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Redovisning av uppdrag att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan
Dnr U2006/5879/S

Föreliggande återrapport är upplagd enligt följande struktur:
1. Bakgrund
2. Uppdragets genomförande
3. Det lokala utvecklingsarbetet
4. Resultatredovisning
5. Skolverkets avslutande slutsatser
Till rapporten bifogas kompletterande kunskap i två bilagor. Den första ger information om hur det lokala utvecklingsarbetet har format sig konkret och den andra
bilagan är en vetenskaplig utvärdering av projektens samverkan vilken genomförts
av Örebro universitet.

1. Bakgrund
Under hösten 2006 fick Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att fördela medel till lokala projekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd en utökad
samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri. Ett
statsbidrag om högst 50 miljoner kronor skulle fördelas per år under åren 2007 och
2008 och skolhuvudmännen skulle delfinansiera projekten. I uppdraget ingick att
göra överenskommelser mellan myndigheten och kommunerna om projektens utformning och att utveckla och pröva metoder i skolor och kommuner. Syftet med
samverkan är att ge effektivare hjälp och stöd till barn som far illa eller riskerar att
fara illa. Erfarenheterna från projekten bör ligga till grund för skolornas och kommunernas långsiktiga och ordinarie verksamhet på området.
Ett tilläggsuppdrag att beakta samverkan för att komma tillrätta med ungdomars
tillgång till och bruk av alkohol och narkotika lämnades 2006.
Uppdraget överfördes till Skolverket den 1 oktober 2008.
Experter som arbetat med att genomföra föreliggande regeringsuppdrag har varit
Anne-Charlotte Blomqvist, Peter Nyberg och Maria Strömquist. På Myndigheten
för skolutveckling deltog även Håkan Sandström och Ida Persson.
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2. Uppdragets genomförande
Utgångspunkter
År 2003 gav regeringen Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta fram en gemensam strategi för samverkan i frågor
som rör barn som far illa. 1 Hösten 2007 utgavs en gemensam publikation ”Strategi
för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa” som innehåller
förslag på struktur för gemensamt arbete mellan huvudmän på olika samhällsnivåer
i ett långsiktigt arbete över sektorsgränser. 2 Den nationella samverkansstrategin
bygger på tillgänglig kunskap om vad som underlättar samverkan och har varit ett
styrdokument för arbetet inom det aktuella regeringsuppdraget till Myndigheten för
skolutveckling/Skolverket. I strategin sammanfattas tre för samverkan grundläggande förutsättningar, de s.k. tre S:en styrning – struktur – samsyn. 3
Styrning handlar om att det finns en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. Ledningen
för verksamheten behöver legitimera samverkan, ge mandat och resurser samt efterfråga uppföljning och utvärdering. Det bör finnas centrala överenskommelser
som reglerar frågor om ansvar, rutiner m.m. så att ledningen har ett samlat grepp
över samverkansfrågorna. Det kräver engagemang och berörda ledningars aktiva
ställningstagande, inte minst på den övergripande politiska och administrativa nivån.
Struktur ger tydlighet och fasta konturer i arbetet. Avtal, riktlinjer, handlingsplaner
och samordnarfunktioner är exempel på verktyg som behövs för att bygga struktur
kring samverkan. Olika begrepp behöver tydliggöras. Förutom att reda ut begrepp
måste även syftet och målgruppen för samverkan samt ansvarsfördelning klargöras.
Samsyn handlar om att det bör råda viss grad av gemensam problemförståelse samtidigt som yrkesrollerna är tydliga. Behov av samsyn uppstår när flera aktörer tillsammans ska lösa ett problem. De olika parternas professionella hållningar och
identiteter behöver överbryggas. Problemförståelsen brukar gälla en gemensam
kunskapsbas om risk- och skyddsfaktorer samt vilka insatser som är verkningsfulla.
Det krävs tillit till varandras kompetens och förståelse för varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Olikheten är styrkan i en väl fungerande samverkan genom att de olika professionerna tillför olika kompetenser till den uppgift man
gemensamt ska lösa. Samsyn förutsätter kontaktytor och kommunikation.

Uppdraget redovisades i oktober 2004.
Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen (2007). Strategi för samverkan –
kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Stockholm: (reviderad upplaga).
3 Ibid. Sid. 17ff
1
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Med samverkan avses i rapporten en process ”när någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt
har att genomföra”. 4
Med barn och unga som far illa avses barn som inte får sina behov tillgodosedda inom
familjen 5 . Det är barn och ungdomar som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse 6 . Definitionen
omfattar också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, såsom
missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende 7 . Även barn och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga
ingår i definitionen. Likaså barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem
i förhållande till sin familj och omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått.
Ansöknings- och urvalsförfarande
Våren 2007 erbjöds skolor och kommuner att ansöka om medel från Myndigheten
för skolutveckling för att delta i samverkansprojektet. Information gick ut skriftligt
via myndighetens nyhetsbrev, webbplats och särskilt utskickade brev till förvaltningschefer för grundskolor, gymnasieskolor och socialtjänster samt till Friskolornas riksförbund. Muntlig och skriftlig information lämnades via myndighetens
medarbetare vid konferenser och möten som hölls under våren såväl på nationell
nivå som ute på de regionala kontoren.
I ansökningsformuläret preciserades fyra specifika områden utifrån premissen att
var och en av de fyra samverkansparterna var mer synlig inom området och att det
var kopplat till partens uppdrag samt deras ansvar att uppmärksamma tidiga signaler på utsatthet hos barn och unga. Dessa fyra problemområden var stor olovlig
frånvaro, drogförebyggande arbete, brottsförebyggande arbete samt allvarlig psykisk ohälsa. Dessutom identifierades ytterligare ett område kallat ”helhetsgrepp”
vilket avsåg projektkommuner som tagit ett helhetsgrepp över samverkan oberoende av vilket innehåll det handlade om. Ett krav för att få medel var att huvudmannen delfinansierade projekten, vilket skrevs in i de överenskommelser som tecknades mellan myndigheten och kommunerna om projektens utformning.
255 ansökningar till ett sammanlagt belopp om drygt 300 miljoner kronor inkom. I
samråd med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen beslöt Myndigheten för skolutveckling vilka kommuner och skolor som skulle få del av medlen. I enlighet med
regeringsuppdraget prioriterades skolor med hög andel elever i behov av särskilt

