skolor utifrån kartläggningen. Där understryks att om eleverna känner vantrivsel
i skolan och om mobbning är ett stort problem så ökar sannolikheten
för att grövre våld ska förekomma i skolan. Vidare beskrivs att offer och
gärningspersoner kan delas in efter olika kategorier. De tre kategorierna
är ungefär lika vanliga:
• En tidigare brottbelastad tonåring som tillsammans med en grupp
beger sig till sin skola för att göra upp med en elev som man är i
konflikt med.
• En elev som upplevt sig kränkt och mobbad och som vill ta hämnd.
• En elev som tidigare har varit i bråk med en annan elev. Bråket
eskalerar och går över styr, den ena får övertaget och utsätter den
andra för grov misshandel.
I Skolverkets stödmaterial Grövre våld i skolan finns en genomgång av
kunskapsläget inom området samt förslag till åtgärder för förskolor, skolor
och skolbarnsomsorg om hur de kan motverka och förhindra grövre våld.
Översiktligt kan insatserna sorteras utifrån de tre preventionsnivåerna:
1. Universell – insatser som främjar en god lärmiljö och ett positivt klassrumsklimat med goda relationer mellan elever och skolpersonal. Hög
vuxennärvaro. God samverkan mellan skola och hem. Arbete med skolans värdegrund och en trygg skolmiljö där inga kränkande handlingar
förekommer.
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2. Selektiv – följa den lagstadgade skyldigheten att upprätta en årlig plan
för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen kan utarbetas tillsammans med likabehandlingsplanen så att de ryms i samma
dokument.15 I arbetet ingår kontinuerlig uppföljning av hur planen til�lämpas. Om inte lindrigt våld åtgärdas kan våldet komma att uppfattas
som en normalitet.16
3. Indikerad – polisen ska omedelbart kontaktas vid grova våldsdåd i skolan. När hot riktas mot skolan ska en hotbedömning göras. Polis och
Räddningsverk har ansvaret för akuta åtgärder vid grövre våld i skolan.
När en allvarlig våldsincident inträffat på en skola eller vid ett allvarligt
hot, måste skolledningen snabbt ge information till personal och elever
samt så snart som möjligt till föräldrar. Information skapar trygghet och
förhindrar ryktesspridning.
Om de tre exemplen
Det har varit svårt att göra avgränsningar inom det här området då de flesta samverkansprojekt anser att de arbetar med att förebygga brott. För att
åstadkomma en avgränsning och understryka samverkansperspektivet redovisar vi under den här rubriken projekt där polisen är tydligt representerad.
Exemplet bekymringssamtal i Örnsköldsvik har tagits med i publikationen därför att det beskriver metodiskt arbete ur polisens synvinkel.
Där arbetar polisen mycket nära skolan och socialtjänsten enligt en norsk
förebild. De positiva effekter som nämns är tidiga insatser och en förbättrad samverkan.
Malmö och Haparanda beskrivs i en gemensam artikel. Det intressanta
i sammanhanget är att de två kommunerna befinner sig långt ifrån varan-

15) Skolverkets Allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka
diskriminering och annan kränkande behandling revideras under 2009.
16) I Skolverkets rapport På tal om mobbning (2009) finns en utförlig analys av hur mobbning
kan förebyggas och en granskning av olika program för att motverka mobbning.
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dra både geografiskt och storleksmässigt, men trots det har de utvecklat
organisatoriska modeller som påminner om varandra. Malmö SSP (skola,
socialtjänst, polis) och Haparanda PSS (polis, skola, socialtjänst) har både
likheter och olikheter. Det som förenar de båda kommunerna är att de
ligger nära gränsen till var sitt grannland vilket ger vissa speciella utmaningar i det brotts- och drogpreventiva arbetet.
Viktigt att vittna i Farsta har valts därför att det har ett tydligt värdegrundsstråk. På ett handfast sätt arbetar man med grundläggande demokrati- och värdefrågor bland ungdomar och vuxna i skolan, på ungdomsgårdar och andra arenor där ungdomar vistas. Bakgrunden till projektet
är att många unga inte vågar ställa upp som vittne, vilket i förlängningen
kan hota rättssamhället. De samverkande parterna försöker underlätta för
ungdomar att delta i rättsprocessen och öka deras kunskap om det svenska
rättssystemet
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exempel »
Exempel på samverkan
för att förebygga brott

Projektet Viktigt
att vittna i Farsta
I Farsta utanför Stockholm finns sedan 2007 en projektgrupp
som ska samordna insatser till stöd för vittnen i rättegångar.
En viktig uppgift är att se till att vittnena har någon att vända
sig till under hela förloppet, från det första förhöret fram till
domstolens dom i målet.
Många unga ser vittnen som tjallare och det vill ju ingen vara. 19-åriga
Sonia Kamau hör inte till dem som tycker så. I stället jobbar hon aktivt i
projektet Viktigt att vittna i Farsta för att uppmärksamma vittnena. Hon
känner till flera exempel där ungdomar som sett brott inte brytt sig om
att anmäla och vittna.
Deras förklaring är oftast att det händer i alla fall inget och blir det rätte
gång så sker det först om flera år.
– Därför bryr man sig inte, säger Sonia Kamau.
Att ovilligheten att vittna ökat under senare år erfar också Paul Arnell,
domare vid Södertörns tingsrätt, som tycker att det blivit allt svårare att
få unga brottsoffer och vittnen att ställa upp i domstolen. Rädsla för hot
och trakasserier är en av orsakerna, men inte enbart.
– Det handlar troligen lika mycket om bristande kunskap om varför det är
så viktigt att vittna, men också om själva domstolsförfarandet. Det här är en
värld som de flesta inte känner till och då drar man sig kanske för att vittna.
Många vet heller inte att det är straffbart att påverka brottsoffer och vittnen så att brott inte anmäls. Det är också straffbart att påverka brottsoffer
och vittnen så att de ändrar sina berättelser, eller helt enkelt vägrar att delta
i förundersökningar och rättegångar. Detta kallas övergrepp i rättssak.
I Stockholms stads södra förorter finns sedan länge ett chefssamråd för
övergripande frågor som rör stadsdelarna. Idén om ett gemensamt pro-

Exemplen i detta
kapitel är skrivna av
Susanne Sawander.
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jekt för vittnesfrågan lyftes första gången i detta forum, men till sist blev
Farsta som ensam stadsdel ägare till projektet. Meningen är att Farsta ska
sprida sina erfarenheter vidare ut till övriga stadsdelar.
Dåliga kunskaper om vad vittnesmål innebär

Exakt hur utbredd den negativa attityden kring att vittna var visste man
inte när projektet startade under hösten 2007. Indikationer från olika
håll var tydliga men ett ordentligt förarbete med en attitydundersökning
och hearingar inledde projektet. Enkäter gick ut till alla elever i årskurs 7,
skolpersonal, föräldrar, fritidspersonal och några av socialtjänstens verksamheter, bland annat Stödcentrum. Frågor som ställdes var bland andra
hur mycket kunskap man hade om rättsprocessen och om man visste var
vittnen kunde få hjälp och stöd. Resultatet var ganska nedslående, säger
projektledare Jenny Sjöstedt.
– Varken elever, lärare eller föräldrar hade särskilt mycket kunskap om
vart de skulle vända sig om de blev vittnen till brott eller vad det fanns
för stöd för vittnen. Att frågan var viktig att belysa var uppenbart.
Tolv personer från olika instanser ingår i den operativa projektgruppen
i Viktigt att vittna. Här finns representanter från socialtjänsten, fritids
förvaltningen, skola, polisen samt åklagare, rådman, advokat, medlings
samordnare och projektledare. En lika brokig som kompetent samling
människor med stor lust och vilja till diskussion och förändring, konstaterar Jenny Sjöstedt som tycker att just bredden i projektgruppen är en
stor poäng även om det stundom är svårt att samla ihop alla deltagare.
– Alla har sitt, det här projektet ligger ovanpå allt annat och som
projektledare måste man försöka vara ödmjuk och visa förståelse för att
det kan vara körigt ibland. Det viktigaste med samverkan är ändå att alla
ser vinsten med det och det tror jag de flesta gör.
Den operativa gruppen träffas en gång i månaden. De första mötena
präglades av ett kunskapsutbyte mellan de olika instanserna. Vem gör vad och
hur? Redan här uppnåddes en stor vinst eftersom folk lärde känna varandra
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En kärnfråga som dök upp redan i ett tidigt skede
är vem som har ansvar för att vittnen får den
information och hjälp de har rätt till. Här finns
inget tydligt svar, vilket bäddar för att vittnen
inte får vad de har rätt till. Vikten av en bättre
samverkan mellan samhällets instanser kan
knappast bli tydligare.

”

på ett mer informellt plan, vilket gynnar samverkan även på sikt. Samtidigt
har Jenny Sjöstedt noterat att smekmånaden är över. För ju längre projektet
framskrider, desto större krav ställer projektgruppen på reda resultat.
En kärnfråga som dök upp redan i ett tidigt skede är vem som har
ansvar för att vittnen får den information och hjälp de har rätt till. Här
finns inget tydligt svar, vilket bäddar för att vittnen inte får vad de har
rätt till. Vikten av en bättre samverkan mellan samhällets instanser kan
knappast bli tydligare.
Socionomen Jenny Bertvall jobbar som medlingsamordnare på Stöd
centrum. De delar sedan länge lokal med polisen, så för henne är sam
verkan inget nytt. Trots det tycker hon att projektet i Farsta lett till flera
aha-upplevelser. Till exempel att det inte finns någon instans som har
huvudansvar för vittnen i rättsprocessen eller att det inte finns utarbetade
metoder och former för hur vittnen ska bemötas. En jätteviktig uppgift
för projektgruppen att reda ut, konstaterar hon.
Dessa insikter har också lett till nyttig internkritik. Jenny Bertvall har
själv ställt sig frågan hur de på Stödcentrum hanterar vittnen.
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Mer kunskap minskar vittnenas oro

Vi är beroende av att polisen informerar oss om vilka som är vittnen, men
å andra sidan kanske vi på Stödcentrum kan bli tydligare mot polisen att
vi faktiskt också är intresserade av att komma i kontakt med vittnena,
inte bara med brottsoffren. Det här är egentligen ingen svår teknisk fråga,
utan handlar mer om att skapa ett system och arbetssätt som garanterar
att vittnen inte glöms bort.
På Södertörns tingsrätt får domare Paul Arnell ofta ta emot samtal från
oroliga vittnen och brottsoffer som ska höras i rättegången, de flesta med
föga kunskaper om vad som väntar dem i domstolen. För honom är det
självklart att ta sig tid att stödja vittnen och brottsoffer och lotsa dem rätt
i rättssalarna.
– Men visst kan vi bli bättre på att möta unga vittnen, säger han och
exemplifierar med det krångligt skrivna kallelsebrev som skickas ut till
vittnen inför rättegångar.
– Brevet i sig är inte helt enkelt att förstå och här hoppas jag att vi ska
kunna få till en bättre och enklare formulering för att vittnen ska känna
sig mindre obekväma. Det pågår just nu arbete med detta inom Justitiedepartementet.
Kunskapsspridning i alla led och på alla nivåer präglar sålunda Viktigt
att vittna. Men syftet är inte att alla ska kunna allt, som elev behöver man
inte veta exakt hur rättskedjan fungerar men det är viktigt att skolpersonal och föräldrar vet vart man ska vända sig om något händer, förtydligar
projektledare Jenny Sjöstedt.
Anpassa budskapet till mottagarna

Att sprida kunskap till Farstas och Söderorts alla unga för att förbättra
attityderna kring vittnesfrågan är förstås projektets huvudsakliga uppgift.
Här har man satsat på flera kort. Att synas på evenemang av olika slag
är ett sätt. Under ungdomsfestivalen Ung 08 i Kungsträdgården i Stockholm fanns bland andra domare Paul Arnell och advokat Anna Arnell på
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plats för att informera om rättsprocessen i allmänhet och vittnens betydelsefulla uppgift i synnerhet.
Teater, temaarbeten, information i skolor och på fritidsgårdar är andra
sätt att nå ut med kunskap om vittnens viktiga roll för ett fungerande
rättssystem och om var man som vittne kan få hjälp.
Sonja Kamau och Hannah Ericsson deltar i projektet både som referenspersoner och bloggare i ämnet. Deras åsikter om hur projektet ska
läggas upp för att få ungdomar att lyssna väger tungt.
– Information får inte bli för tråkig, då lyssnar ingen. Därför tror jag
mycket på teatergruppen ”Ung utan pung” som ska sätta upp en föreställning
i skolorna men också på bloggen där jag och Hannah blandar lite kul skvaller
här från Farsta med information om Viktigt att vittna, säger Sonja Kamau.
Tanken med Viktigt att vittna är framför allt att skapa ett permanent
arbetssätt för att förändra attityderna till att vittna. Paul Arnell och flera
av hans kollegor har sedan flera år tagit emot skolklasser till rätten där de
också får vara med under en rättegång.
– Det här samarbetet ger möjlighet att levandegöra kunskap på ett
jättebra sätt, säger Bo Karlsson som är rektor på Farsta gymnasium och
ingår i projektgruppen.
Ambitionen från hans sida är att etablera långsiktiga kontakter med
fler myndigheter och instanser för att göra undervisningen mer levande,
vilket i sin tur ökar förståelsen för rättssamhället. En uttalad önskan från
skolan är att få polisen mer delaktig i skolans värld.
Ämnet har varit på tapeten vid flera tillfällen inom samverkansgruppen
där många delar Bo Karlssons åsikt om att det finns stora vinster med att
polisen syns i skolan. I Farsta har man nu hittat en form som fungerar
ganska bra, säger närpolischef Marie Borgh.
– I dag har alla skolor i närpolisområdet en egen kontaktpolis som de
för en dialog med utifrån skolans behov. Nästa år kommer vi även att
engagera polisens volontärer i vissa skolor.
Förhoppningen är att projektet ska klara sig på egna ben och utan en sammankallande projektledare. Svårt men inte omöjligt, tror Jenny Sjöstedt.
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Brottsförebyggande sam
arbete i Haparanda och Malmö
I varsin ände av landet och med helt olika förutsättningar
har Haparanda och Malmö hittat snarlika modeller för brotts
förebyggande samverkan. Här har man satsat på en tydlig
organisation med tungt politiskt mandat för att stärka sam
arbetet mellan skolan, socialtjänsten och polisen.
Den yttre miljön är kanske inte den mest inspirerande, tillstår socialsekreterare Nina Harila med en nick ut mot den sterila kontorskorridoren i det
gulteglade polishuset i centrala Haparanda. Här arbetar hon som socialsekreterare bland idel poliser. Hon beskriver det som rena drömjobbet.
– Verkligen! Tack vare min plats här är jag med redan i de första samtalen med unga i riskzonen och deras föräldrar. Min roll är framför allt
att ge råd, stöd och etablera en bra kontakt med barnen och föräldrarna,
vilket är oerhört värdefullt i det fortsatta arbetet.
Socialsekreterare på polishuset i Haparanda

Områdespolisen Ola Backe var den som initierade idén om en socialsekreterare på polishuset. Visst fanns det kollegor som undrade vad en
”socialtant” hade hos polisen att göra, men i dag har kritiken tystnat,
försäkrar han.
– Alla har sett fördelarna, en snabbare hantering inte minst, vilket
många gånger är avgörande när det handlar om ungdomar. Ninas närvaro medför också att vi inom polisen har fått en bättre kontakt med både
skolan och socialtjänsten eftersom Nina även jobbar som fältassistent och
informatör i skolorna.
Några problem kring sekretess har de aldrig haft. Lösningen ligger sällan
längre bort än ett samtal med föräldrarna, konstaterar Nina Harila. Hon
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hänvisar till samtycket i sekretesslagstiftningen, det vill säga att föräldrar ger
sitt tillstånd till att uppgifter får lämnas ut mellan de samverkande parterna.
Hennes placering i polishuset är bara en del av det samverkansarbete
som i Haparanda går under beteckningen PSS, polis, skola och socialtjänst.
Att samarbetet behövde stärkas blev tydligt under våren 2007, då narkotikaproblemen bland unga i kommunen ökade. Här finns annars sedan
länge hög alkoholkonsumtion, som från att ha präglats av en utbredd
hembränning i dag mer beror på att spriten kostar hälften så mycket på
andra sidan Torne älv, i finska Torneå som gränsar till Haparanda.
Samverkan på flera nivåer

Organisationsmodellen PSS är uppbyggd på tre grupper med representanter från olika nivåer från de tre myndigheterna. En styrgrupp har det
övergripande ansvaret. Därunder jobbar två arbetsgrupper. Den ena består
av skolsköterskor, kuratorer, socialsekreterare och polis, totalt drygt tio
personer. Gruppen träffas ungefär varannan månad för att se över läget i
respektive verksamhet och planera aktiviteter. I den andra arbetsgruppen
jobbar fyra personer, projektledare, socialsekreterare, familjeterapeut med
placering i skolan samt områdespolis.
– Det här är den mest drivande och operativa gruppen. Vi har nära
kontakt och träffas en gång i veckan, säger projektledare och socialsekreterare Suvi Jarvinen-Valo.
Hon tycker att PSS redan efter knappt ett år har haft betydelse. Regelbundna möten på alla nivåer, arbetsdagar och informationsträffar samt
olika riktade insatser har skapat nya kanaler och tätare kontakter. Mycket
av den negativa attityd som fanns mellan myndigheterna tidigare har försvunnit tack vare att man fått större insikt och kunskap om varandras
yrken och uppgifter.
Med sina cirka 10 000 invånare är kontaktvägarna relativt korta i Hapa
randa, en framgångsfaktor för det mesta. Baksidan är att mycket av arbetet tenderar att falla på eldsjälar.
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Den stora poängen är att samverkan är kopplad
till tjänst och inte person. Det innebär att man
till viss del undviker eldsjälsproblematiken, även
om det så klart alltid måste till engagerade
människor för att samarbete ska fungera.
Bengt Hersler, biträdande närpolischef City i Malmö

”

– Nackdelen med en liten kommun är att det inte finns så många att
välja på och därför blir det ofta samma personer som driver. Med uppen
bar risk för att de bränner ut sig, säger Valter Pyyny som jobbar på Ungdomens hus och ingår i styrgruppen.
Han får medhåll av områdeschefen för polisen i östra Norrbotten,
Johannes Jägare, som konstaterar att den polis som jobbar inom PSS drar
ett tungt lass då hans engagemang ofta sträcker sig långt utanför arbetstid. Till hösten hoppas Johannes Jägare därför kunna sätta in ytterligare
en polis i PSS-gruppen.
Samarbete ger snabba insatser i Malmö

Drygt 160 mil rakt söderut, i Malmö stad, jobbar man sedan början av
2000-talet efter en samverkansmodell med beteckningen SSP, skola, social
tjänst och polis. Med 250 000 invånare, tio stadsdelar och tre närpolisområden kan det knappast bli längre mellan de båda orterna. Samtidigt
finns flera beröringspunkter. Som gränsstäder till varsitt nordiskt grannland brottas både Malmö och Haparanda med den speciella problematik
det innebär. Utan varandras vetskap har de dessutom byggt upp sitt samverkansarbete efter liknande modell.
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SSP i Malmö är liksom PSS i Haparanda uppbyggt i tre steg där det högsta består av en central ledningsgrupp med överordnat ansvar för organisationen. På central nivå finns också ett sekretariat. I varje stadsdel finns
en ledningsgrupp där stadsdelschefer, verksamhetschefer och närpolischef
ingår. Varje stadsdel har därutöver en eller flera SSP-grupper med skolledare, kuratorer och representanter från socialtjänst och närpolis som arbetar brottsförebyggande.
Fördelen med SSP-modellen tycks oomtvistlig oavsett vem man frågar
inom de olika myndigheterna.
– Den stora poängen är att samverkan är kopplad till tjänst och inte
person. Det innebär att man till viss del undviker eldsjälsproblematiken,
även om det så klart alltid måste till engagerade människor för att samarbete ska fungera, säger Bengt Hersler, biträdande närpolischef City.
Själv sitter han med i en av Södra innerstadens SSP-grupper där man
under våren har presenterat sina respektive myndigheter för varandra.
– Det har varit jättebra. Man tror sig ofta veta hur andra jobbar och
organiserar sig men så är det förstås inte. Med mer kunskap om varandras
arbete ökar förståelsen och risken för missförstånd och irritation minskar.
Många inom Malmös SSP-grupper tycker att värdet av SSP blir som
tydligast i akuta situationer. Som när det upptäcktes att några elever sniffade butangas utanför en av skolorna i innerstaden. Skolan larmade SSPgruppen som med kort varsel beslöt att kalla till ett föräldramöte. Föräldrarna nåddes snabbt genom operation dörrknackning. Vid mötet var
samtliga myndigheter närvarande för att utifrån sina specialkompetenser
informera om sniffning och dess verkningar.
Ett sådant möte får naturligtvis en helt annan tyngd än vad det vanligtvis brukar och det gav också omedelbar effekt. Butangasen försvann
från gatorna ganska snabbt, säger Ingegerd Ekström, barn- ungdomschef
i Södra innerstaden.
”Koppla lyckade insatser till målen, det gör resultaten tydliga”, är därmed ett råd som hörs från flera håll i Malmö.
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Svåra prioriteringar i polisenS arbete

SSP är inget tidsbegränsat projekt utan ett permanent arbetssätt. Det har
befästs av både polisen och Malmö stad i en gemensam handlingsplan,
det så kallade tiopunktsprogrammet där en av punkterna innebär att
SSP-samverkan ska utvecklas och utvärderas.
Helt utan gnissel fungerar det naturligtvis inte. En klassisk källa till
irritation är att polisens organisation och resursbrist leder till att de inte
alltid kan närvara vid SSP-möten. Tio stadsdelar på tre närpolisområden
är en förklaring. Ett förslag till lösning är att tillsätta en SSP-samordare
inom polisen, vilket finns inom varje stadsdel på den kommunala sidan.
– Jag tror det skulle vara bra för att få mer struktur på SSP-arbetet inom
polisen. Ännu bättre vore om man redan i polisutbildningen pekade på
vikten av samverkan mellan myndigheter. I grund och botten handlar det
ju om att förstå vilka samhällsvinster det ger att samarbeta, säger Bengt
Hersler.
Det tar tid innan samverkan fungerar fullt ut. Att skynda långsamt, ha
tålamod och inse att samverkan är en färskvara är något man under åren
lärt sig i Malmö.
– Vad som är mest tidskrävande är att få in SSP i det ordinarie arbetet.
SSP ska inte ses som en satellitverksamhet, utan ska integreras på alla nivåer,
betonar Mats Brandström, SSP-samordnare i Södra innerstaden.
Han kan tydligt se att man i Malmö kommit förbi den första fasen
som för honom och många andra kännetecknades av pur glädje över att
över huvud taget fått ett kontaktnät utanför den egna myndigheten.
– I dag tycker jag att vi inom SSP-gruppen har en mycket djupare och
mer kunskapsbaserad diskussion kring hur vi ska jobba och vilka förebyggande åtgärder vi ska satsa på.
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Bekymringssamtal
i Örnsköldsvik
Det kallas bekymringssamtal och handlar om att genom
strukturerade samtal tidigt fånga upp unga i riskzonen.
I Norge är bekymringssamtal lagstadgad som arbetsmetod
och i Örnsköldsvik har man infört den.
– Jovisst, ger det resultat även om de är svåra att mäta, försäkrar Lars
Nordlund, polisinspektör i Örnsköldsviks närpolisområde som tillsammans med kollegan Eilert Hägglund introducerade bekymringssamtal
bland stadens unga.
Metoden kommer ursprungligen från Norge och innebär att unga som
misstänks för brott eller är med i gäng som misstänks vara inblandade i
brott, tillsammans med sina föräldrar kallas till polisen. I ett eller flera
samtal diskuteras vad som hänt och vilka konsekvenser det kan få. Bekym
ringssamtalen är frivilliga. De tar också upp situationen i hemmet, skolan
och på fritiden. Syftet är att skapa reflektion hos ungdomarna och deras
föräldrar och hjälpa dem att få igång en förändringsprocess. En stor del
av poängen är att samtalen startar direkt då det finns skäl att anta att den
unge är inblandad i brottsliga aktiviteter.
Bekymringssamtal hjälper unga att se sina möjligheter

I Örnsköldsvik hörde man talas om bekymringssamtal redan i början av
2000-talet. Metoden kändes inte främmande, här jobbade polisinspektörerna Lars Nordlund och Eilert Hägglund sedan länge med nolltolerans
och såg bekymringssamtal som en naturlig del i sitt förebyggande arbete
bland unga. För att lära sig mer om dessa bjöd de in grundaren till meto
den, Björn Övrum från Oslopolisen. I dag används bekymringssamtal i
ett par skolor i Örnsköldsvik, om än inte lika systematiskt som i Norge,
där bekymringssamtal sedan 2000 är lagstadgade.
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– Vi jobbar med bekymringssamtal i två särskilt utsatta stadsdelar och i
första omgången ingick ungefär 20 ungdomar. Av dem har de flesta lyckats
bryta det negativa mönstret, säger Lars Nordlund.
Någon som sett bekymringssamtalens positiva effekter på nära håll är
Mona Bäckström, specialpedagog på Geneskolan. Flera av hennes elever
har deltagit i bekymringssamtal och hon har även suttit med som elevstöd
under ett antal samtal. Skillnaden mellan ett bekymringssamtal och ett
samtal som skolan eller socialtjänsten genomför är slående, menar hon.
– Bekymringssamtalen biter på ett helt annat sätt, det är som om ungdomarna bättre förstår att nu är det allvar. Det är svårt att säga exakt vad
som gör skillnaden, men en viktig aspekt är att fokus i bekymringssamtalen ligger på att få den unga att inse att han eller hon har ett eget ansvar
och därmed också möjlighet att förändra sin situation. Jag tycker att det
här är en jättebra metod, man borde jobba så här överallt.
Övriga skolor i Örnsköldsvik står också på kö för att få införa bekymringssamtal. Men Lars Nordlund och kollegan Eilert Hägglund räcker
inte till för att täcka behovet. Därför har de koncentrerat sin tid i de två
stadsdelar där problemen varit störst.
Viktigt att fler tar ansvar

Eldsjälsproblematiken är uppenbar, vilket Kjerstin Svedberg, tillförordnad
biträdande närpolischef i Örnsköldsvik också medger. Att förebyggande
arbete är guld värt råder inget tvivel om, säger hon och konstaterar att
hennes egen organisation inte jobbat tillräckligt för att säkra och stärka
den här typen av polisarbete.
– Vi brottas ständigt med frågan hur resurserna ska fördelas och samtidigt påminns vi hela tiden om hur oerhört viktigt det är med preventiva
åtgärder.
Bekymringssamtal är en del av flera insatser de senaste åren i Örnsköldsvik. Hit flyttar i genomsnitt fem personer om dagen och med sina 55 000
invånare tillhör kommunen en starkt växande region i Västernorrland.
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Förra året startades ett samverkansprojekt, med hjälp av medel från dåvarande Myndigheten för skolutveckling, kring barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Här ingår polisen, skolan, socialtjänsten, barn- och
ungdomspsykiatrin, primärvården samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Projektet jobbar på bred front och omfattar allt från tidig föräldrautbildning till skolmedling och bekymringssamtal.
Mycket av det som ryms inom projektet är redan påbörjade arbeten,
som exempelvis bekymringssamtal och sedan flera år arbetar en socialsekreterare, som är placerad hos polisen, med medling och skolmedling.
Syftet med projektet är framför allt att stärka det samverkansarbete som
redan görs; utbilda fler poliser i bekymringssamtal och utveckla samverkan i föräldrastödet från förlossning upp till tonåren. Men också att göra
förebyggande samverkan till en naturlig del i det dagliga arbetet, säger
projektledare Agneta Seneby.
I projektplanen ingår också att utveckla de fem så kallade BIR-grupperna (barn i riskzonen) där representanter för skola, fritid, polis och i
vissa fall även kyrkan arbetar med frågor kring ungdomar.
– En del grupper har funnits i över tio år och det har gått lite i vågor
hur aktiva de varit. Hittills har deras arbete mest varit av akut karaktär
och tanken är nu att hitta ett tydligare arbetssätt för att kunna jobba mer
preventivt, säger Agneta Seneby.
I flera BIR-grupper, framför allt i de stadsdelar där polisen jobbat med
nolltolerans och bekymringssamtal är man redan en god bit på väg. Ett
tydligt tecken på det är att skolorna i större utsträckning anmäler brott
till polisen.
– För att få till ett bekymringssamtal i rätt skede krävs att skolan, social
tjänsten och polisen samarbetar. Hör inte skolan av sig till oss får vi heller
inget veta om vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen. Förr fick vi i
princip aldrig in några anmälningar men det har förändrats även om det
fortfarande är stor skillnad mellan skolorna, säger polisinspektör Eilert
Hägglund.
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Han får medhåll av fritidsassistent Sonja Sjölund som även arbetar i en
av BIR-grupperna. Hon är övertygad om att skillnaden beror på brist
på kunskap om varandra och varandras arbetsområden. Därför finns det
mycket att vinna på att utveckla samverkan inom BIR-grupperna.
– Tack vare polisens tal om nolltolerans har vi från andra myndigheter
insett vikten av att anmäla. I dag har flera skolor direktnummer till polisen, en liten men väldigt betydelsefull åtgärd.
Samordning med flera aktörer inom kommunen

I Örnsköldsvik finns sedan fem år ett samordningsförbund som bildades för att öka samverkan mellan olika myndigheter och instanser för
att skapa kontinuitet. I samordningsförbundet ingår representanter från
kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt
polis som adjungerad. Tack vare samordningsförbundet är samverkansfrågor redan väl förankrade bland myndigheterna. Förbundet har därför
en stor betydelse för utvecklingen av projekts utfall, och är ytterligare en
garant för att frågorna inte glöms bort efter projekttiden.
– Därmed inte sagt att det är enkelt. Typiska frågor som kan vara jätte
knepiga att lösa är exempelvis hur kostnader ska fördelas. Här är ibland chefer
och politiker kortsiktiga och det försvårar samverkan, säger Agneta Seneby.
Att strukturera samverkan är en annan utmaning. På många håll, exem
pelvis mellan förskolan och BVC, finns sedan länge ett fungerande samarbete som växt fram naturligt. För att definiera och säkra den samverkan
krävs modeller och metoder som personalen ibland tycker krånglar till
något som redan fungerar, konstaterar Agneta Seneby.
Hon noterar att man i Örnsköldsvik också brottas med ett klassiskt dilem
ma när det gäller samverkan – att parterna väntar med att ta initiativ.
Att vänta i det längsta för att någon annan ska ta tag i saken leder förstås till att frågor blir hängande i luften onödigt länge. Kanske är detta
den största utmaningen av alla när det gäller samverkan – att få samtliga
att känna samma ansvar.
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Samverkan till stöd för barns
och ungas psykiska hälsa
Bakgrund
Att psykiska, sociala och psykosomatiska problem bland barn och unga
har ökat pekade elevvårdsutredningen på redan i början av år 2000.17 I
utredningen och efterföljande proposition föreslogs att elevvården och
skolhälsovården ska gå samman i ett gemensamt verksamhetsområde
under beteckningen elevhälsa.18 Utredningen och propositionen lyfte fram
att det framtida elevhälsoarbetet behöver ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning, inte enbart åtgärdande. De betonade att lusten att
lära starkt är kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Barn och
unga behöver känna trygghet och trivsel, uppleva sammanhang och helhet samt delaktighet och inflytande.
År 2006 kom två svenska utredningar som behandlar psykisk hälsa och
ohälsa. Den ena har inriktning mot ungdomars stress och psykiska ohälsa
medan den andra tar upp psykiska sjukdomar och funktionshinder.19 20
Året därpå, år 2007, inrättades UPP-centrum vid Socialstyrelsen – Natio
nellt utvecklingscentrum för barns och ungas psykiska hälsa. De definierar psykisk ohälsa på följande sätt i en rapport:

17) SOU 2000:19. Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa
och utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
18) Prop. 2001/02:14. Hälsa, lärande och trygghet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
19) SOU 2006:77. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – analyser och förslag till åtgärder.
Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
20) SOU 2006:100 och 2006:91. Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder.
Stockholm: Socialdepartementet.
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Psykisk ohälsa är psykiska symtom som är vanliga men oönskade, upplevs som
negativa och ökar risken för psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa kan komma till
uttryck i symtom som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter – symtom som
är plågsamma men inte så uttalade att de kan klassificeras som psykisk sjukdom. Många med psykisk ohälsa kommer aldrig att utveckla psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom/störning/ funktionsnedsättning är psykiska symtom som
ger stort lidande och/eller försämrad funktion. Sjukvården gör bedömningen
om symtomen är tillräckligt många och uttalade för att överensstämma med
fastställda kriterier för en definierad diagnos.21
I samma rapport redogör UPP-centrum för internationella befolkningsundersökningar som visar att 10–15 procent av barn och unga uppfyllde kriterierna för minst en psykisk sjukdom vid undersökningstillfället.
Ända upp till 20–30 procent av dem kommer någon gång att uppfylla
kriterierna för en psykiatrisk diagnos.22
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rapport
i samband med att de tecknat en överenskommelse med regeringen om
förbättrade samhällsinsatser i syfte att främja barns och ungas psykiska
hälsa.23 De betonar att arbetet med barns och ungas psykiska hälsa måste
omfatta ett brett hälsofrämjande arbete och insatser för att möta psykisk
ohälsa, allt från lindrig ohälsa till allvarliga psykiska sjukdomar. De delar
in arbetet i tre vårdnivåer.
1. På universell nivå – en baslinje med generella insatser som når alla. Den
breda basen för att uppnå en god psykisk hälsa är generella, hälsofräm

21) Socialstyrelsen (2008). Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos
barn – en nationell inventering i kommuner och landsting. Stockholm.
22) Ibid.
23) Sveriges Kommuner och Landsting (2009): Rätt insatser i rätt tid för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa.
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jande insatser till alla barn och unga. Det kan handla om en hälsofrämjande förskola och skola eller goda miljöer för fritid och rekreation samt
möjlighet till gemenskap.
2. På selektiv nivå – en första linje för lindriga tillstånd och tidiga insatser.
Första linjens vård kan utgöras av primärvård, mödra- och barnhälsovård,
skolhälsovård, elevhälsa och delar av socialtjänst. SKL menar att dessa bör
ha kompetens och resurser för att kunna ta hand om den psykosociala
problematik som inte kräver specialistinsatser.
3. På indikerad nivå – en specialiserad nivå för allvarliga eller komplicerade
tillstånd. Här avses BUP som har god kompetens att ta hand om allvarliga tillstånd. De kan även ge konsultationer, utbildning och handledning
till andra aktörer och delta med kunskap i det förebyggande arbetet.
Om de tre exemplen
Förutsättningarna för samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och
de andra tre parterna påverkas av olika faktorer som geografiska avstånd
och obalans mellan organisationerna när det gäller antal och storlek. Skolan
som organisation är betydligt större än BUP. Allmänt sett överstiger ofta
förväntningarna på BUP att delta i olika samverkanssammanhang den kapa
citeten och dimensionering som deras verksamhet har. En enskild BUP-klinik har exempelvis inte möjlighet att låta varje förskola och skola från alla
kommuner inom deras landsting få en personlig BUP-kontakt. I det perspektivet kanske samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin bättre utvecklas genom effektivare rutiner än genom fler möten. Den hypotesen har
flera projektkommuner tagit fasta på och ser därför över utredningsrutiner
och vårdkedjemodeller med ansvarsfördelning och gränsdragningar.24
Exemplet VITS är valt därför att det är en samverkansmodell som pågått
ända sedan början av 2000-talet och som utvärderats med goda resultat av
24) Ett projekt omfattar Västerbottens landsting och samtliga kommuner i länet. Ett annat
projekt omfattar de fyra kommunerna Västerås, Uppsala, Sigtuna och Luleå.
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kommunerna och landstinget i Uppsala län.25 VITS står för Vardagsnära
Insatser i Tydlig Samverkan och bygger på prevention sett ur barn- och ung
domspsykiatrins synvinkel. Syftet med VITS är att barn i behov av insatser
ska upptäckas så tidigt som möjligt, att det finns ett aktivt samarbete med
föräldrarna och att vardagsnära insatser ska initieras för familj, förskola och
skola. Artikeln från Heby är intressant därför att där ges en bild av hur den
här etablerade modellen initieras i en ny kommun.
Under senare år har begreppet ”de glömda barnen” börjat användas allt
mer om barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom. Det syftar
på att barnen, trots sin svåra uppväxtmiljö och sårbarhet, är relativt osynliga
i samhället därför att fokus har riktats mot stöd till de vuxna och deras problematik. ALMA i Malmö är en samverkan mellan Malmö Stad och Sjukvården. Delaktiga verksamheter är socialtjänsten, barn- och vuxenpsykiatrin,
mödra- och barnhälsovården samt förskolan. ALMA-projektet i vår satsning
vidareutvecklar arbetet mot de äldre barnen och tar steget in i grundskolan.
Pinocchio-exemplet har valts därför att projektet systematiskt lägger kraften på att utveckla strukturerade verktyg för kartläggning och insatser i tvärsektoriell samverkan. Enköping ingår i den nationella Pinocchio-satsningen
som pågår parallellt med Skolverkets uppdrag. Pinocchio drivs av Sveriges
Kommuner och Landsting tillsammans med IMS på Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete). Hösten 2009 utger SKL en
slutrapport med sammanställning av resultat och erfarenheter från samtliga
Pinocchio-teams arbeten samt en sammanfattning av det kunskapsunderlag som varit grunden i projektet. Förhoppningen är att de sammanlagda
erfarenheterna från två nationella satsningar ska gagna den gemensamma
målgruppen barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

25) Rapport om VITS, Akademiska sjukhuset. Uppsala,
www.akademiska.se/upload/30133/vitsrapport.pdf .

Kraften av samverkan  73

exempel »
Exempel på samverkan
kring psykisk hälsa

Vardagsnära insatser i Heby
I Heby kommun har man satsat på samverkansmodellen
Vardagsnära insatser med tydlig samverkan som bygger på
vardagsnära och strukturerade insatser för barn med kon
centrationssvårigheter och andra uppmärksamhetsstörningar.
Att som förälder bli sedd och tagen på allvar betydde nästan lika mycket
för Anna Andersson som att hennes son fick den hjälp han behövde.
När sonen kom hem med ig-varningar på höstterminen i 8:an blev det
för mycket för Anna Andersson. Trots all tid och energi som hon lagt ned
för att hjälpa honom, räckte det inte till. Koncentrationssvårigheter hade
följt honom sedan förskolan, men Anna uppfattade aldrig att några särskilda insatser från skolan hade satts in. Tack vare hennes eget kämpande
med sonen hade det gått bra ändå. Tills nu.
I Heby kommun hade man hösten 2007 precis börjat arbeta med
modellen Vardagsnära insatser med tydlig samverkan (VITS) som är ett
samverkansprojekt mellan Uppsala läns landsting och länets kommuner.
I korta drag handlar VITS om att på tre tydliga nivåer samarbeta kring
barn med koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar eller andra
svårigheter som kan ha neuropsykiatrisk bakgrund.
I dag, ett år senare har Anna Anderssons son fått en diagnos, ADHD.
Uppföljningar sker och dialog förs regelbundet med BUP i Uppsala, skolan och det lokala VITS-teamet i Heby kommun. Förutom medicineringen har enkla förändringar, som att han exempelvis har fått sitta långt
fram i klassrummet, haft stor betydelse.

Exemplet från
Heby är skrivet av
Susanne Sawander.
De två följande från
Pinocchio i Enköping
och ALMA-projektet
i Malmö har skrivits
av Katarina Bjärvall.

Samverkan på flera nivåer skapar tydlighet

Heby har 14 000 invånare och ligger mellan Uppsala och Sala. Man började jobba enligt VITS-modellen i samband med att kommunen 2007
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bytte länstillhörighet, från Västmanlands till Uppsala län. Samverkan i
VITS sker på tre olika nivåer där skolan utgör nivå ett.
Vid misstanke om problem av den här typen gör skolans eller förskolans specialpedagoger och lärare en basutredning i samarbete med elevhälsan eller barnhälsovården. Här ingår bland annat en undersökning av
koncentration, hur det går i skolan och hur det fungerar hemma. Utifrån
resultatet prövas sedan olika stödinsatser och åtgärder.
Räcker inte insatserna på basnivå kan rektorn på förskolan eller skolan
tillsammans med föräldrarna göra en VITS-ansökan. I Heby, som är en
liten kommun arbetar ett lokalt VITS-team med samordnare, skolpsykolog och specialpedagog. Resurser som ingår i teamet totalt och som kallas
in vid behov är socialsekreterare, barnspsykiater, BUP-psykolog, arbets
terapeut, sjukgymnast och logoped.
På den här nivån jobbar teamet till stor del direkt i skolan där elevens
behov kartläggs på ett djupare plan. Här förs samtal med föräldrarna, klasslärare och annan berörd skolpersonal kring barnets situation. Här diskuteras också olika åtgärder och hur man kan gå vidare. Tänkbara insatser kan
vara allt från förändringar i undervisningssituationen till utbildning för
föräldrar och personal. Behöver barnet insatser som psykiatrisk kompetens så skickas hon eller han direkt vidare till nivå tre för en neuropsykiatrisk utredning vid BUP-kliniken i Uppsala.
– Att jobba i nivåer på det här sättet skapar en tydlighet för alla parter,
det som gjordes i basutredningen behöver man inte upprepa på VITSnivå. En fördel med modellen är att det blir enklare att överlämna ärenden när elever byter skola eller lärare. Även för föräldrarna blir gången
klarare eftersom de måste godkänna att det görs en VITS-ansökan. På
så vis blir det också lättare att få dem delaktiga och med på tåget, säger
Elisabeth M Persson, samordnare i VITS-teamet.
Helt vattentät är förstås inte VITS-modellen. Stort ansvar vilar på skolan och dess personal att verkligen fånga upp de här eleverna och att åtgärder sätts in och följs upp. De lokala skillnaderna är stora, konstaterar
Kaj Söder, verksamhetschef för elevhälsan i Heby.
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– Det finns rektorer som lever i föreställningen att de inte har ett enda
BUP-ärende i sin skola, medan andra är väldigt snabba på att kalla in
extraresurser. Överlag tycker jag att det finns en kultur i skolorna att
gärna lämpa över ansvaret någon annanstans när det uppstår problem.
Men med den här modellen ligger ansvaret kvar i skolan på basnivå och
det är bra, tycker jag. För den stora poängen med VITS är ju att barnen
ska få stöd i sin vardagsmiljö så långt det är möjligt.
Viktigt att agera i förskolan

Men det handlar också om kunskap. Många lärare känner sig dåligt rustade och därför vill Kaj Söder satsa på mer utbildning i ämnet för skolpersonalen. Framför allt i förskolan som han tycker har en tendens till att
väl ofta hoppas på att problemen ska ”växa bort”. En stor förhoppning
med VITS är att de här barnen ska upptäckas och få hjälp mycket tidigare än vad som nu är fallet. De flesta basutredningar görs i dag i årskurserna 7–9.
– Det bästa vore om barnen fångades upp redan i förskolan eller på lågstadiet. Det dröjer innan vi når så långt men jag ser redan nu att skolorna
har fått en större insikt om att det är deras ansvar att dra igång en basutredning, säger specialpedagog Annice Larsson i det lokala VITS-teamet.
I Heby fungerar det lokala teamet också som stöd för lärare, pedagoger och rektorer i deras arbete med basutredningar och åtgärdsprogram.
Enkla men uppskattade hjälpmedel som teamet tagit fram är exempelvis
en mall och checklista för basutredningar.
Snabba insatser –  en kvalitetsfaktor

Att VITS är ett bra arbetssätt är de flesta i Heby överens om. Inom det
lokala VITS-teamet råder total enighet om modellens fördelar och vinster. Ju mer ansvar som skolorna tar desto mer kunskap får de i ämnet,
vilket på sikt naturligtvis gynnar barnen. Under basutredningarna synliggörs även andra typer av problem som kräver helt andra åtgärder, som
exempelvis dyslexi eller utvecklingstörning.
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Att som kommun vara självförsörjande när det
gäller insatser på basnivå betyder mycket. Snabba
insatser är en kvalitetsfaktor som väger tungt för
de här barnen och deras föräldrar.
Kaj Söder, verksamhetschef för elevhälsan i Heby

”