Ibid. Sid. 11.
Ny Socialtjänstlag (SOU 1994:139). Sid. 187-188.
6 Prop. 2002/03:53. Sid. 47-49.
7 SOSFS 1997:15(S). Allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga. Sid. 31-34.
4
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stöd och låg måluppfyllelse. 8 Med anledning av tilläggsuppdraget om alkohol och
narkotika beviljades ett fåtal projekt medel även om de inbegrep områden med
högre måluppfyllelse. 9
Drygt en tredjedel av Sveriges kommuner fick del av bidraget, vilket innebar nästan
100 projekt i 75 kommuner. Överenskommelser gjordes med 99 projekt i 74 kommuner. Ett av projekten omfattade fyra samverkande kommuner. Ett projekt utgjordes av Västerbottens läns landstings 15 kommuner. I de tre storstadskommunerna genomfördes mellan fem och åtta projekt per storstadsområde.
Därtill erbjöds 25 kommuner verksamhetsbidrag om 200 tkr. Det var små kommuner med gemensam problembild och liknande förutsättningar, många av dem i
glesbygd. Syftet var att samla dessa kommuner och tillsammans med dem särskilt
analysera hinder och möjligheter för samverkan i kommuner med likartad struktur.
År 2007 utgavs bidrag till ett belopp om 46 400 tkr och år 2008 till ett belopp om
43 300 tkr. Sammanlagt fördelades medel till projekt till ett belopp om 89 700 tkr.
Nedan har en översikt gjorts över hur projekten fördelades mellan olika kommuntyper, utvecklingsområden samt samverkande parter. De 25 kommuner som fick
verksamhetsbidrag ingår inte i denna sammanställning. De flesta projekt omfattade
fler än ett utvecklingsområde.

Kommuntyp

Samverkande parter

Storstad

20%

Skola

100%

Förort

10%

Socialtjänst

90%

Medelstor stad 15%

BUP

20%

Stor stad

20%

Polis

63%

Glesbygd

35%

8 När

det gäller andelen elever i behov av särskilt stöd förs det ingen nationell statistik i Sverige
utöver andelen elever inskrivna i särskolan. Därför handlade en av frågorna i ansökningsformuläret
om elevhälsans arbete i projekten, för att i någon mån få en bild av verksamheten i den aktuella
målgruppen.
9 Enligt Alkoholkommittén samvarierar inte alltid låg måluppfyllelse med högt alkohol- och narkotikaintag, exempelvis visar Stockholms alkohol- och drogvaneundersökning år 2006 i jämförelsekommunerna Danderyd och Botkyrka på detta fenomen. Tendensen går at se i flera stadsdelar inom
Stockholm samt i flera andra svenska kommuner.
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Utvecklingsområde 10
Stor olovlig frånvaro

47%

Brottsförebyggande arbete

43%

Drogförebyggande arbete

35%

Psykisk ohälsa

54%

Helhetsgrepp

63%

Ekonomisk redovisning
På den nationella nivån har de 100 mnkr fördelats enligt följande:
•
•
•
•
•

Stöd till lokalt utvecklingsarbete……………………….. 89,7 %
Experter och konsulter (inkl. Utvärderingar)…………… 7 %
Tryckning 600 tkr……………………………………… 0,6 %
Övriga expenser (resor, nätverk, konferenser m.m.)……. 2,1 %
Ej utnyttjat belopp……………………………………... 0,6 %

På den lokala nivån har projektmedlen till övervägande delen använts till personalkostnader och omfattat hela eller delar av tjänster som exempelvis projektledare,
koordinator eller samordnare men också vikariekostnader för personal som deltagit
i utbildningar, möten eller insatser. Vidare har ett stort antal projekt satsat medel på
utbildningar med en variation från stora satsningar på hemmaplan till kostnader för
föreläsare eller studieresor. Ett mindre antal projekt använde medlen till administrativa kostnader, utvärderingsinsatser eller litteraturinköp. Delfinansieringen utgjorde
delar av angivna personalkostnader, utbildningar och övriga utgifter.
Samråd – nationell samverkan
Samråd med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen skedde under ansökningsförfarandet och urvalsförfarandet. Synpunkter inhämtades även från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och från Alkoholkommittén. Under hela uppdragets gång
har det pågått nationell samverkan enligt intentionerna i den nationella strategin för
samverkan. 11
Direktivet att ta till vara på erfarenheterna från andra näraliggande regeringsuppdrag har tillgodosetts genom erfarenhetsutbyte och kontakter med en rad nationella
aktörer. Socialstyrelsens UPP-centrum (Nationellt utvecklingscentrum för barns
och ungas psykiska hälsa) ingår sedan 2008 i den nationella samverkansgruppen
som startade i och med strategiuppdraget. Andra kontakter har varit Allmänna

10 Få projekt angav endast ett problemområde (en ingång) för sitt arbete utan två eller fler. Det
innebär att procentsatsen anger förhållandet mellan ingång och det totala antalet projekt.
11 Strategi för samverkan. .Sid. 22
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Barnhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Erfarenhetsutbyte har bland annat skett vid
referensgruppsmöten och konferenser.
Med målet att tillförsäkra ett barnperspektiv i samverkansuppdraget har Myndigheten för skolutveckling/ Skolverket inbjudit Barnombudsmannen, Allmänna barnhuset, Ungdomsstyrelsen, Rädda barnen och BRIS till samråd. Det har bl.a. lett till
att Örebro universitet fått uppgiften att undersöka samverkan utifrån ett barnrättighetsperspektiv (barnkonsekvensanalys).
Uppföljning och utvärdering
Myndigheten för skolutveckling/ Skolverket har följt upp det lokala arbetet genom
projektens delrapporter juni 2008 och slutrapporter samt ekonomiska redovisningar juni 2009. Egeninsatsen för den övervägande andelen projekt har handlat om
personalkostnader och omfattar hela eller delar av tjänster som exempelvis projektledare, koordinator eller samordnare men också vikariekostnader för personal som
deltagit i utbildningar, möten eller insatser. Vidare har ett stort antal projekt satsat
egna medel på utbildningar med en variation från stora satsningar på hemmaplan
till kostnader för föreläsare eller studieresor. Ett mindre antal projekt anger administrativa kostnader, utvärderingsinsatser eller litteraturinköp som delar av den egna
finansieringen.
Uppdraget har utvärderats av Örebro universitet under ledning av sociologiprofessor Berth Danermark. Utvärderarna har följt samverkansprojektens arbete från
hösten 2007 till sommaren 2009 genom en formativ utvärdering. Det övergripande
syftet med utvärderingen har varit är att få svar på frågan huruvida medlen har
åstadkommit en utökad samverkan mellan parterna. Målet med att beställa en formativ utvärdering har varit att bidra med ökad förståelse för samverkansprocessen
inom sakområdet Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. I beställningen till forskarna ingick att belysa följande fyra frågeställningar, vilka presenteras utförligt i rapporten i bilaga 2: 12
•

Vad kännetecknar en fungerande modell 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.

•

Vad kännetecknar en fungerande modell utifrån ett nyttoperspektiv? Här avses samhällets nytta, individens nytta och nytta utifrån ett barnperspektiv. Samhällets nytta kan handla om upplevd och faktisk nytta i ekonomi och organisation. Individens nytta kan handla om upplevd och faktiskt nytta såsom för-

Bilaga 2. B Danermark, U Englund, P Germundsson, K Lööf (2009). Samverkan kring barn som far
illa eller riskerar att fara illa. Slutrapport. Örebro universitet. Sid. 66 ff.
12
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bättrad kommunikation, att göra sig hörd eller att inte hamna mellan stolarna. För att utröna nyttan utifrån ett barnperspektiv behöver en barnkonsekvensanalys göras.
•

Hur ska man 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?

•

Vilka olika typer av konsekvensanalyser kan man 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.

I syfte att tillgodose uppdraget om långsiktighet har Skolverket beställt en rapport
med en socioekonomisk analys av samverkansprojektet kopplad till förebyggande
arbete med utsatta barn. Den har genomförts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog vilka medverkade i publikationen Tänk långsiktigt som
tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. 13
Stöd till lokalt utvecklingsarbete
Förutom tilldelning av medel har stöd till lokalt utvecklingsarbete givits. Det har
genomförts i form av projektbesök, dialoger och konsultationer, men också i form
av seminarier, konferenser och stödmaterial. Projektansvariga har kontinuerligt fått
interna nyhetsbrev för vidare spridning inom respektive projekt. Det har anordnats
nio regionala upptaktskonferenser, fem regionala seminarier och två nationella
konferenser för projekten.
Under seminarieserierna medverkade aktuella samverkansaktörer som föreläsare för
att bidra med kunskaper om det egna ansvarsområdet, bland andra Statens institutionsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting, Brottsoffermyndigheten i Umeå
samt Barnahuset i Göteborg. År 2008 gavs ett ekonomiskt stöd till ett filmprojekt
som behandlar barn i kris med arbetsnamn ”När gör smärtan lika ont som ontet”.
Bland de deltagande aktörerna i filmprojektet märks Barn- och ungdomspsykiatrin i
Stockholms läns landsting och Rädda Barnen.
Spridning av kunskap
Som en del av uppdraget har Skolverket hösten 2009 publicerat Kraften av samverkan,
en antologi med exempel från olika samverkansprojekt. Den nationella strategin för
samverkan ”Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar

13

Skolverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet (2004). Tänk långsiktigt. Stockholm
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att fara illa” har översatts till engelska och publicerats i pdf-format i samverkan
med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.
Andra spridningsinsatser har skett i form av webbinformation på Skolverkets
hemsida. På webbplatsen finns även dokumentation från den nationella konferensen Tänk långsiktigt som i november 2007 anordnades av Stiftelsen Allmänna Barnhusets tillsammans med SKL, Socialstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling.
Konferensen handlade om olika styrmodeller som kan överbrygga förvaltningsgränser inom en kommun. Deltagare var politiker, ekonomer, förvaltningschefer,
rektorer och andra verksamhetspersoner från elevhälsa, resursteam och socialtjänst.
Inom uppdragets ram har Skolverket inlett kontakter med Utbildningsradion med
anledning av UR:s tidigare satsningar inom området med program som ”Skarpa
lägen” och ”Osynliga sår” samt deras tillhörande webbstöd riktat till pedagoger och
föräldrar.
En publikation som sammanfattar föreliggande rapport planeras.

3. Det lokala utvecklingsarbetet
Det lokala arbetet har framför allt inriktats mot fyra områden: stor olovlig frånvaro,
brottsförebyggande arbete, drogförebyggande arbete samt psykisk ohälsa. Många
kommuner har även tagit ett helhetsgrepp i arbetet genom att rikta sin samverkan
relativt brett inom fler än ett utvecklingsområde, med insatser på olika nivåer och
mot olika målgrupper. I bilaga 1 ges en beskrivning av hur projekten arbetat med
helhetsgreppet, med de fyra utvecklingsområdena samt med övriga områden.
Övriga områden handlar främst om riskutsatta barn, det vill säga områden där barn
och unga löper stor risk att fara illa. Arbetet i dessa projekt har koncentrerats kring
barn i familjehem (som tidigare kallades fosterhem), kring nyanlända och ensamkommande barn eller kring barn i familjer med långvarigt ekonomisk bistånd. 14
Några få projekt har arbetat med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Forskning framhåller att olovlig frånvaro, s.k. skolk, är ett tecken på ungdomars
riskfyllda livssituation där elevers skolmisslyckande går hand i hand med missbruk
och kriminalitet. 15 Som grupp är skolkarna oftare själva mer utsatta för brottslighet
eller mer kriminella än icke-skolkare. De är även mer inblandade i mobbning, både