Men helt smärtfritt fungerar inte samverkan, framför allt inte mellan
kommunen och landstinget.
– Nej, det har varit rätt kärvt och svårt att få till möten och få de resur
ser som ska ingå i VITS-teamet. Vi har fått trycka på om att få tillgång
till exempelvis logoped, säger Elisabet Pettersson. Heby är en liten kommun, Uppsala län är jättestort och svårigheten att mötas blir ibland rätt
uppenbar. Men vi kämpar på, det gäller att vara ihärdig.
I dag är VITS permanentad som modell i Uppsala län. Först om två
år tror Kaj Söder att det går att utvärdera VITS i Heby fullt ut. Ett av
målen är att en basutredning inte ska ta mer än tre månader, i dag kan
det ta mer än fyra månader.
– Att som kommun vara självförsörjande när det gäller insatser på
basnivå betyder mycket. Snabba insatser är en kvalitetsfaktor som väger
tungt för de här barnen och deras föräldrar, säger Kaj Söder.
Om det vittnar Anna Andersson och hennes son.
– Framför allt handlar det om att bli sedd, förstådd och bekräftad och
det har jag verkligen blivit, inte minst av det lokala VITS-teamet. Jag har
lärt mig mycket om den här typen av koncentrationssvårigheter och i
dag har jag ett helt annat förhållningssätt till dem. Från att ha känt mig
helt maktlös och i viss mån också lite rädd för en diagnos, kan jag numer
tänka att en diagnos är en arbetshypotes, något vi kan arbeta utifrån. Att
vi har kommit så här långt under bara ett år känns jättebra, säger hon.
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Pinocchio i Enköping
Enköpings Pinocchio-projekt utgår från Genombrottsmetoden
och riktar sig till förskolebarn. Arbetet syftar till att hjälpa barnen
att i ett tidigt skede bryta beteenden som försvårar deras tillvaro
och riskerar att påverka den framtida utvecklingen negativt. Ett
viktigt resultat av projektet är att man har gått från abstrakta
visioner till konkreta mål.
Enköping med knappt 40 000 invånare ligger strax norr om Mälaren och
en timmes väg västerut från Stockholm. Här samverkar socialtjänsten,
skolförvaltningen och landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
inom ramen för Sveriges kommuner och landstings projekt Pinocchio.
Arbetet syftar till att förbättra för barnet som beter sig på ett sätt som i
forskningen kallas för normbrytande. Arbetet i Pinocchio utgår från den
så kallade Genombrottsmetoden, vars mål är att lyfta fram de professionellas passiva kunskap och göra den aktiv. Det är en metod för kontinuer
ligt förändringsarbete som utmärks av att de deltagande teamen själva
formulerar mål och testar olika förändringsidéer.
Pinocchioprojektet omfattar barn upp till tolv år, men i Enköping har
man valt att arbeta med enbart förskolebarn. Orsaken är att forskning
visar att barn som redan i förskoleåldern konsekvent bryter mot vuxenvärldens normer löper mycket större risk att misslyckas med sitt vuxenliv
än barn som börjar bryta mot normerna först i skolan.
Enköpings Pinocchioprojekt omfattar åtta barn. Deras beteende har
bedömts med hjälp av ett verktyg som heter Ester och som är utarbetat
av Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed, båda forskare i psykologi vid Örebro universitet. Metoden går ut på att teamet kring barnet
går igenom en rad risk- och skyddsfaktorer och graderar i vilken utsträckning de finns hos eller runt barnet.
Bland riskfaktorer hos barnet märks till exempel överaktivitet, språkbrister och nedstämdhet. Exempel på riskfaktorer i familjen kan vara
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ekonomiska problem, missbruk, kriminalitet och bristande engagemang.
Bland skyddsfaktorer som man uppmärksammar hos barnet finns positiva
skolprestationer, positiva vuxna förebilder och strukturerade fritidsaktiviteter. Skyddsfaktorer i familjen kan vara motiverade föräldrar, ett nätverk
utanför kärnfamiljen samt att föräldrarna har gott om tid.
Vid projektets början arbetade man med alla åtta barnen. Nu, tre måna
der senare och efter en rad insatser, har man gjort en ny bedömning för
att se om barnens situation har förbättrats eller försämrats. För de flesta
barn är utvecklingen positiv; riskfaktorerna har försvagats och skyddsfaktorerna stärkts, det konstaterar man redan när mötet inleds.
Ett arbetsmöte i Enköpings Pinocchio-team – Nya insikter

Det är en varm tisdagseftermiddag i mitten av augusti. Kring ett ovalt
bord hos socialförvaltningen i Enköping samlas sju kvinnor i sitt första
samverkansmöte efter sommaren.
– Vi börjar med barn A, det är Robin... Han har fått bedömning 1 och
2. Riskpoängen har gått ned från 18 till 14, skyddspoängen har ökat från
11 till 15, säger pedagogen Karina Wallström som sitter vid datorn.
Teamet går vidare bland barnen och när det gäller barn D så har social
sekreteraren Eva Boman jobbat med familjen och Eva Norling med förskolan, en rollfördelning som enligt dem skapat förtroende.
– Det finns många skyddsfaktorer runt det barnet, säger Eva Boman.
När det gäller familjen tycker mamman att de har hittat en rytm som
fungerar nu. Jag tror inte att det blir några fortsatta insatser där.
Nästa barn E, Kevin, där är dock bilden en annan.
– Hans riskfaktorer har ökat enligt förskolans bedömning, säger Eva
Norling.
– Hemma kämpar mamman för att allt ska vara bra, säger Eva Boman.
Hon har två småpojkar hemma och en ny pojkvän. Pappan till Kevin har
inte mått så bra. Mamman är egentligen stark men hon orkar inte riktigt
med oss, hon vill vara ifred.
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De fortsätter att prata om hur Kevin har det i olika situationer i hemmet,
i skolan och på fritiden.
– Vart ska vi gå för att få en bredare bild? Frågar de sig retoriskt.
De avrundar genom att komma överens om hur de tillsammans bäst
kan gå vidare i arbetet att stödja Kevin.
Mötet närmar sig sitt slut och de tar upp det sista barnet, som är projektets enda flicka. Hon har fått bokstaven H i deras dokumentation. De
konstaterar att ingen i teamet lyckats få till stånd ett samarbete med famil
jen. I stället har man valt att börja arbetet med flickans förskoleavdelning
och där går arbetet framåt. Cecilia Ohlsson från BUP ska delta på ett
föräldramöte och berätta om normbrytande beteenden. Hon ber förskole
konsulent Eva Norling följa med.
Från abstrakta till konkreta mål

Den metod man använder heter Genombrottsmetoden; vad har man
gjort för genombrott här i Enköping? Alla runt bordet är i stort sett överens: samverkan har gjort att arbetet har blivit tydligare. I stället för abstrakta, nästan visionära målsättningar har de nu konkreta mål att jobba
mot. De har alltid vetat att metodiskt arbete är bra, men det är först nu
som kunskapen har brutit igenom och de har fått tydliga verktyg för att
jobba verkligt metodiskt.
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Samverkansprojektet
ALMA i Malmö
I Malmö driver man ett samverkansprojekt, ALMA, som betyder
själ och näringsgivare. Målet är att hjälpa barn vars föräldrar är
psykiskt sjuka. Man har sett hur samverkan med klara riktlinjer
och formella strukturer gör att familjernas behov syns tydligare.
Från början arbetade man mot barn i de yngre åldrarna, nu
utvecklar man verksamheten mot barn i grundskolan.
Rörsjöskolan i Malmö är en stor tegelbyggnad från förra sekelskiftet. På
skolgården spelar en lågstadieklass brännboll, medan tre killar tumlar runt
i ett slagsmål som mest ser ut som en förevändning för att få kramas. På
skolsköterskans mottagning i skolans källarplan sitter tre professionella
som har haft stor nytta av att samverka i arbetet med Ida, vars båda föräldrar är psykiskt sjuka.
– Jag visste bara inte hur jag skulle kunna hjälpa dem, säger lågstadieläraren Hanna Karlsson.
Hon sitter tillsammans med skolpsykologen Elisabeth Wallenklev och
skolsköterskan Lisbeth Rydström runt ett bord på skolsköterskemottagningen, intill en plasttorso med alla inre organ pedagogiskt exponerade.
Mottagningen ligger i den anrika innerstadsskolans källarplan, alldeles
intill det som fram till 1965 var bad för skolans fattigaste ungar som saknade varmvatten hemma.
I dag har man andra sätt att ta hand om utsatta barn, till exempel ALMAprojektet. Projektets handledningsteam för skolan består av en eller flera
barnpsykologer, kuratorer från landstingets vuxenpsykiatri, behandlingsassistenter och socialarbetare. Till teamet kan alla som arbetar med barn
vända sig när de känner sig villrådiga i kontakten med en labil förälder,
oavsett om föräldern har en diagnostiserad psykisk sjukdom eller ej.
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När Hanna Karlsson fick Ida som elev i första klass var hennes föräldrar
öppna med sina problem, de berättade att mamman vårdades på sjukhus
för depression och att även pappan var deprimerad.
– Man såg på flickan att hon mådde dåligt. Ögonen hängde och hela
kroppen kröp ihop, säger Hanna Karlsson.
Hon försökte uppmuntra Ida i skolan, sitta nära henne och krama
henne ofta. Men Ida mådde inte mycket bättre. Hon kom till skolan slarvigt klädd och utan skolväskan, hon glömde lämna viktiga lappar med
information och hon var ofta frånvarande. Flera gånger i veckan klagade
hon över fysiska åkommor magont, ont i fingret, ont i armbågen och bad
att få söka upp skolsköterskan.
– Hon kunde säga att hon hade skurit sig i fingret, och jag förstod att
det där var ju inget, och hon förstod att jag förstod. Men det var okej,
hon fick gå.
Så kom hon till skolsköterskemottagningen och lade sig en stund på
den prydligt bäddade sängen under fönstret och blev sedd. Men både
Hanna Karlsson och skolsköterskan Lisbeth Rydström kände att det inte
räckte. De tog upp Idas problem på ett möte med elevhälsoteamet. Där
föreslog skolpsykologen Elisabeth Wallenklev att de skulle söka handledning genom ALMA.
Råd från professionella ger stöd i arbetet

Hittills har de endast träffat teamet en gång men det gav mycket, tycker
Hanna Karlsson. Under mötet fick hon berätta om olika situationer med
Ida och om sina tankar kring dem. Teammedlemmarna frågade hur hon
hade agerat och gav bra feedback.
– Ofta sa de ”jättebra, det är så man ska göra”. Det var skönt för man
går ju bara på känsla. Och alla representanter för olika verksamheter hade
något att erbjuda: ”Det här kan vi hjälpa till med”, och ”behöver mamman kanske hjälp med det här?”.
Under mötet höll man Ida och hennes föräldrar anonyma. Det är van-

Kraften av samverkan  83

ligt i kontakterna med ALMA, på grund av sekretessen. Alternativet är
att först förankra kontakten hos föräldrarna och få klartecken från dem.
Elisabeth Wallenklev redogjorde vid mötet för den utvecklingsfas där
Ida kan antas befinna sig, den så kallade nioårskrisen, då fantasin ger vika
för verkligheten och frågor om liv och död tränger sig på. Detta var något
som Hanna Karlsson kände igen när det gällde Ida.
Hanna Karlsson fick vid mötet rådet att ta sig tid för ett samtal med
Ida varje dag. Och det gör hon nu. Varje morgon när barnen går in i
klassrummet tar de sin fröken i hand så att hon kan känna av hur de mår.
Hon pratar lite extra med just Ida.
Ett annat konkret resultat av mötet blev att Ida och ett av hennes syskon fick fritidsplats över sommaren, något de annars inte hade haft rätt
till eftersom deras föräldrar inte arbetar.
Ytterligare ett resultat är att Ida nu har tid för samtal med Lisbeth Rydström varannan vecka. Hon behöver alltså inte längre ha ont i fingret för
att komma dit och bli sedd.
Elisabeth Wallenklev tycker att ALMA har varit ett stort stöd, även för
henne själv som psykolog.
– Det bästa är att där finns en representant för vuxenpsykiatrin. Vi som
psykologer arbetar ju med det friska. Tidigare har vi inte haft tillgång till
psykiatrikernas specialkunskap, så nu suger jag åt mig allt de säger.
Hon berättar att hon tidigare har undvikit att handleda personal när
det har gällt kontakter med svårt psykiskt sjuka föräldrar.
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– Om det handlar om psykoser, schizofreni och hallucinationer är jag
osäker på vad jag ska säga, och orolig för vad det kan sätta igång.
Även Lisbeth Rydström är tacksam över kontakten med ALMA.
– Ibland kan man fastna i sitt eget sätt att tänka. Jag sitter ju här i min
källare och ser den onda magen, du Hanna ser hennes sätt att klara skolan och på fritids ser de henne i leken. Bilden vidgades när vi fick handledning tillsammans.
För Hanna Karlsson har kontakten varit en stor lättnad.
– Man släpper ju inte sådant här, man tänker på det ända tills man
somnar på kvällen, man är så rädd att missa något. Jag har ju många kollegor här på skolan att prata med, men i slutändan är det ändå jag som
sitter där ensam med barnen. Jag är rädd för att någon ska försöka säga
mig något som jag inte förstår.
I skriften Strategi för samverkan talas det om tre grundläggande element:
styrning, struktur och samsyn.26 Hur ser de professionella på dessa grunder? Styrningen är viktig, det är alla överens om. Här har det funnits
en tendens att rektorerna inte har engagerat sig tillräckligt, antagligen på
grund av tidsbrist.
Strukturen, i det här fallet upplägget, på samverkan är möjligtvis lite
snålt tilltagen, menar Elisabeth Wallenklev. Ett möte i månaden, så som
det ser ut nu, är för lite.
Och samsynen?
– Det måste vara en utvecklande samsyn, inte en ensidig, säger Elisabeth Wallenklev. Och det har det varit. De olika kompetenserna möts
och det blir en utveckling i ärendet.
Anna Andersson, Hanna Karlsson och alla barn i texterna
har fått fingerade namn.

26) Strategi för samverkan, (2007)sid. 17ff.
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Ibland kan man fastna i sitt eget sätt att tänka.
Jag sitter ju här i min källare och ser den onda
magen, du Hanna ser hennes sätt att klara skolan
och på fritids ser de henne i leken. Bilden vidgades
när vi fick handledning tillsammans.
Lisbet Rydström, skolsköterska i Malmö

”
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5

Samverkan för elever
som har behov av
särskilda stödinsatser
Bakgrund
I den nationella strategin understryks att samverkan ska präglas av ett
konsekvent barnperspektiv och inte av ett verksamhetsperspektiv.27 Ett
barnperspektiv innebär att barnets behov synliggörs men också att barnets
rättigheter hävdas och försvaras. Syftet med det här kapitlet är att beskriva
de verksamheter som präglas av både undervisning och behandling. Varje
part möter barnet (ungdomen, eleven) när denne vistas i den egna professionens verksamhet och deltar i de egna insatserna. Barnet å sin sida
vandrar mellan hemskola, resursskola, BUP-skola, behandlingshem eller
särskilt ungdomshem utan att ha en tanke på att det befinner sig under
olika huvudmän. I den här inledande texten till kapitlet beskrivs dessa
verksamheter så att respektive huvudman ska kunna se vilket sammanhang barnet befinner sig i, varifrån det kommer och vart det är på väg.
De olika huvudmännen är utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
BUP och Statens institutionsstyrelse (SiS). De tre exemplen som beskrivs
i artikeln är verksamheter i utbildningsförvaltningens regi. Barnets värld
är fragmenterad på grund av att samhället är så specialiserat. Detta tar
utvärderarna upp i kapitel 7.
I skolan har elever som behöver stöd rätt att få det. Stödet kan avse
olika saker och ges i olika former utifrån elevens behov. Det särskilda
stödet ska, enligt 5 kap 5 § i grundskoleförordningen, i första hand ges

27) Strategi för samverkan, sid 16.
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inom den klass eller grupp som eleven tillhör.28 Om det finns särskilda
skäl, får sådant stöd istället ges i en särskild undervisningsgrupp.29 Många
kommuner ordnar detta i en så kallad resursskola.30 Resursskolan utgör en
del av kommunens grundskolor och skiljer sig i detta avseende från BUPskola, behandlingshem eller särskilt ungdomshem. Till skolan knyts ett
brett kontaktnät med bland annat socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Eleverna arbetar med utgångspunkt i ett åtgärdsprogram som
tagits fram tillsammans med elevens hemskola. Vanligen kompletteras
åtgärdsprogrammet med behandlande inslag där samverkansparternas insatser beskrivs.
Barn och unga som vistas på sjukhus har rätt till särskild undervisning.31 På sjukhus där det finns separat barn- och ungdomsavdelning
finns som regel också sjukhusskola. Där undervisar lärare som oftast har
lång yrkeserfarenhet kombinerad med kunskap om hur barn och unga
kan reagera när de vistas på sjukhus. Det finns sjukhusskola för både
somatiskt (kroppsligt) och psykiskt sjuka elever. De som är inskrivna på
en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik kan få gå på en så kallad BUPskola, som arbetar på klinikens uppdrag. Samtidigt med en pågående behandling får de undervisning där. Undervisningen sker antingen enskilt
eller i grupp. Till varje elev knyts en sjukhuslärare med specialpedagogisk
kompetens. Läkare som behandlar eleven kan avråda från undervisning
på medicinska grunder.
Ett behandlingshem är antingen en öppen eller sluten institution för
behandling.32 Unga placeras där på frivillig grund eller med stöd av lagen
28) Grundskoleförordningen (1994:1194).
29) Det är styrelsen som ska besluta om eleven placering i särskild undervisningsgrupp,
efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare.
30) Det förekommer även andra namn, bland annat skoldaghem.
31) Skollagen 10 kap 3 §. Grundskoleförordningen 5 kap 6 §. Gymnasieförordningen 8 Kap 2,3 §§.
32) Socialtjänstlagens benämning på ”behandlingshem” är Hem för vård eller boende, HVBhem, enligt 6 kap 1§. SiS:s ungdomshem är också ett HVB, men ”med särskild tillsyn”.
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med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).33 Ofta handlar det
om att få missbrukare att sluta med alkohol och narkotika. Det är kommunens socialnämnd som beslutar om placering enligt socialtjänstlagen
eller LVU. Om det finns förutsättningar för tvångsvård tas beslut av Länsrätten. I Sverige finns många behandlingshem och de flesta är privatägda.
Elevens skolgång sker i den kommun där eleven har placerats i de fall då
de befinner sig på en öppen institution.
Ungdomar som har omhändertagits av socialtjänsten kan även placeras på särskilda ungdomshem enligt LVU. Grunden för placering är att
de utsätter sig själva eller sin omgivning för omedelbar fara, exempelvis
genom kriminalitet, missbruk, våld och prostitution. Den som är under
18 år kan även omhändertas på grund av brister i hemmiljön som innebär fara för den unges hälsa eller utveckling. Särskilda ungdomshem har
även ett litet antal platser för unga mellan 15 och 17 år som begått allvarliga brott. Tingsrätten har dömt dem till en frihetsberövande påföljd istäl
let för fängelse enligt lagen om verkställigheten av sluten ungdomsvård
(LSU).34 Strafftiden varierar mellan 14 dagar upp till fyra år.
Under sin vistelse på särskilda ungdomshem ska barn och unga som är
skolpliktiga fullgöra sin skolplikt genom att delta i utbildning vid hemmet.35 De som inte längre är skolpliktiga ska ges möjlighet att få utbildning motsvarande gymnasiet. Statens institutionsstyrelse (SiS) har huvud
ansvaret för all verksamhet, inklusive undervisning, på de särskilda ungdomshemmen.36

33) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Placering på ett särskilt
ungdomshem sker enligt 12 §. Andra LVU-placeringar kan göras på olika ställen såsom
övriga HVB-hem, familjehem och det egna hemmet.
34) Lagen om verkställigheten av sluten ungdomsvård (1998:603).
35) Skollagen (1985:1100) 10 kap 2 §.
36) Skollagen 10 kap 2 §, Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar
som vistas vid särskilda ungdomshem.
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Om de tre exemplen
Av ovan beskrivna verksamheter där behandling och undervisning vävs
samman har endast resursskolor ansökt om medel från Skolverkets satsning. I samverkansprojektet förefaller det som att elever med stor frånvaro, hemmasittare, behöver resursskolan eller motsvarande som en refug,
en plats att mellanlanda på, innan de tar steget tillbaka in i den ordinarie
skolan. Det här belyses av exemplet Återvändarna i första kapitlet om stor
frånvaro. På samma sätt verkar även unga från de andra verksamheterna
med behandlande inslag behöva mellanlanda i en lugn miljö innan de är
redo att komma tillbaka till sin hemskola.
När barn och unga återvänder från ett särskilt ungdomshem, behandlingshem eller BUP-skola är samverkan mellan överlämnande part och
mottagare i hemkommunen ytterst viktig. För att det ska fungera bra behövs en samstämmighet mellan nämnderna för utbildning och socialtjänst
samt att föräldrar (eller vårdnadshavare) blir delaktiga. Utslussningen tillbaka till hemmiljön underlättas om det finns rutiner för hur man löser
oenighet om ekonomi, lämplig skolplacering, olika stödformer etcetera.
Utbildningsnämnden ansvarar för att undervisningen på den mottagande
skolan blir så bra som möjligt. Socialnämnden ansvarar för att nätverket
runt barnet fungerar stödjande och att de sammantagna insatserna blir
långsiktiga.
I syfte att få en bredare bild av resursskolor eller motsvarande i samver
kansprojektets kommuner skickades enkäter ut till dem under 2008.
Dessa kompletterades med fördjupade intervjuer. Skribentens text nedan
bygger på en sammanställning av dessa enkäter och intervjuer. Enkäten
gick ut till 89 kommuner varav det inkom 64 svar.
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exempel »
Exempel på samverkan
kring elever som har behov
av särskilda stödinsatser

Resursskolor i samverkansuppdragets kommuner
Resursskolorna i landet undervisar elever med specifika skol
svårigheter, där hemskolan prövat och uttömt sina resurser utan
att kunna ordna en tillfredställande skolsituation för eleven.
På en resursskola är miljön lugnare. Undervisningen är individanpassad
och kombineras med grupputvecklande aktiviteter. Eleverna har sådana
emotionella och sociala svårigheter att de behöver undervisas på ett sätt
och i en miljö som hemskolan inte kan erbjuda. Samverkan är ett viktigt
redskap i detta arbete.
Eleverna har på olika sätt farit illa och ibland visat detta på ett utage
rande sätt både i skolan och på fritiden. De flesta har hög frånvarofrek
vens, stora kunskapsluckor, koncentrationssvårigheter och dålig självkänsla. Många av dem har också specifika inlärningssvårigheter.
Det är kommunen som ansvarar för att driva verksamheten och elevens hemskola ansöker om plats. Vissa kommuner tar också emot elever
från andra kommuner men det är hemkommunen som betalar. För att
ett barn ska kunna placeras på en resursskola krävs beslut av skolstyrelsen
eller motsvarande. Beslutet kan överklagas av föräldrar. Beslutsgången och
antagningen till resursskolorna ser olika ut i kommunerna och det finns
många variationer både organisatoriskt och resursmässigt. Detta påverkar
kvaliteten på resursskolornas verksamheter och den kontinuerliga samverkan. I publikationen ”Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre år” beskrivs problem
och otydligheter i kommuners organisering av resursskolors verksamhet,

Exemplen med
samverkan på
resursskolor eller
motsvarande är
skrivna av
MajBritt Karlén.
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vilka uppmärksammats vid inspektioner. Det handlar till exempel om
ledningsansvar och intagningsförfarande .37
Hemskolan har ansvaret för eleven

Placering av en elev på en resursskola är alltså en del av hemskolans åtgärdsprogram. Detta innebär att hemskolan har ansvar för elevens utveckling, även under tiden på resursskolan. Det övergripande målet för
arbetet är en lyckosam återgång till hemskolan, eller övergång till gymnasieskolan.
Tydliga rutiner och strukturer för antagningen och utslussningen underlättar och minimerar svårigheter och missförstånd i kommunikationen mellan skolorna. Initialt behövs ett tydligt uppdrag från hemskolan
till resursskolan följt av kontinuerliga möten dem emellan under den tid
eleven vistas där. I en del kommuner utnyttjar man resursskolpersonalens kompetens för handledning, konsultation och fortbildning till hemskolornas personal. Sådana arbetsuppgifter kan bidra till stärkt förståelse
mellan skolorna eller att en elev kan gå kvar i hemskolan.
Nätverksmöten med samverkansparterna

Många av eleverna på resursskolorna och deras familjer har också kontakt
med socialtjänsten eller med barn- och ungdomspsykiatrin. Att resursskolan tidigare har byggt upp sina rutiner för samverkan med dessa parter
underlättar för både eleven och familjen. En positiv faktor som framhållits i enkätsvaren från kommunerna i samverkansprojektet är när personal
från socialförvaltningen finns anställd på resursskolan, alternativt är knuten till eleven på annat sätt efter skoldagen.
Fungerande mötesstrukturer är nödvändiga. Nätverksmöten, då samtliga
parter bidrar med sina olika kompetenser i samma rum och vid samma
37) Skolverket (2007). Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resultat
och erfarenheter under tre år. Stockholm, sid. 28f.
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tillfälle, är ett sätt att få till stånd en gemensam bild och ett helhetsperspektiv för eleven. För föräldrarna innebär det att antalet möten och kontakter minskar om alla deras myndighetskontakter är samlade vid samma
tillfälle. Men det kan också finnas föräldrar som upplever det pressande
att för många är närvarande samtidigt.
Samverkan med polisen ses också som viktig, även om det är få enkätsvar som har exempel på det. Där detta lyfts fram handlar det om kontakter i förebyggande syfte, till exempel spontana besök av närpolis eller
deltagande vid föräldramöten.
Samverkan med föräldrarna

Det stora flertalet av resursskolorna anser sig ha bra samverkan med föräldrarna. Samverkan med vårdnadshavarna är ett av de viktigaste medlen
för att eleven ska utvecklas positivt. Där samverkan med föräldrar är välutvecklad tar man tillvara deras kunskap och ser dem som en resurs och
samarbetspartner.
Den höga personaltätheten och den lugna miljön gör resursskolorna
mindre myndighetsbetonade och ger tillfälle att etablera en förtroendefull
relation med föräldrarna, även om det kan ta tid att nå dit.
Kommunerna inom Skolverkets samverkansprojekt har organiserat sin
verksamhet med resursskolor på vitt skilda sätt. Ett fåtal har inga resursskolor alls. Andra har en svåröverskådlig organisation. Följande tre kommuner har valt var sin modell för att organisera arbetet med resursskolor
i samverkan.
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Jönköping – resursskolan ger
tid att anpassa hemskolan
Hemskolan har ansvaret för eleven även när hon eller han är
på resursskolan. När eleven går på resursskolan kan hemskolan
anpassa miljön inför återvändandet.
Rocksjöskolan är en korttidsresursskola och ett komplement till de åtta
traditionella resursskolorna i kommunen. På Rocksjöskolan bedrivs verksamhet i femveckorsperioder för barn och unga i skolår 1–9. Tiden på
skolan fyller två syften; dels att ge eleven respit och dels att ge hemskolan
tid för reflektion över lärmiljön.
Under vistelsen på resursskolan får eleverna en tids frist från en negativ
undervisningssituation. De får stöd att stärka sin självbild så att de efter
en tid kan återgå till sina ordinarie skolor. Samtidigt får hemskolan möjlighet att se över lärmiljön och hjälp med handledning för att kartlägga
stödjande insatser vid återkomsten. Under tiden arbetar man också med
att stärka relationen mellan skolan och föräldrarna.
Rektorn på hemskolan ansöker om plats och barnen antas i turordning.
Det finns fem platser och en akutplats. Kravet på hemskolan är att Rocksjöskolan inte ska ses som en lösning på elevens situation. Ett annat krav
är att barnet inte ska komma tillbaka till samma negativa skolsituation.
Barnets behov är grunden för vilka förändringar i lärmiljön som hemskolan behöver göra.
Arbetet inleds med ett inskrivningsmöte tillsammans med föräldrarna
eller någon annan vårdnadshavare och representanter från socialtjänsten,
hemskolan och Rocksjöskolan. Om det behövs deltar också personal från
barn- och ungdomspsykiatrin. Alla närvarande får ett uppdrag som utgår
från vad var och en kan tillföra för att barnets situation ska bli bättre.
Sekretessen skrivs bort med föräldrarnas samtycke.
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Tiden på Rocksjöskolan innebär individuella lösningar. Utgångspunkten
är en tro på barnet, att se dess möjligheter och lyfta fram dess styrkor och
förmågor. Arbetet innebär fokus både på elevens sociala situation och på
skolans kunskapsuppdrag, vilket gör att eleverna bland annat får möjlighet att ta igen det skolarbete de missat.
Efter några veckor genomförs ett mellanmöte då arbetet stäms av. En
tid innan femveckorsperioden är till ända sker ett avslutningsmöte, för
att tiden på skolan ska kunna avslutas på ett positivt sätt. Vid avslutningsmötet sammanfattar Rocksjöskolans personal sitt arbete, föräldrarna
berättar om hur de ser på läget och hemskolan presenterar sina idéer om
den nya skolsituationen som eleven ska komma tillbaka till. Vid behov
medverkar även samverkansparterna socialtjänsten och BUP.

Tiden på Rocksjöskolan innebär individuella
lösningar. Utgångspunkten är en tro på barnet,
att se dess möjligheter och lyfta fram dess styrkor
och förmågor.

”
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I Stenungsund samarbetar
olika professioner
På resursskolan arbetar olika professioner nära varandra –
här finns socionom, socialpedagog, psykolog och pedagoger.
Stenungsund är en relativt liten kommun. I arbetet med barn som far
illa har man målet att ingen ska falla mellan stolarna, därför kombineras
skola och behandling för att undvika institutionsplaceringar.
Ansvaret för kommunens resursskola delas gemensamt av de tre parterna
skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Personalen är anställd av respektive huvudman. Där finns pedagoger (skola),
psykologer (BUP), socialpedagoger (BUP och socialtjänst), och familjebehandlare (socialtjänst). De arbetar för att stärka de hälsobringande faktorerna.
De olika professionerna arbetar sida vid sida i det dagliga arbetet.
Familjen erbjuds hjälp av skolans socionom och socialpedagog. Psykologen utreder vid behov barnet och terapi kan erbjudas. Varje barn får
en kontaktperson som arbetar med social träning och samspel. Verksam
heten omfattar specialpedagogik, miljö- och familjeterapeutiskt arbete
och barnpsykiatrisk utredning och behandling. Man utgår från barnets
och familjens behov och upprättar en behandlingsplan där samverkan
mellan olika professioner med olika kunskaper och uppdrag bidrar till en
helhetssyn. Familjen ses som en resurs och en samarbetspartner.
Ledningsgruppen består av tre enhetschefer, en från varje huvudman enligt samma princip som styrgruppen där de tre respektive verksamhetscheferna ingår. Skolan är uppdelad i två enheter, den ena för barn och familjer
från förskoleklass upp till år 6 och den andra för barn och familjer år 7–9.
Resursskolorna har ett tätt samarbete med hemskolan och samverkansformer och möten har en tydlig struktur. Det gäller också de olika yrkes-
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kategoriernas uppdrag och ansvarsområden samt processen vid antagning
och utslussning. De hävdar att kontinuerliga och täta möten innebär
trygghet för både elever och personal, att alla är medvetna om vad som
händer, att ingen hamnar utanför.
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I Eskilstuna är resursskoloR 
ett eget rektorsområde
För att strukturera verksamheten skriver hemskolan och resursskolan avtal om vilka insatser var och en ska göra för eleven.
Eskilstuna skiljer sig från de andra svarande kommunerna i enkätundersökningen genom att resursskolorna givits en särskild legitimitet via ett
politiskt beslut i Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet tydliggör att
resursskolor ska finnas i kommunen som ett betydelsefullt elevstöd i vissa
situationer för elever i särskilda svårigheter. Detta ses som en gemensam
verksamhet för kommunen med eget rektorsområde sedan januari 2003.
Eskilstuna är en relativt stor kommun vilket innefattar en verksamhet
med sex resursskolor, bland dem Sjukhusskolan och det i första kapitlet
beskrivna Återvändarna.
Ännu en sak som skiljer Eskilstuna från andra kommuner är att socionomer och beteendevetare (familjebehandlare) arbetar på så gott som alla
resursskolor tillsammans med lärare, speciallärare, fritidspedagoger och
socialpedagoger. Detta innebär en god grund för samverkan i arbetslagen
och bidrar till en fördjupad helhetssyn kring elev och familj. Det betyder
också att det finns en bred och fördjupad kompetens för både undervisningen och behandlingen.
Arbetssättet bygger på ett samarbete där all personal kan och ska gå
in och medverka och ta ansvar för arbetsuppgifterna, även om de olika
yrkeskategorierna ansvarar för sina respektive områden. Dessutom har all
personal tillgång till extern handledning. Resursskolorna ligger geografiskt spridda från varandra och de arbetar självständigt.
Eftersom resursskolorna ska vara en del av grundskolesystemet krävs
nära samverkan med hemskolorna, ett arbete som nu utvärderas och
struktureras. Det sker bland annat genom att man utvecklar ett kontrakt