Med långvarigt bistånd menas att man får ekonomiskt bistånd minst tio månader under ett år. År
2006 var det ungefär 45 000 barn som levde i sådana familjer.
15 M.Karlberg & K. Sundell (2004). SKOLK –Sund protest eller riskbeteende? Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholm, FOU-rapport 2004:1.
Knut Sundell m.fl. (2005). Elever på vift. Vilka är skolkarna? Stockholm, FoU-rapport 2005:15
Skolverket (2008). Rätten till utbildning – Om elever som inte går i skolan, Rapport 309.
14
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som offer och förövare. De har likaså större konsumtion av tobak, alkohol, dopningsmedel samt sömn/lugnande medel utan läkarrecept.
När det gäller drogförebyggande arbete förespråkar aktuell preventionsforskning
insatser på tre nivåer med evidensbaserade metoder.
På universell nivå. arbetar man med förebyggande insatser för en stor befolkningsgrupp, exempelvis alla elever i skolan. Det kan ske genom att utveckla ett gott skolklimat, föräldrasamverkan, främja skolnärvaro och liknande.
På selektiv nivå riktar man sig särskilt till en grupp som har identifierade riskbeteenden. Flera metoder har utarbetats för barn som riskerar att fara illa.
På indikerad nivå arbetar man med individinriktade insatser, t.ex. åtgärdsprogram
eller individuella handlingsplaner.
I förskolans och skolans värld motsvarar de tre preventionsnivåerna begreppen
främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Flera projekt betonar att skolan i sig kan
utgöra en skyddsfaktor genom att arbeta främjande. De anser att 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.
Samverkansarbete på skolan inom de tre nivåerna handlar sammanfattningsvis på
den främjande nivån 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 behov har identifierats och att kunna ge adekvat stöd – vid behov samordnat med
andra aktörer.
När det gäller området psykisk hälsa har de tre preventionsnivåerna översatts till tre
vårdnivåer av Sveriges Kommuner och Landsting. 16 På den universella nivån tänker
sig SKL en baslinje med generella insatser som når alla. Det kan handla om hälsofrämjande förskola och skola eller goda miljöer för fritid och rekreation. På den
selektiva nivån finns en första linjens sjukvård för lindriga tillstånd och tidiga insatser. Det kan handla om primärvård, mödra- och barnhälsovård samt skolhälsovård.
På den indikerade finns sig en specialiserad nivå för allvarliga eller komplicerade
tillstånd, främst Barn- och ungdomspsykiatrin.
Vid projektbesök ute i kommunerna har framkommit att många brottas med hur de
ska upptäcka tidiga signaler på utsatthet hos barn och unga. Frågan har även varit
aktuell i samverkan på nationell nivå. Under projektets gång har allt fler framhållit
att varje part har ett ansvar utifrån sitt uppdrag. Med den utgångspunkten är signaler för skolans del olovlig frånvaro, förändrade skolresultat och delaktighet i

Sveriges Kommuner och Landsting (2009): Rätt insatser i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa.
16
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mobbning eller våld. Det handlar också om att skolan ska uppmärksamma när
eleven visar ett förändrat beteende såsom ökad trötthet, nedstämdhet eller
aggressivitet.
I allt preventivt arbete framhålls vikten av att identifiera risk- och skyddsfaktorer.
Genom att klarlägga sådana betydelsefulla faktorer kan det förebyggande arbetet
inriktas mot att framför allt stärka skyddsfaktorerna för barn och unga. 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 olovlig frånvaro är detsamma.
Brottsprevention eller brottsförebyggande arbete är aktiviteter som syftar till att
minska benägenheten att begå brott eller minska antalet tillfällen att begå brott.
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 brott eller inte. Det kan vara svårt att på den universella nivån särskilja brottsprevention från drogpreventivt arbete. Exempelvis kan det i ett brott som misshandel finnas en stark koppling mellan alkohol och våld i olika former.
I december 2008 lade Barnbrottsutredningen fram ett betänkande där det framhålls
att det primära syftet vid brottsutredning som barn under 15 år misstänks för, bör
vara att klarlägga behovet av sociala insatser. Forskning visar att ju tidigare en person 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.
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 en sammanslagning av elevvården och skolhälsovården i ett gemensamt verksamhetsområde under beteckningen elevhälsa, vilket
har aktualiserats i kommande skollag. Utredningen och senare proposition lyfte
fram att det framtida elevhälsoarbetet behöver ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning, och inte enbart vara åtgärdande.

4. Resultatredovisning
Gemensamt för alla projekt har varit uppdraget att få till stånd en utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri. I sina rapporter har projekten fått redovisa hur de sökt förankra samverkan på den politiska
17 SOU 2000:19. Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling.
Stockholm: Utbildningsdepartementet
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nivån såväl som på förvaltnings- och verksamhetsnivå. De sätt varpå arbetet gestaltat sig i de aktuella projekten skiljer sig åt även om det finns ett stort antal gemensamma drag. Inom några projekt har samverkan främst skett mellan olika professionella grupper på verksamhetsnivå medan flertalet projekt har strävat efter en
mer utvecklad samverkan på alla tre nivåerna (politisk, förvaltnings- och verksamhetsnivå).
Olika strukturella förutsättningar
Det finns skillnader mellan projektens förutsättningar. De verkar i olika miljöer,
olika kommunstorlekar, olika politiska majoriteter, olika ekonomiska förutsättningar och med en variation av tidigare samarbetserfarenheter. Detta har påverkat hur
arbetet utvecklas. Det har dock inte kunnat beläggas att dessa skillnader på ett signifikant sätt påverkat samverkan utom när det gäller jämförelser mellan projekt i
glesbygd och projekt i storstad. Projekt i glesbygdskommuner har visat sig ha något
bättre förutsättningar för samverkan avseende förankring på den politiska nivån, att
få med alla berörda parter i projektet samt att möjligheten till informella möten är
större. Något sämre har de lyckats med att tydliggöra sin verksamhet i handlingsplaner, och deras samverkanserfarenhet liksom samverkanskunskap har bedömts
som lägre. Dessa styrkor och svagheter torde spegla dels glesbygdens närhet i relationer mellan berörda och dels storstadens bättre förmåga att involvera personer
med större erfarenhet och kompetens inom samverkansområdet.
Utvärderingsfrågorna
På huvudfrågan som regeringsuppdraget omfattar, huruvida medlen har åstadkommit en utökad samverkan, konstaterar Örebro universitet att det på många
avgörande punkter har skett en utveckling av samverkan. Förbättringar har i synnerhet skett inom områden som handlar om kunskap, regelverk, organisation, dokumentation och synsätt. Samtidigt har projekten generellt sett endast uppvisat
marginella förbättringar eller inga förbättringar alls inom områden som handlar om
resurser, förankring och kommunikation. Det är, enligt utvärderingen, tydligt att
den positiva utveckling som projekten genomgått beror på de extra resurser som
ställts till projektens förfogande.
Den första frågan som Skolverket uppdrog åt utvärderarna att belysa var vad som
kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån de tre förutsättningarna styrning, struktur och samsyn. 18 Utvärderarna har undersökt olika aspekter inom respektive S och därefter utformat en tabell där de ger en grundläggande tolkning av
frågan. I tabellen finns fyra kolumner för varje aspekt där det ges en kort förklaring
samt väsenliga krav. Till detta har de fogat erfarenheter från projekten och i den

De tre S:en beskrivs i början av den här regeringsrapporten under rubriken Uppdragets genomförande och Utgångspunkter.
18
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sista kolumnen kommenteras styrkor och svagheter relaterade till de studerade projekten. Här ges endast en kort sammanfattning. För en helhetsbild hänvisas till den
aktuella tabellen i bilaga 2. 19
Styrning
Inom det första S:et – styrning – har aspekterna förankring och regelverk identifierats. Förankringen inom den administrativa ledningen har varit hög men förhållandevis låg på den politiska nivån.
Till viss del märks det en ökad tydlighet kring mandatfrågan men fortfarande efterfrågas beslutsmandat på vissa håll. Samverkan aktualiserar gränsöverskridande och
nya arbetsformer som kan komma i motsättning till existerande regelverk.
Det är av stor vikt att systematiskt och i planeringsskedet i görligaste mån harmoniera aktörernas regelverk. Styrande regelverk har i viss utsträckning kunnat hanteras
med större öppenhet. Ett exempel på det är sekretesslagstiftningen där samtyckesparagrafen har tillämpats.
Struktur
Inom det andra S:et – struktur – har aspekterna målformulering, resurser, kommunikation, dokumentation och organisation identifierats. I projekten har övergripande mål för samverkan varit väl formulerade, men konkreta mätbara mål har inte
tagits fram i någon större omfattning.
Det har skett en ökad tydlighet kring vilka parter som ska samverka samt hur samverkan ska gestaltas. När det gäller resurser har kartläggning av de ekonomiska frågorna inte skett i någon större omfattning. Oftast har startsträckan i arbetet varit
längre än förväntat och det har kanske ställts orimliga krav på snabba effekter.
Många pekar dock på en ökad effektivitet i och med samordning.
Kommunikationen mellan parterna har påtagligt utvecklats under projekttiden.
Projekten upplever att kommunikations- och kontaktvägar blivit enklare och mer
naturliga. Det har däremot varit mycket låg aktivitet vad gäller dokumentation av
samverkan i form av mätbara kriterier på hur samverkan utvecklas.
När det gäller aspekten organisation har de studerade projekten i liten grad formaliserat sin samverkan i avtal. Riktlinjer för verksamheten har utvecklats under perioden och arbetet har därigenom blivit tydligare. Projekten har också i stor utsträckning planerat för kontinuitet. Någon större uppmärksamhet har däremot inte lagts
på att granska och utveckla specifika modeller för hur samverkan kan organiseras,
t.ex. i form av en matrisorganisation eller att samverkan byggs i form av en egen
separat enhet. Olika parters interna organisationer upplevs försvåra samverkan.

19

Samverkan kring barn och unga som far illa. Slutrapport. Sid. 69 ff, tabell 3.
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Samsyn
Inom det tredje S:et – samsyn – har aspekterna synsätt och kunskap identifierats.
Generellt sett har aspekten synsätt förbättrats under perioden. Det råder en förhållandevis god samsyn avseende synen på barn som far illa och samverkan. Respekt
för och professionell tilltro till andras kompetenser har ökat och man upplever
större lösningsfokusering i gemensamma frågor. Däremot är huvudaktörernas syn
på varandra i flera avseenden negativ.
Inom aspekten kunskap har det skett en ökning av kompetensutveckling under
projektperioden. Kunskapen om varandra har förbättrats men är fortfarande måttlig. De samverkande parterna har fått mer realistiska förväntningar och rimliga krav
på varandra och också fått en ökad kunskap om hemorganisationen och det egna
uppdraget.
Nyttoperspektiv
Den andra frågan som Skolverket uppdrog åt utvärderarna att belysa var vad som
kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån ett nyttoperspektiv. Även svaret
på den här frågan har formulerats i en tabell. De sammanfattande resultaten av den
upplevda nyttan av samverkan för barn och familj (brukare) har varit följande: 20
•

Samverkan har bidragit till ökad öppenhet och delaktighet för den enskilde
– barnet och föräldrarna.

•

Barn har fått hjälp tidigare, genom rådgivande och stödjande insatser, utan
att det har öppnats ett ärende hos socialtjänsten.

•

Delaktighet för barn och föräldrar i ett tidigt skede av processen har lett till
samtycke och ansökan om insats istället för till en anmälan från skola till
socialtjänst.

•

Insatser till det enskilda barnet har kunnat samordnas. Barnet har fått hjälp
utifrån ett helhetsperspektiv.

Nyttoperspektivet för de professionella vid utökad samordning har varit att de upplever sig ha ”bättre på fötterna” när det gäller utredning och beslut om specifika
åtgärder. De beslut som fattas i olika ärenden upplevs i större utsträckning än tidigare som mer träffsäkra för den enskilde individen. Projekten framhåller att de idag
snabbare kan erbjuda mer individanpassad hjälp och stöd.