Kraften av samverkan  101

mellan hemskolan och resursskolan. Kontraktet ska utgå från åtgärdsprogram och pedagogisk kartläggning. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen, beskriva inskolningen, uppföljningen och utslussningen. Även
socialtjänstens insatser ska beskrivas om vårdnadshavarna ger sitt medgivande.
I utredningsrapporten ”Elevens framgång är skolans ansvar” framgår
att Eskilstunas resursskolor är en del av den inkluderande skolverksam
heten. I rapporten framhålls att ett gemensamt förhållningssätt till skolans uppdrag och samsyn i hela organisationen är av största vikt, och att
skolan ska vara en samverkansarena.38

38) Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun (2007)
Utredningsrapport Elevens framgång är skolans ansvar.
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del 2

Reflektioner i halvtid…

6

Det måste haka i…
När parterna är samstämmiga och deras gemensamma arbete hakar i varandra blir det kraft i samverkan. Det är en återkommande erfarenhet i
projektens delrapporter till myndigheten och förefaller vara större framgångsfaktor än någon särskild modell eller metod. I det här kapitlet berör
vi modeller, metoder, behov av samsyn samt några tankar inför uppföljning och utvärdering av regeringsuppdraget.
I antologins första avdelning beskrivs samverkan utifrån områdena stor
skolfrånvaro, drogförebyggande arbete, brottsförebyggande arbete samt
psykisk hälsa. Självfallet har många kommuner organiserat sina projekt från
helt andra utgångspunkter. De flesta projektkommuner har dock tagit ett
helhetsgrepp över samverkan oberoende av vilket innehåll det handlar om.
Några kommuner har identifierat bristområden, det vill säga områden där riskfaktorerna är större för vissa grupper av barn. Arbetet har
då koncentrerats kring barn i familjehem, barn i familjer med långvarigt
försörjningsstöd och barn som är nyanlända i Sverige.39 40 Dessa projekt
hänvisar till att de här barnen generellt sett har sämre skolresultat och
uppnår en lägre utbildningsnivå än andra barn. De löper också högre risk
för framtida arbetslöshet och ohälsa. Några få projekt arbetar med våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld.
Skolverkets projektgrupp skiljer mellan modeller för samverkan och metoder för arbete med barn och unga som far illa. Modeller för samverkan
avser hur man organiserar sig i arbetet. Det ingår olika komponenter (byggstenar) i en modell exempelvis coach, koordinator och multikompetenta

39) Familjehem är det officiella namnet och lagens benämning medan man i forskarvärlden
skriver fosterhem (foster home).
40) Med långvarigt försörjningsstöd menas att man får ekonomiskt bistånd minst tio månader
under ett år. År 2006 levde ungefär 45 000 barn i familjer med sådant stöd.
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team. Metoder för arbete med barn och unga avser systematiska arbetssätt.
En metod innehåller olika moment och är ofta uppbyggd enligt steg och
principer som gäller mot givna bakgrundsfaktorer. Vanligtvis finns det en
manual som ska följas.
Modeller för samverkan
Under uppdragets gång har det visat sig att projekten värjer sig mot att
ge sin modell ett namn kopplat till kommunen, till exempel Strömstadsmodellen eller Leksandsmodellen. De aktuella kommunerna påpekar att
”modellerna” ständigt förändras i takt med uppföljningar, nya förutsättningar och nyvunna erfarenheter. Oberoende av modelltyp går det att
identifiera olika komponenter. De handlar om:
• översyn av styrningen från politisk- och förvaltningsnivå
• team med många kompetenser (multikompetenta team)
• koordinator för samhällsinsatserna
• coach som individuellt stöd
När det gäller den första komponenten, översyn av styrningen i kommunen,
prövas olika former med målet att effektivisera organisationen så att samhället bättre kan sluta upp runt barnet och dess familj. Exempelvis sammanför en del kommuner socialförvaltnings barn- och ungdomsärenden
med utbildningsförvaltningen. Utanför Sveriges gränser sker en liknande
förändring men på nationell nivå. I Storbritannien bildades ett nytt departement i juni 2007, Department for Children, Schools and Families. Där
har de sammanfört alla verksamheter som berör barn upp till 18 år. Det
gäller omsorg, hälso- och sjukvård, skolgång, socialtjänst, brottslighet med
mera. Departementet består av olika avdelningar som sinsemellan arbetar
för att koordinera alla samhällets insatser runt barn och deras familjer. I
olika delfrågor samordnar de sig med andra departement, till exempel i
sociala frågor med det kvarvarande Socialdepartementet.
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Den andra komponenten, multikompetenta team, är team som systematiskt byggts upp med olika professioner för att kunna öka möjligheterna
att tillgodose barnets alla behov. De har olika namn som resursteam eller
familjebyggande team.
Den tredje komponenten, koordinator, kan också ha andra namn som
samordnare eller spindel. I funktionen ingår att samordna samhällsinsatserna runt barnet (vid behov runt hela familjen). Syftet är att barn och familj
ska kunna vända sig till en kontakt i stället för upp till åtta instanser, som
ibland kan vara fallet.
Den sista komponenten, en coach eller mentor knyts till eleven i relationsskapande syfte. Eleven får på så sätt en annan vuxen än föräldrarna
som ett bollplank. I vissa fall kan funktionerna koordinator och coach gå in
i varandra eller stå nära varandra, som på Angeredsgymnasiet. Lärare eller
annan personal kan vända sig till en koordinator då man känner oro för
någon elev. Koordinatorn tar kontakt med eleven och anpassar åtgärder utifrån vad som kommer fram vid samtalet. En vanlig följd är att eleven får en
coach som stöttar kunskapsutvecklingen genom att tillsammans med eleven
formulera och följa upp kortsiktiga mål. Om det finns behov av samverkan
utanför skolan, till exempel med socialtjänsten eller BUP, är det koordinatorn som ansvarar för dessa kontakter och uppföljning av åtgärder.
Skolans egen organisering
Ett mindre antal projekt ägnar särskild uppmärksamhet åt skolans egen
organisering för att klara av skyldigheten att samverka. En fungerande
elevhälsa ökar chansen att skolan ska klara av sitt samverkansuppdrag av
flera skäl. Den multikompetens som behövs för att hantera frågor kopplade till barn och unga som far illa finns representerad inom elevhälsan
(eller skolhälso- och elevvården). Det blir också tydligt för externa samverkansparter vem i skolan de kan vända sig till. Vidare kan elevhälsan
utgöra motor i skolans interna samverkan och öka förutsättningarna för
hög kvalitet i skolans åtgärdsprogram. Uppföljningar som genomförts vid
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Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att VITS-teamen får bättre resultat
när de samverkar med skolor som har en fungerande elevhälsa.41 Det har
varit en garant för kvaliteten i basutredningarna som skolorna genomför.
Flera projekt betonar att skolan i sig kan utgöra en skyddsfaktor genom
att arbeta främjande. En bra skolgång bidrar till att stärka barns och
ungas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Motsatsen kan vara
att skolan bidrar till utanförskap och en känsla av att vara misslyckad.
Skolan behöver arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande. På
den främjande nivån handlar det om en god lärande miljö, goda relationer och aktivt arbete med skolans värdegrund. På den förebyggande nivån
handlar det om att uppmärksamma riskfaktorer som skolsvårigheter och
signaler på att barnet eller den unge far illa. På den åtgärdande nivån
handlar det om att ha rutiner och agera professionellt när problem har
uppstått. Om skolor inte arbetar systematiskt med alla tre nivåerna agerar
de ofta Ad hoc, det vill säga de rycker ständigt ut som brandsläckare vid
akuta problem utan att ha beredskap inför nästa gång.
Det finns ett mindre antal projekt som lägger ett extra fokus på den
främjande nivån (universella). Dit hör Lycksele där man bland annat inriktar sig på att utveckla ett gemensamt förhållningssätt tillsammans med
samverkansparterna. Representanter från socialförvaltning, BUP, förskola
och skola utbildar sig i professionellt föräldrasamarbete med målsättning
att tillsammans möta barn, unga och föräldrar som befinner sig i ett tidigt
behov av stöd. Tankarna bygger på Jesper Juuls och Helle Jensens idéer
om relationskompetens. 42
Många projekt brottas med hur de ska arbeta på den förebyggande nivån
(selektiva) med att skolan utvecklar en blick för utsatthet. I inledningen

41) Rapport om VITS, Akademiska sjukhuset. Uppsala,
www.akademiska.se/upload/30133/vitsrapport.pdf .
42) Juul J & Jensen H (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld.
Runa förlag. Stockholm.
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Ansvarsfördelningen blir tydlig i arbetet med ett
enskilt barn när man samlas runt ett gemensamt
arbetsdokument. Fokus flyttas från ”samverkan”
till målet för samverkan; bedömning av barnets
behov, vilka åtgärder som ska ske, roller
och ansvar.

”

till antologin berördes att det blir otydligt för enskild lärare med rådet att
tyda signaler och tecken när de är vana att i övrigt ha diagnosmaterial för
att kunna mäta och fånga upp om en elev har har svårigheter i skolan.
Att utveckla en blick för utsatthet innebär både att införskaffa kunskap
om risk- och skyddsfaktorer och att utveckla sin intutitiva förmåga så att
att en varningsklocka ringer när det finns tecken på att barn och unga
far illa eller riskerar att fara illa. Sådana signaler och tecken kan vara stor
frånvaro, förändrade skolresultat, nya kamratrelationer, trötthet och nedstämdhet. Många förändrade beteenden kan uppmärksammas av andra i
barns och ungas omgivning som föräldrar, syskon, släkt, vänner, grannar,
BUP etcetra. Skolans uppgift i detta sammanhang är att uppmärksamma
sådana signaler som är synliga utifrån det uppdrag man har. De tydligaste
signalerna att bevaka för lärare blir då stor frånvaro och förändrade skol
resultat. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen inrättat ett nationellt
utvecklingscentrum för barns och ungas psykiska hälsa, UPP-centrum. Där
pågår sammanställning av kunskap om metoder och mätinstrument när det
gäller förebyggande arbete, tidig upptäckt och tidigt stöd samt behandlande
insatser. Flera mätinstrument kan användas av de professioner i skolan som
arbetar inom skolhälsovården och elevhälsan.
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I den nationella strategin för samverkan framhålls målet att barnet ska
få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.43 Erfarenheter från
kommuner som arbetat länge med samverkan är att de genom tidiga
samordnade insatser kan bryta en ogynnsam utveckling och med tiden
minska de akuta åtgärderna, framför allt från socialtjänsten. På det sättet har de frigjort resurser som de kunnat lägga på förebyggande insatser.
När det gäller den åtgärdanden nivån (indikerade) menar flera projekt
att ansvarsfördelningen blir tydlig i arbetet med ett enskilt barn när man
samlas runt ett gemensamt arbetsdokument. Fokus flyttas från ”samverkan” till målet för samverkan; bedömning av barnets behov, vilka åtgärder som ska ske, roller och ansvar. De framhåller att det också blir lättare
att definiera ”mellanrummet”, det vill säga om barnet riskerar att falla
mellan stolarna, och besluta hur detta ska hanteras. Organisationerna får
anpassa sig efter barnets behov istället för tvärtom.
Metoder för arbete med barn och unga som
far illa eller riskerar att fara illa
Det förekommer en lång rad metoder i arbetet med utsatta barn och unga
och det finns inte alltid en tydlig koppling till samverkan. Intressanta frågor
i sammanhanget är huruvida samverkan har förbättras när en viss metod
använts, eller tvärtom ifall vissa metoder har vuxit fram ur samverkan.
Det förs diskussioner nationellt och lokalt om metodernas effekter och
evidens (vetenskapligt visad effekt). Flera nationella aktörer arbetar just
nu med olika metodutvärderingar.44 Skolverket ansvarar för en effektutvärdering av program (metoder) mot mobbning som används i svenska
skolor. Resultat av utvärderingen redovisas för regeringen i slutet av 2010
och en delrapport publiceras 2009.
43) Strategi för samverkan, sid 16f.
44) Det finns en metodguide på IMS:s hemsida:
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/socialt_arbete/IMS/Metodguiden_index.htm
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Tre S – förutsättningar för samverkan
Det finns många svårigheter att överbrygga i samverkan, men det finns
också dokumenterade erfarenheter om hur samverkan ska kunna lyckas.
De kan sammanfattas inom de tre S:en Styrning, Struktur, Samsyn. Dessa
tre grundläggande förutsättningar beskrivs närmare i den nämnda nationella strategin.45
Styrning är viktig för att det ska finnas ett samlat grepp över samverkansfrågorna. Det kräver engagemang och berörda ledningars aktiva ställningstagande, inte minst på den övergripande politiska och administrativa
nivån. Uppgifter för ledningen är att legitimera samverkan, ge mandat
och resurser samt efterfråga uppföljning och utvärdering.
Struktur handlar om tydlighet. Man måste börja med att tydliggöra
vad man menar med olika begrepp. Vad menas med vanliga uttryck som
tidiga insatser och helhetssyn? Vilka barn syftar vi på när vi talar om utsatta barn, barn i behov av särskilt stöd, barn som riskerar att fara illa och
så vidare. Förutom att reda ut begrepp måste man också tydliggöra syftet
och målgruppen för samverkan samt ansvarsfördelning med mera. Alla
oklarheter leder till hinder i samverkan.
Avtal, riktlinjer, handlingsplaner och samordnarfunktioner är exempel på
verktyg som behövs för att bygga struktur kring samverkan. Olika frågor
kräver olika verktyg.
Samsyn, det tredje S:et handlar om att ha tydliga yrkesroller samtidigt
som man har viss grad av gemensam problemförståelse. Behov av samsyn
uppstår när flera aktörer tillsammans ska lösa ett problem. Problemförståelsen kan vara en gemensam kunskapsbas om risk- och skyddsfaktorer,
vilka insatser som är verkningsfulla med mera. Det krävs tillit till varandras kompetens och förståelse för varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Olikheterna är styrkan i en väl fungerande samverkan. Sam-