20

Här avses den upplevda nyttan enligt professionens tolkning.
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Samverkansmodell
Den tredje frågan som Skolverket uppdrog åt utvärderarna att belysa var hur man
ska kunna bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell. De
framhåller ett antal punkter som bygger på ovan beskrivna aspekter av de tre S:en.
För att samverkan ska kunna bestå över tid krävs förankring på såväl politisk- som
ledningsnivå. Det ger arbetet den legitimitet som behövs för överlevnad. En viktig
del av förankringsarbetet handlar om tillgång till resurser. Arbetet kan inte fortsätta
om annan verksamhet prioriteras. Särskilt tydlig blir denna kamp om resurser i tider
av neddragningar och besparingar.
Tydliga och mätbara mål bedöms som en viktig faktor för överlevnad. Om inte
konkreta resultat redovisas minskar entusiasmen och motivationen för en fortsatt
samverkan på såväl lednings- som verksamhetsnivå. Därför bör en kontinuerlig
uppföljning planeras redan från början.
Att i görligaste mån formalisera samverkan genom att teckna formella avtal är
främjande för samverkan över tid. Saknas sådana avtal kan det vara svårt att, då en
tid förflutit och exempelvis personer i ledande positioner bytts ut, fortsätta vara
överens kring hur samverkan ska organiseras.
Omorganisationer påverkar samverkansarbetet på flera sätt. Om samverkan i stor
utsträckning bygger på att enskilda individer är involverade blir förändringar som
påverkar olika personers arbetsuppgifter särskilt kännbara. Även om enskilda individers engagemang, entusiasm och egenskaper är av stor vikt för samverkansprocessen finns det därför anledning att sträva efter att tydligt knyta samverkan till
funktion och inte enbart till person. Det är även centralt ur ett långsiktigt perspektiv att de samverkande känner ett gemensamt ansvar.
Konsekvensanalyser
Den fjärde frågan slutligen som Skolverket uppdrog åt utvärderarna att belysa var
vilka olika typer av konsekvensanalyser man kan göra beroende på vilken av de fyra
parternas perspektiv man utgår från vid bedömning av resultaten. Den frågan har
de besvarat genom att ta fram en matris över olika konsekvensanalyser där tanken
är att den ska kunna fyllas i av respektive part i ett operationellt arbete. 21

Erfarenheter av metoder och modeller för samverkan
När det gäller uppdraget att utveckla och pröva metoder och modeller har detta
skett såväl på individuell nivå i arbetet med barn och unga som på en organisatorisk
nivå som avser hur samverkan har organiserats och byggts upp.

21

Se sid 76 ff i bilaga 2.
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När det gäller den organisatoriska nivån har det inte gått att fastställa några specifika organisationsmodeller. Projektkommunerna uppger att den egna modellen ständigt förändrats i takt med uppföljningar, nya förutsättningar och nyvunna erfarenheter. Oberoende av modelltyp går det att identifiera tre komponenter som varit
framgångsrika i samverkansarbetet:
•

Multikompetenta team

•

Koordinator för samhällsinsatserna

•

Coach som individuellt stöd

Multikompetent team
Ett multikompetent team byggs systematiskt upp med kompetenser som motsvarar
de olika professionerna från samverkansparterna. Syftet är att öka möjligheterna att
tillgodose de olika behov man möter hos ett barn eller en ungdom. Teamen har
namn som Skolnärvaroteam, Skolteam, VITS-team, ALMA-team, Resursteam eller
Rebusteam. Huvudmannaskapet varierar, antingen kan teamet vara knutet till endera socialförvaltningen eller utbildningsförvaltningen eller utgöra ett gemensamt
ansvar. Ibland kan även landstinget ingå som part i det delade ansvaret.
Multikompetenta team möjliggör att insatserna blir samstämmiga. Samstämmighet
innebär att insatserna är samordnade, har samma mål och sker samtidigt utifrån en
gemensam tanke om vad som gagnar barnet bäst.
Koordinator
En koordinator har funktionen av att vara ”en dörr in” i samhällets system för
samordnade insatser runt barnet och vid behov runt hela familjen. Syftet är att barn
och familj ska kunna vända sig till en kontakt i stället för ett stort antal, som ofta är
fallet. Bildligt talat sluter samhället en ring runt individen istället för att skicka individen runt i systemet. Det stora antalet samhällskontakter som barn och unga kan
behöva ha om de befinner sig i en utsatt situation illustreras genom bilden nedan. 22

Bilden bygger på en illustration från Ingvar Nilssons & Anders Wadeskogs rapport En socioekonomisk analys av Skolverkets samverkansprojekt.
22
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Det finns även andra namn än koordinator för den här funktionen, t.ex. lots, samordnare eller spindel. Ofta har personen en kompetens motsvarande beteendevetare med systemkunskap om samhället och om juridiska frågor. De insatser som erbjuds barnet riktar sig många gånger mot hela familjen i en strävan mot helhetsstöd.
Den koordinator som avses här ansvarar för samordning av insatser för ett enskilt
barn på individnivå och är knuten helt till verksamhetsnivån inne i det operativa
arbetet. Det förekommer ibland även en samordnare med uppgift att organisera
och samordna arbetet mellan parterna och den personen har en mer övergripande
funktion på ledningsnivå.
Coach
En coach har till uppgift att ge barnet individuellt stöd och ibland även att bygga
upp en relation med barnet. I mycket påminner det om case-management som omnämns i vetenskaplig litteratur för en genomtänkt arbetsmodell. Tillsammans med
barnet eller den unge strukturerar coachen upp vardagen genom att formulera och
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följa upp mål, träffas och stämma av början och slutet av skoldagen, följa upp läxor
eller bryta ner arbetet i kortsiktiga mål.
Metoder i arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa
När det gäller metoder på individuell nivå i arbetet med barnen och ungdomarna
har endast ett fåtal projekt en tydlig koppling till samverkansuppdraget i den bemärkelsen att det krävs samverkande parter för att kunna genomföra metoden.
BBIC och ESTER
Metoder som har koppling till samverkan genom att det krävs flera parter för att
använda dem har i det här uppdraget främst varit BBIC och ESTER. BBIC (Barns
behov i centrum) är en dokumentationsmetod eller snarare ett verksamhetssystem.
ESTER är ett screenings- och bedömningsverktyg. I första hand har BBIC lyfts
fram som betydelsefull. BBIC är ett dokumentationsverktyg för barn som är föremål för socialtjänstens insatser. Enligt många projekt har BBIC förbättrat kommunikationen mellan socialtjänst och skola samt bidragit till ett mer enhetligt språk
dem emellan. De nationellt utvecklade dokumenten utgör en garant för likvärdighet, barnets ställning i den sociala barnavården stärks och föräldrarna blir mer delaktiga. 23
Grunderna i BBIC illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets
behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Triangeln illustrerar hur viktig
helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat. Flera projekt framhåller att de nu tydligare formulerar barnets behov av stöd och insatser
istället för barnets problem.
Verksamheterna anger även att de inte bara tittar på föräldrars förmåga att svara
upp emot barns behov och att stödja barn utan också den egna verksamhetens
förmåga att ge rätt stöd utifrån barnets behov. En anledning till detta anses vara att
barnet och föräldrarna bjuds in till samverkan tidigare i processen och detta har
generellt sett påverkat samarbetet i positiv riktning. Att tidigare involvera föräldrar
har också lett till att man i vissa fall snabbt har kunnat konstatera att barnets behov
inte varit förknippat med specifika problem i hemmet utan i huvudsak till skoleller kamratsituationen och att insatserna därmed med föräldrarnas stöd och samtycke har koncentrerats till skolsituationen eller den offentliga arenan.
I ett av Stockholmsprojekten har skolkuratorer prövat att utveckla BBIC vidare för
att kunna användas i ett skolsammanhang. I sin nuvarande form är BBIC utformad

23 Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för dess nationella kvalitetssäkring. För att
arbeta med BBIC behövs kunskap och en licens som kommuner får genom ett avtal med Socialstyrelsen. BBIC har sina rötter i England men har anpassats till svenska förhållanden av Socialstyrelsen
tillsammans med ett antal svenska kommuner.
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med utgångspunkt i socialtjänstens uppdrag. Skolkuratorerna kallar metoden EBIC,
Elevens behov i centrum. Den syftar till att underlätta samverkan med socialtjänsten.
I sin utvärdering visar Örebro universitet att projekten beskriver satsningen på
BBIC som positiv ur ett brukarperspektiv:
•

fokus på barns behov i stället för på barns problem

•

fokus på barns behov i relation till föräldrars förmåga

•

ett mer enhetligt språk inom och mellan socialtjänsten och skolan

•

lättare för socialtjänsten att tydliggöra och avgränsa sitt uppdrag i förhållande till skolan och vice versa

Metoden ESTER omfattar både ett screeningssystem och ett fördjupat strukturerat
bedömningsinstrument med datorstöd. 24 Metoden har prövats av flera projektteam
inom Pinocchio-satsningen. 25 Syftet är att möjliggöra uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer bland unga med eller i riskzonen för normbrytande
beteende. Skola, socialtjänst och BUP är de professionella parterna i teamen. Metoden går ut på att de professionella parterna i teamet kring barnet går igenom en rad
risk- och skyddsfaktorer och graderar i vilken utsträckning de finns hos eller runt
barnet. Även föräldrar och barnet själv, beroende på ålder, medverkar i bedömningen.
Att ansvarsfördelningen blir tydlig i arbetet med ett enskilt barn när man samlas
runt ett gemensamt arbetsdokument gäller inte explicit metoden ESTER. De projekt som haft gemensamma dokument menar att 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 då besluta hur
detta ska undvikas.
I tolv projekt angavs som ett av målen för samverkan att man ville minska ungdomars vistelsetid på institution och istället använda sig av mer öppenvårdslösningar
på hemmaplan. Detta är en utvecklingstrend som även beskrivs i Barnskyddsutredningen. Dels finns ett starkt ekonomiskt incitament bakom detta då institutionspla-

24 ESTER-screening och ESTER-bedömning finns med i Socialstyrelsens metodguide om evidensbaserad praktik, publicerad på deras webbplats.
25
Pinocchio-satsningen har drivits av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med IMS på
Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete). Satsningens syfte har varit att
förbättra arbetet med barn som har s.k. normbrytande beteende. Ett beteende som enligt forskning
både försvårar barns tillvaro och riskerar att påverka deras framtida utveckling negativt.
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ceringar är dyra och dels har kvaliteten på dessa placeringar börjat ifrågasättas. Inget av de tolv projekten beskriver dock senare hur arbetet med öppenvårdsinsatserna har utformats. Däremot har tre andra projekt angivit att de arbetar med sådana
via en systemteoretisk metod, FFT (Funktionell Familjeterapi).
Vid erfarenhetsutbyte med Statens institutionsstyrelse (SiS) framkommer en bild av
att olika metoder med intensiva öppenvårdsinsatser prövas ute i kommunerna. Metoden MultifunC är resultat av ett samarbete mellan Sverige och Norge. 26 Den vänder sig till flickor och pojkar i åldrarna 14 till 18 år med allvarliga problem som
kriminalitet, missbruk, utagerande och aggressivitet. Metoden bygger på strukturerad vård i tre delar; kartläggning, behandling och eftervård som en integrerad helhet. När ungdomarnas situation har kartlagts och de därefter har vistats på institutionen slussas de hem. Där fortsätter ett familjeteam att arbeta målinriktat med
ungdomarna och deras föräldrar (eller annan omsorgsgivare, exempelvis familjehem). Ett paket av nätverk kopplas in med skola, fritid, närpolis, drogtester och allt
som behövs i det speciella fallet. Målet är att snabbt få veta om ungdomen är i skolan eller befinner sig ”ute på stan” i fel sammanhang
Andra metoder
Projekten har använt många andra metoder i arbetet med målgruppen utsatta barn
och unga. 27 Socialstyrelsen har olika uppdrag att utvärdera flera av metoderna, vilket de gör inom ramen för UPP-centrum (Nationellt utvecklingscentrum för barns
och ungas psykiska hälsa) och IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt
arbete). Socialstyrelsen bygger upp en metodguide på sin webbplats med fakta om
evidensbaserad praktik.
En rad nationella aktörer har olika uppdrag att utveckla metoder inom samverkansområdet. Skolverket har uppdrag att effektutvärdera program mot mobbning
som används i svenska skolor. Resultat av utvärderingen redovisas för regeringen i
slutet av 2010. NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) vid Karolinska institutet är en expertenhet inom självmordsforskning och prevention av
psykisk ohälsa. 28 NASP har gjort en genomgång av olika metoder som riktar sig till
föräldrar samt förskola och skola med målet att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. 29 Statens folkhälsoinstitut har, inom ramen för sitt regeringsuppdrag Skolan förebygger, tagit fram en ”verktygslåda för skolbaserad information”. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett projekt kallat Modellområden med syfte att
Metoden utgår från forskningsgenomgången Institutionsbehandling av ungdomar – Vad säger forskningen? gjord av psykologen Tore Andreassen på uppdrag av SiS, Institutet för utveckling av metoder i
socialt arbete (IMS) och norska Barn- och familjedepartementet.
27 Sådana vanligt förekommande metoder har varit Marte Meo, ÖPP, Komet, Cope, ART och MI.
28
Sedan oktober 2007 är, enligt riksdags- och regeringsbeslut NASP´s verksamhet en del av Karolinska Institutet. Verksamheten är inskriven i Karolinska Institutets regleringsbrev.
29 Karolinska institutet. (2008).Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa.
(Britta Alin Åkerman)
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utveckla nationella mått för att mäta barns och ungas psykiska hälsa. Några av
Skolverkets samverkansprojekt har fortsatt sitt arbete inom SKL:s projekt Modellområden där de samverkande parterna strävar efter att tillsammans möta barns
och ungdomars psykiska hälsobehov med helhetsinsatser.