45) Strategi för samverkan, sid. 17ff.
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synen kan överbrygga de olika parternas utbildningsbakgrunder. Samsyn
förutsätter kontaktytor och kommunikation. Man behöver arbeta fram
goda professionella relationer.
Normbrytande beteende – främmande i en skolkontext?
En samsynsfråga i flera kommuner är hur olika parter förhåller sig till begreppet ”normbrytande beteende” som används inom den brottspreventiva forskningen. Inom Pinocchio med flera projekt utgår man från den
definition som anges i en systematisk kunskapsöversikt utgiven av IMS
och Statens institutionsstyrelse.46 I forskningsöversikten definieras normbrytande beteende som ”beteende som på olika sätt bryter mot rådande
normer och regler i den miljö individen befinner sig”. Normbrytande beteende innebär både aggressiva, utagerande beteenden mot andra människor och djur, och ickeagressiva normbrytande beteenden som att bryta
mot föräldrars regler, snatta, stjäla saker och vandalisera. 47 Forskningen
berör flera discipliner och bedrivs av psykologer, sociologer, kriminologer,
medicinare, psykiatriker, beteendegenetiker med flera.
Begreppet är främmande i en skolkontext. I skolan talar man i stället
ofta om att en elev har koncentrationssvårigheter eller har svårt att följa
gemensamt framtagna regler. I skolan talar man också om att barn kan
vara utagerande, överaktiva eller ha perceptionssvårigheter. Språkbruket
i skolan vilar på bred skolforskning där den pedagogiska forskningen
utgör basen.
I Pinocchioteamen samverkar parterna runt samma barn oberoende
av vilket begrepp respektive part använder för sin problemformulering. I
teamen ingår personal från skolan, socialtjänsten och BUP. De har enats
om den gemensamma kunskapsbasen risk- och skyddsfaktorer. Det kon46) Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) & Statens Institutionsstyrelse
(SiS) (2005) Normbrytande beteende i barndomen, Stockholm sid.17.
47) Ibid.
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kreta arbetet handlar om att pröva vilka insatser som är verkningsfulla för
att stötta barnet.
Det finns även andra projekt som påtagligt tagit sig an samsynen. Skolkuratorer i Stockholm arbetar med att utveckla ett professionellt språk
för samverkan med socialtjänsten. De prövar hur socialtjänstens modell
Barns behov i centrum (BBIC) skulle kunna utvecklas i skolan för att
underlätta samverkan, och ställer sig frågan vad BBIC innebär om det
översätts till ett skolsammanhang med skolans uppdrag och språkbruk.
BBIC är en brittisk modell som har utvecklats i Sverige av Socialstyrelsen
tillsammans med flera projektkommuner.48 Det är ett system för handläggning och dokumentation i socialtjänstens utredning, planering och
uppföljning som rör barn och unga. Syftet med BBIC är att strukturera
utredning och bedömning, planering av insatser och uppföljning av dem.
BBIC-systemet stärker barnets ställning i den sociala barnavården och gör
även föräldrarna mer delaktiga.
Avslutande reflektioner
Samverkansuppdraget befinner sig i avslutningsfasen med en rik dokumentation som kräver ingående analyser. Alla lokala projekt lämnar deloch slutrapporter, och dokumenterar sitt arbete för eget bruk för att underlätta sin fortsatta samverkan. Örebro universitet genomför dessutom
en utvärdering av de olika kommunala försöken inom uppdraget och två
nationalekonomer kommer att göra en socioekonomisk analys.
Skolverkets projektgrupp har under arbetets gång ställt sig en rad frågor. De handlar om huvudansvar och gränsdragningar för respektive part
i de olika områdena stor frånvaro, drogförebyggande och brottsförebyggande arbete samt psykisk hälsa. Går det att synliggöra olika faser i olika
delar av processen och identifiera vilka problem som är vanligast? Finns

48) Se Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/Amnesord/barn_ungdom/BBIC/
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det några avgörande vägval och punkter? Vad händer när man ska gå från
kartläggning till insatser?
En annan väsentlig fråga handlar om att skilja på resultat och effekter.
Med resultatperspektivet uppkommer frågor om vad projekten leder fram
till. Med effektperspektivet uppkommer frågor om vilka effekterna blir av
arbetet samt för vem och varför. Tänk om resultaten har uppnåtts men
effekterna uteblivit? Hur ställer vi oss till det? Resultat kanske uppnås i
form av utökad samverkan, av att färre barn och unga placeras på institution eller av att skolan får högre måluppfyllelse. Samtidigt uteblir effekter
i form av att barn mår bättre, att unga får drägligare liv eller att kommunens kostnader för akuta insatser minskar. Det här ställer stora krav på
analyserna. Vad vill vi mäta? Hur ska vi tolka?
För att i något avseende kunna mäta effekterna har en socioekonomisk
analys kopplats till uppdraget. Målet är att beräkna värdet och effekten
av förebyggande insatser sett ur ett längre samhällsekonomiskt perspektiv. Det bygger på en beräkningsmodell som presenteras i publikationen
Tänk långsiktigt utgiven 2004 av Skolverket, Socialstyrelsen och Folkhälso
institutet. Analysen i det här uppdraget har två inriktningar. Den ena är
att utveckla ekonomiska mätmetoder kring det socioekonomiska synsättet med bäring på prevention och tidiga insatser. Det andra är att göra ett
socioekonomiskt bokslut av regeringsuppdraget som helhet.
Projekten ute i landet har haft två år på sig för att utveckla sin samverkan inom ramen för den här nationella satsningen. Deras arbete har följts
av utvärderare vid Örebro universitet. Med sin sakkunskap inom området bidrar de med ökad förståelse för samverkansprocessen inom området
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I nästa kapitel delar
de med sig av sina reflektioner.
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7

Samverkan –
en betraktelse utifrån
Skolverket vill även, nu i halvtid, öppna dörren och titta in till utvärderarna
som fått uppdraget att följa samverkansprojektens arbete från hösten 2007
till sommaren år 2009. Syftet med utvärderingen är att öka kunskapen om
samverkan som process, som ett medel att förbättra situationen för barn
och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Här nedan har vi bett forskarna att reflektera runt sina iakttagelser så här långt i processen.
Forskarna kommer att presentera resultatet av en formativ utvärdering
i slutet av år 2009. Kännetecknande för en formativ utvärdering är att
den har ett lärande syfte och genomförs medan verksamheten pågår till
skillnad från en summativ utvärdering som ofta görs när verksamheten är
avslutad. Ekonomistyrningsverket framhåller att större insatser tjänar på
att utvärderas formativt därför att en sådan kan förbättra förståelsen för
händelser och processer och bygga upp kunskap inom den verksamhet
som utvärderas.49
Utvärderingen syftar till att belysa ett antal frågeställningar. En frågeställning handlar om vad som kännetecknar en fungerande modell/metod
utifrån de tre S:en: styrning, struktur och samsyn. Den nationella strategin baserar sig på kunskap om hinder och framgångsfaktorer i samverkan.
De tre S:en sammanfattar förutsättningarna för samverkan och utgör indikatorer på kvalitén.
En annan frågeställning handlar om vad som kännetecknar en funge
rande modell utifrån ett nyttoperspektiv. Här avses samhällets nytta, indi
videns nytta och nytta utifrån ett barnperspektiv. Samhällets nytta kan

49) Ekonomistyrningsverket (2005). Att beställa utvärderingar – en vägledning, sid 9. 2006:26.
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handla om upplevd och faktisk nytta i ekonomi och organisation. Indivi
dens nytta kan handla om upplevd och faktiskt nytta såsom förbättrad
kommunikation, att göra sig hörd eller att inte hamna mellan stolarna.
För att utröna nyttan utifrån ett barnperspektiv behöver en barnkonsekvensanalys göras.
En tredje frågeställning handlar om hur man ska kunna bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell. På vilka grunder
kan man bedöma om en modell har överlevnadsmöjligheter så att den
kan permanentas i verksamheten? Hur ser man om ett projekt har en bra
prognos? Finns det systematik för uppföljning och bedömning?
En fjärde frågeställning handlar om vilka olika typer av konsekvensanalyser man kan göra beroende på vilken av de fyra parternas perspektiv
man utgår ifrån vid bedömning av resultaten. Med parter avses skolan,
polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Eftersom utvärderingen fortfarande pågår kan inte dessa frågeställningar
besvaras för närvarande. Det är heller inte meningen med detta avsnitt.
Syftet är istället att redan nu försöka belysa hur utvärderarna ser på arbetet utifrån de iakttagelser som hittills gjorts.
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Utvärderarna i Örebro
reflekterar
Erfarenheter från samverkansprojekten visar hur viktigt det är
med tydliga riktlinjer och strukturer för arbetet. En gemensam
ram att utgå från är FN:s barnkonvention.
Den analyserande
texten från Örebro
universitet är skriven
av Berth Danermark,
Per Germundsson,
Kicki Lööf och
Ulrika Englund.

Våra tidigare erfarenheter säger oss att samverkan mellan myndigheter
är ett svårt och komplext område. För några kanske detta är lite överraskande. Problemen och svårigheterna i samverkan upplevs kanske inte
vara så stora att de kräver särskild uppmärksamhet. I kapitel 3 konstaterar
Agneta Seneby att personal upplever att försöken att bygga samverkansstrukturer är ”att krångla till något som redan fungerar”. Detta förhållningssätt stöter vi på ibland, inte ofta men någon gång då och då. Det
manar till reflektion. Att samverka ska vara ett arbetssätt som underlättar och stimulerar, som innebär kompetenshöjning och ökad effektivitet.
Samverkan ska med andra ord garantera en god kvalitet i verksamheten
och ett effektivt användande av resurser. Det finns alltid en risk med att
överorganisera samverkan, så att det leder till ökad byråkrati och ”krånglar till det”. Samverkan är inget mål i sig utan ett medel att nå ett mål.
Specialisering måste mötas av en ökad samverkan

Det stora intresset för samverkan har vuxit fram som en reaktion på stora
brister i delar av verksamhet inom något som kommit att kallas människovårdande organisationer. Den utvärdering och forskning som finns
inom denna typ av verksamhet visar att det ofta är svårt för verksamheter att utveckla en väl strukturerad och effektiv samverkan. Under efter
krigstiden har den verksamhet som människovårdande organisationer
bedriver blivit alltmer specialiserad. En sådan specialisering tar sig olika
uttryck. Exempelvis ökar antalet enheter inom socialtjänsten som arbetar
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med olika typer av problematik. Under perioden 1985 till 2001 ökade
graden av specialisering dramatiskt. Bergmark med flera (2008) skriver
att ”Tydligast märks/emellertid/ specialiseringstrenden inom barnavården
och missbruksområdet, där åtta av tio klienter i dag kommer i kontakt
med specialiserade enheter.” (s.45). Liknande tendenser finns inom andra
områden. På utbildningsområdet profilerar sig skolor i konkurrensen om
elever, vilket är en form av specialisering. Inom en skola växer speciallösningar fram för olika kategorier av elever, exempelvis små klasser för
elever med olika former av autismstörning.
Parallellt med denna utveckling sker också en fragmentarisering och
specialisering inom utbildningen. På skolans område märks detta genom
ökningen av specialutformade program inom gymnasieskolan. Inom universitetsvärlden ökar antalet typer av professionsutbildningar liksom antalet ämnen på alla nivåer i utbildningen. Det utbildas med andra ord fler
och fler med allt smalare fokus och djupare kunskap. Men det som saknas
är en systematisk utbildning i konsten att samverka över professionsgränser. Sporadiskt förekommer detta men det finns ingen stark strävan efter
att på ett organiserat och systematiskt sätt öka förmågan att samverka.
Detta är en utveckling som går på tvärs mot den retorik som vuxit fram
under de senaste 30 åren. År 1977 publicerade den amerikanske psykiatrikern George Engel en numera klassisk artikel där han myntade begreppet
”ett biopsykosocialt synsätt”. Engel hade reagerat på den ineffektivitet och
det mänskliga lidande som den fragmentariserade servicen till utsatta och
marginaliserade människor innebar. Han reagerade också mot det motstånd
till ökad samverkan han såg. Organisatoriska hinder, revirtänkande och statushierarkier mellan professioner utgjorde stora hinder. I Norden talades
det också alltmer om helhetssyn och samverkan. Den framvällande specialiseringen och fragmentariseringen måste mötas av en ökad samverkan.
I Norge har en stor samverkansreform nyligen genomförts (den s.k. NAVreformen) och hälsoministern i Norge talar om att införa en generell lagstiftning om samverkan inom den offentliga sektorn. I Sverige har Socialstyrel-
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sen nyligen kommit ut med skärpta anvisningar för samverkan inom habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20, M och S, Föreskrifter). Dessa
exempel visar på behovet av att utveckla motkrafter till den utveckling som
beskrivits ovan. Det är också mot denna bakgrund som man kan se regeringens satsning på samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Hur samverkan utvecklas och befästs 

Att samverka är att bygga vissa typer av strukturer och att arbeta på ett
visst sätt. Gör man det ökar kvaliteten på verksamheten. Det finns flera
studier som bekräftar detta antagande (Jakobsson, 2008; Kärrholm,
2007). Vårt utvärderingsuppdrag har därför blivit att närmare granska
strukturer och processer för samverkan inom de aktuella projekten. Vi
har alltså inte till uppgift att studera effekterna i termer av huruvida det
faktiskt blir bättre för målgruppen, barn som far illa eller riskerar att fara
illa. Detta kan uppfattas som en brist i utvärderingen, men kan också
tolkas som ett försök att använda resurserna så effektivt som möjligt. Det
finns skäl att tro att om en effektiv samverkan kommer till stånd så blir
det bättre för de barn som är i fokus.
Det finns olika sätt att närma sig en analys av hur samverkan utvecklas
och befästs. Litteraturen inom detta område är omfattande, och våra kunskaper om hur det faktiskt ser ut inom olika delar av de människovårdande
organisationerna i samtidens Sverige är förhållandevis begränsade. Som bakgrund till den nu aktuella satsningen på barn finns ett strategidokument,
Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen,
2007) som lyfter fram en rad olika förutsättningar för samverkan.
Den analytiska modell för samverkan som vi utgår från i vår utvärde
ring fokuserar på tre grundläggande förhållanden: den organisatoriska
struktur de samverkande parterna är verksamma inom, det regelverk de
är underkastade och de synsätt eller perspektiv som är dominerande inom
den organisation de verkar. Ett grundantagande i modellen är att det är
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inom dessa tre dimensioner vi finner de viktigaste betingelserna för samverkan. Denna avgränsning innebär således att andra betingelser betraktas
som mindre väsentliga eller att de är betingade av de tre nämnda förhållandena. Exempelvis framhålls ofta ”personkemi” som central för samverkan,50 men den modell vi utgår från betraktar denna typ av faktorer som
betingad av de andra förhållanden vi fokuserar. God personkemi uppstår
alltså om organisationen, regelverken och synsättet harmonierar.
De tre förhållandena som utgör ramen för analysen av samverkan bygger
dels på empirisk analys av samverkansprocesser (Danermark & Kullberg,
1999; Danermark & Germundsson, 2007), dels på den teoretiska litteratur
som behandlar olika aspekter av samverkan (se t.ex. Alter & Hage, 1993;
Child & Faulkner, 1998). De viktiga faktorer som lyfts fram i forskningen om samverkan ryms inom de tre angivna dimensionerna.
Strukturer, regelverk och synsätt påverkar varandra

Dessa dimensioner står i ett komplext förhållande till varandra, men hur
ett sådant nätverk av påverkansfaktorer konkret ser ut skiljer sig från fall
till fall. Generellt kan man ändå säga att i samhället råder en arbetsfördelning så att vissa aktörer har fått eller tagit sig vissa uppgifter. Exempelvis
har skolan specificerade uppgifter och dessa skiljer sig från de som socialtjänsten och polisen har. Förenklat kan vi säga att de olika aktörerna har
sina specifika funktioner och uppdrag i samhället. Eftersom vi här talar
om offentliga aktörer eller aktörer vars verksamhet regleras av offentliga
intressen är det genom regering och riksdag dessa aktörers uppdrag regleras. Detta sker via lagstiftning och andra typer av regelverk. Dessutom
utvecklar varje organisation sina egna regelverk med hänsyn till det uppdrag de har. Aktörerna organiserar också sin verksamhet och skaffar sig de
kunskaper de behöver så att de kan fullgöra sitt uppdrag.

50) Alaby, G. (1993). Refereras i Danermark & Kullenberg (1999), s.10.
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I analyser av samverkansprocesserna ser vi att det ofta saknas grundläggande kunskap om medaktörers uppdrag och därmed den organisatoriska
uppbyggnad, de regelverk och den kunskapsbas aktören har (Danermark
& Germundsson, 2007). Denna okunskap tar sig ibland uttryck genom att
man ställer krav på eller förväntar sig ett visst agerande som inte faller inom
ramen för aktörens uppdrag. Ett annat uttryck för oklarheter om uppdraget och dess konsekvenser är när en aktör förväntar sig att dess kunskapsbas
även ska vara en avgörande del i en annan aktörs kunskapsbas.
Regelverket består av externa regler – oftast lagar och förordningar, men
även direktiv av olika slag – och interna regler som organisationen själv skapar
i syfte att reglera och styra verksamheten. Eftersom regelverket på många sätt
styr hur arbetet läggs upp, inom vilka ramar man kan agera och hur ansvar
fördelas är det viktigt att de inblandade aktörerna kan varandras regelverk.
Organisationsforskningen visar att det sätt dessa tre grundläggande
dimensioner förhåller sig till varandra ingalunda alltid är rationellt och
effektivt (Huxham & Vangen, 2005). Det finns en lång rad både interna
och externa faktorer som påverkar regelverket, organisationen och kunskapsbasen. Men på en övergripande nivå måste det finnas en relativt god
överensstämmelse och harmoni mellan de tre dimensionerna. Det är svårt
att föreställa sig att en organisation som exempelvis socialtjänsten i sin
verksamhet inte utgår från den kunskapsbas som utvecklats inom socialt
arbete, att de inte organiserar sin verksamhet så att de på bästa sätt kan
utföra sitt uppdrag eller att de underkastas ett regelverk eller formulerar
egna regler som försvårar eller rent av omöjliggör att utföra uppdraget.
Rapport från ett tidigt skede

I en första delrapport till Skolverket har vi redovisat resultaten från en
enkät som genomfördes kort efter att projekten startade.51 I det följande

51) Det slutgiltiga antalet projekt som ingår i redovisningen är 88 av totalt 94.
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Framgångsrik samverkan kräver tydlig styrning
och engagemang på alla ledningsnivåer. En uppgift
för ledningen är att legitimera samverkan på
lägre nivåer och se till att det finns uppföljning
och utvärdering.

”

redovisar vi en sammanfattning av delrapporten. För en närmare presentation av begrepp, metod, resultat och analys hänvisas till rapporten i sin
helhet (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2008).
Resultaten vi redovisar här påverkas i hög grad av att enkäten visar läget i
ett tidigt skede av samverkansprocessen. Resultaten påverkas också av att det
är projektens kontaktpersoner (oftast projektledaren) som besvarat enkäten.
Vi kommer att göra kvalitativa uppföljningar och fördjupningar i form av
intervjuer och fokusgrupper i några projekt. Och samtliga projekt kommer
åter att få besvara enkäten i ett senare skede, då samverkansprocessen kommit
längre. En sådan uppföljande enkät ger möjlighet att spåra förändringar.
I utvärderingsarbetet har en databas upprättats med samtliga projekt
som ska utvärderas. I databasen sammanförs bland annat uppgifter om
respektive projekt utifrån den enkät som projekten har besvarat. Eftersom vår uppgift är att granska de ingående projekten utifrån ett samverkansperspektiv har vi i enkäten sökt att ringa in dessa förutsättningar och
förhållanden. Under de tre följande rubrikerna om styrning, struktur och
samsyn presenterar vi ett urval av resultaten samt några kommentarer.
Barnrättsperspektivet är ett centralt begrepp för projekten. Barnperspektivet eller barnrättsperspektivet var inte en förutsättning för att få
projektmedel men ett viktigt perspektiv att beakta i samverkansprojekten.
Som en första avstämning gjorde därför Barnrättsakademin vid Örebro
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universitet en systematisk genomgång av projektansökningarna. För att
undersöka hur barn som far illa eller riskerar att fara illa synliggörs och
involveras i samverkansprocessen formulerades i enkäten också ett antal
frågor kring hur projekten hittills förhållit sig till barnperspektivet och
FN:s barnkonvention.
Styrningen ska vara tydlig

I strategidokumentet för samverkansprojektet konstaterar författaren Berith
Josefsson att framgångsrik samverkan kräver tydlig styrning och engagemang på alla ledningsnivåer. En uppgift för ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och se till att det finns uppföljning och utvärdering.
Enkätsvaren visar att 88 procent av projekten har förankrats på administrativ ledningsnivå i stor eller mycket stor utsträckning. Inom projekten bedömer man att förankringen på operativ verksamhetsnivå är sämre
(72 procent) och att förankring på politisk nivå finns i 56 procent av
fallen. I 13 procent av projekten uppger man att det inte alls finns förankring på den politiska nivån eller att den är liten. På den mer specifika
frågan om projektets målsättningar är förankrade överensstämmer svarsmönstret med frågorna om hur projektet i sin helhet är förankrat. Man
kan notera att på verksamhetsnivå är de gemensamma målen (ännu) inte
lika förankrade som projektet i sin helhet.
Bland de personer som ingår i projektgruppen är det i 78 procent av
samverkansprojekten väl känt vem eller vilka som får besluta om vad.
Relativt många (7 procent) uppger emellertid att man inte känner till så
mycket om vem som får fatta beslut om vad.
Samverkan aktualiserar ofta nya och gränsöverskridande arbetssätt.
Detta kan i sin tur leda till konflikter om organisationerna har olika styrande regelverk, vilket man har lagt olika mycket tid på att hantera.
35 procent av projekten uppger att man i hög utsträckning har granskat
regelverken för att se om de försvårar samverkan. Men den största andelen
(38 procent) uppger att de har gjort det i liten utsträckning eller inte alls.
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Skapa struktur genom att sätta upp mätbara kriterier

För att samverkan ska bli framgångsrik krävs en tydlig struktur i ett antal
frågor. Det gäller exempelvis arbetsfördelning, yrkesroller, rutiner för
samverkan och inte minst mål och målgrupp.
I samverkansprojekten uppger majoriteten att de i hög utsträckning
har formulerat såväl övergripande som mätbara mål (91 respektive 90
procent). De flesta (83 procent) har också i hög utsträckning förankrat
målen på chefsnivå. Däremot har färre förankrat målen i hög grad hos
politikerna och i verksamheterna, 54 respektive 57 procent av fallen. Att
cirka 90 procent av projekten formulerat tydliga mål kan vid en första
anblick uppfattas som en hög andel. Men å andra sidan kan man konstatera att 10 procent av projekten i liten utsträckning eller inte alls har
formulerat övergripande och mätbara mål.
Hittills har få projekt skapat mätbara kriterier för vad som är framgångsrik samverkan respektive problem i samverkan. I 18 procent av projekten
har man i stor utsträckning satt upp mätbara kriterier för framgångsrik
samverkan. Motsvarande siffra för problem i samverkan är 15 procent.
De ekonomiska förutsättningarna påverkar i hög grad samverkansprocessen, eftersom samverkan ofta syftar till att ge andra aktörer tillgång till
den egna organisationens resurser.
Att identifiera resursflödet och förändra de delar som kan hämma samverkan är därför viktigt inom ett samverkansprojekt. I de undersökta projekten uppger knappt en tredjedel (30 procent) att man i hög grad har
granskat ekonomistyrningen och resursflödet för att undanröja hinder för
samverkan.
Samsyn kring barnperspektivet

Genomgående har samverkansprojekten höga värden på övergripande frågor som gäller exempelvis samsyn, helhet och frihet. Ett sådant exempel är
att de allra flesta samverkansprojekten (90 procent) anser att det i projektet
råder stor frihet till exempel att utveckla nya arbetsformer. Ska man hitta
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nya arbetsformer utmanar man de invanda arbetsrutinerna och strukturerna, och det kan leda till konflikter som minskar friheten att förändra
(Danermark & Germundsson, 2007). För att detta ska undvikas och den
upplevda friheten kunna kvarstå fordras ett aktivt engagemang från ledningens sida och ett förtroendefullt arbetsklimat. Det blir därför intressant
att följa om denna uppfattning förändras när samverkansarbetet fortsätter.
Ett annat förhållande vi vill lyfta fram i detta sammanhang är den samsyn som projekten anser råder kring ansvarsfördelningen. I 71 procent
av fallen uppger man att det i hög grad råder samsyn kring ansvarsfördelningen i projektet. Omvänt kan detta tolkas som att i närmare en
tredjedel (30 procent) av projekten vet inte projektdeltagarna säkert hur
ansvarsfördelningen ser ut. Mot denna bakgrund aktualiseras även frågor
kring ledningens roll och ansvar, något som illustrerar att olika förutsättningar, i detta fall styrning och samsyn, ömsesidigt griper in i och påverkar varandra.
Barnrättsperspektivet – en diskussionsfråga

Projektansökningarna visar att de flesta inte förhåller sig till barnrättsperspektivet eller barnperspektivet i någon större utsträckning. Däremot
visar enkäten att de flesta samverkansprojekten har uppmärksammat
barnperspektivet och tillmätt det stor betydelse i projektet.
I något mindre än 40 procent av projekten har FN:s barnkonvention
i hög utsträckning varit ett verktyg i projektplaneringen. 25 procent
av samverkansprojekten uppger att konventionen i liten utsträckning
eller inte alls använts. Inte heller i ansökningarna framgår det att Barn
konventionen haft en framträdande roll i projektplaneringen.
Samsyn är ett centralt begrepp när det gäller samverkan. Enkäten visar
att cirka 46 procent av projekten i hög grad har definierat grundläggande
begrepp, medan 23 procent säger sig ha gjort det i liten utsträckning eller
inte alls. Barnperspektivet är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp.
Samtidigt uppger närmare 80 procent av projekten att det råder hög sam-
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syn om barnperspektivet. Detta förhållande antyder att även om man inte
definierat grundläggande begrepp så har man förhållit sig till just barn
perspektivet. Detta kan tolkas som att begreppet är centralt för aktörerna.
En alternativ tolkning kan vara att begreppet barnperspektivet används så
frekvent när det gäller målgruppen att alla parter anser sig ha en gemensam uppfattning om innebörden utan att ha diskuterat det närmare.
Utgå från FN:s barnkonvention

Det finns skäl att anta att effektiv samverkan gynnar de barn som insatserna riktar sig till, och att motsättningar mellan styrande regelverk
i olika organisationer hämmar samarbetet. En effektiv samverkan borde
därför underlättas av att parterna använder och utgår från de gemensamma regelverk som faktiskt finns, FN:s barnkonvention är ett exempel på
ett sådant regelverk.
Konventionens betydelse i detta sammanhang har uppmärksammats
av såväl Socialstyrelsen som Barnombudsmannen (BO). Socialstyrelsen
skriver att ”Barnkonventionen är en gemensam värdegrund att utgå ifrån
i samverkanssammanhang”. (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007, s.19). Barnombudsmannen skriver i
sitt faktablad att ”Barnkonventionen är en naturlig utgångspunkt i arbe
tet med barn och unga. Den anger ett nytt perspektiv på barnet som en
självständig individ med egna rättigheter”. (Barnombudsmannen, 2008,
s.1). Detta perspektiv innebär bland annat att barn och unga ses som
”kompetenta och resursstarka individer med rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem”.
Viktigt att låta barnen vara delaktiga

Inom projekten beslutar man om insatser för enskilda och grupper av
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Projekten syftar till att utveckla
metoder och genomföra insatser för att förhindra utanförskap. Risken för
utanförskap kan minska om barn och unga får bidra med sina erfarenhe-
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ter och få hjälp att själva göra något åt sin situation. Annorlunda uttryckt
handlar det om att säkra individens delaktighet och inflytande.
I en systematisk forskningsöversikt genomförd av Statens folkhälsoinstitut
skriver författarna att ”sammantaget visade 20/24 analyser att barns hälsa
gynnades av ökat inflytande” (Wennerholm Juslin, P. & Bremberg, S., 2004,
s. 21). Hälsobegreppet i forskningsöversikten innefattar barns psykiska, fysis
ka, sociala och intellektuella hälsa. Författarna skriver att evidensen var starkast för att den sociala och intellektuella hälsan gynnades samt att: ”positiva
effekter av ökat inflytande påvisas i alla undersökta åldrar” (s. 21).
Vad krävs för att Barnkonventionen och tillämpningen av den på barns
rättigheter ska kunna vara en tydlig och långsiktig grund i samverkansprojekt mellan myndigheter? Barnombudsmannen hävdar i en debattartikel att ”när Barnkonventionens intentioner blir väl förankrade på central
nivå i kommunerna, när det systematiskt tillsätts resurser och barn och
unga får inflytande i frågor som rör dem, så blir arbetet med barnperspektivet mer hållbart” (Nyberg, 2008).
Engagera föräldrarna

Vi har konstaterat att samverkansprojekten tydligt har identifierat vilka
andra myndigheter och organisationer som är samverkansparter. Men
man talar endast i undantagsfall om föräldrarnas och vårdnadshavarnas
roll. För att säkra att barnperspektivet och barnets rätt fullt ut tillvaratas
menar vi att det är viktigt att även inkludera dem i samarbetet. Hur man
gör det kan variera och måste avgöras i varje enskilt projekt och utifrån
dess förutsättningar.
Även frågor kring barnets delaktighet och egna inflytande är komplexa
och mångfasetterade. Vuxnas ansvar, att alltid ha barnets bästa för ögonen, kan ibland komma i konflikt med principen om barns rätt till inflytande. När barn och ungdomar blir delaktiga gäller det att bevaka att inte
allt för stort ansvar läggs på barnen. Ansvaret för beslut om insatser för
barnets bästa måste alltid vila på vuxna.
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Barnkonventionen är en värdegrund som alla samverkansparter kan utgå
ifrån. För att förankra konventionens intentioner på alla nivåer i en organisation krävs tydliga mål. Ansvaret för ramen och inriktningsmålen
ligger hos politiker och nämnder. På denna nivå behöver man tydliggöra
och uttala att verksamheten inom organisationen ska utgå från Barnkonventionen och att man alltid ska göra barnkonsekvensanalyser i beslut
om barn. Inriktningsmålen kan därefter konkretiseras och brytas ner till
mätbara mål och aktiviteter på verksamhetsnivå. Väsentligt för kunskapsutvecklingen i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa är
också uppföljning och utvärdering av arbetet.
Sammanfattningsvis kan man se Barnkonventionen som ett verktyg för
att säkerställa att man har barnets bästa för ögonen, genom att barnperspektivet fokuseras och att barn och unga blir delaktiga och får inflytande. När Barnkonventionen blir ett levande dokument och ett verktyg
i samverkan aktualiseras inom ramen för barnets bästa också frågan om
föräldrars och vårdnadshavares roll och betydelse i samverkansprocessen.
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Då barn och unga far illa eller riskerar att fara illa behövs
samverkan mellan myndigheter. När de samverkande parterna
är samstämmiga och deras arbeten hakar i varandra blir det
kraft i samverkan. Detta är en återkommande erfarenhet i de
projekt som deltagit i Skolverkets nationella satsning i vilken
en tredjedel av Sveriges kommuner deltagit.
Publikationen är en antologi där Skolverket ”öppnar en
dörr” in till olika kommuner och visar, genom ett spektrum av
bilder, det intensiva samverkansarbete som pågår runtom i
vårt land till stöd för barn och unga som far illa.
Syftet med materialet är att bidra till ökad kunskap inom
området och att visa exempel på hur samverkan mellan olika
parter kan gå till.

Kraften av samverkan vänder sig till rektor, skolledare,
arbetslag, skolhälsovård och elevhälsa samt kommunala
samverkansteam och kommunala förvaltningar. Målgrupp
är även förtroendevalda och personal inom samverkans
parternas verksamheter.