Upplevda effekter och resultat för barn och ungdomar
Effekter och resultat av samverkansarbetet direkt i den målgrupp som utgör målet
för samverkan har angivits på två sätt, dels i mer kvantitativa termer och dels i termer av kvalitativ natur.
Mätbara effekter har beskrivits i form av minskad frånvaro, mindre missbruk,
minskad brottslighet, snabbare insatser, tidigare insatser, färre institutionsplaceringar utanför kommunen, fler som vill ha hjälp från socialtjänsten, ökad måluppfyllelse, högre meritvärden, färre omhändertaganden på grund av missbruk och att andelen elever på gymnasieskolans individuella program (IV) har minskat. Dessa resultat
har angivits av 38 projekt.
Effekter som har kvalitativ natur har beskrivits som att barn och ungdomar mår
bättre, att skolmiljön blivit lugnare, att föräldrarelationer förbättrats, ett mer förebyggande arbete kring alkohol och narkotika, ökad tillit till skolan och en större
förståelse för andra verksamhetskulturer. Dessa resultat har angivits av 29 projekt.
När det gäller samverkan kring stor olovlig frånvaro anger tio av tolv projekt att
frånvaron minskat. Effekter av mer kvalitativ natur nämns också som att föräldrar
och elever mår bättre, att studiemotivationen ökat och att det förebyggande arbetet
ökat.
De projekt som samverkat kring ett drogförebyggande arbete anger att alkoholkonsumtionen sjunkit och att frånvaron minskat samt att det förebyggande arbetet
förbättrats.
De som arbetat med brottsförebyggande samverkan ser olika effekter beroende på
målet med arbetet och hur länge samverkan har pågått före år 2007 då de utvecklat
sitt arbete inom ramen för den här nationella satsningen. I ett av projekten anges
att ungdomskriminaliteten har minskat och i ett annat att fler brottsutsatta ungdomar tar kontakt med stödcentrum. Ett av Malmös projekt har haft både drog- och
brottsförebyggande samverkan i fokus i ett arbete runt ungdomar som kommer
tillbaka från ungdomshem. Deras mål har uppnåtts när det gäller att ungdomarna
inte ska återfalla i droger och kriminalitet samtidigt som ungdomarna har blivit mer
delaktiga i sin planering. Dessutom har brister i arbetet blivit synliga för dem som
inte klarar av utslussningen utan återfaller i droger eller kriminalitet och projektet
har vunnit erfarenheter om lämpligt stöd till dessa unga.
Inom samverkan kring psykisk ohälsa redovisar fyra av nio projekt att antalet riskfaktorer för barnen minskat eller att det normbrytande beteendet minskat. Även
snabbare insatser tas upp bland effekter som är mätbara. Förbättrade relationer
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mellan skola, föräldrar och barn samt förbättrad samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) runt helhetsinsatser för barnet nämns också.
Elevhälsans roll
Av projektens del- och slutrapporter framgår att elevhälsan fyllt en viktig roll i
samverkan. 90 % av projekten anger att elevhälsan i olika avseenden har haft betydelse för arbetet. Det handlar dels om det övergripande planet för samverkan, men
framförallt i det direkta arbetet med barn, ungdomar och föräldrar. Skolpsykologer
och skolkuratorer har varit viktiga länkar i arbetet. Psykologer har medverkat i att
utveckla samverkan med BUP och Barnhabiliteringen. Kuratorer har utvecklat kontakterna med familjepedagoger och ungdomssekreterare på socialförvaltningen och
med ungdomsmottagningar. Några kuratorer har verkat som koordinatorer och
väglett elever in till olika myndigheter. I ett antal projekt har någon från elevhälsan
haft en projektlednings- och samordningsfunktion. Elevhälsan har också medverkat
i utbildningar som genomförts inom projektens ram, till exempel i BBIC eller i
ART.
Trots att de flesta projekt uppger att elevhälsan haft stor betydelse för samverkan
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa har den varken funnits representerad
i lednings- eller styrgrupp i mer än fyra procent av projekten. Elevhälsan förefaller
ha spelat störst roll i det operativa arbetet på verksamhetsnivå.

Barnperspektivet
I sin rapport beskriver Örebro universitet tre vanligt förekommande aspekter av
barnperspektivet som belyser barns rättigheter och barns bästa: barnrättsperspektiv,
barnperspektiv och barnets perspektiv. 30 Barnrättsperspektivet avser barnets rättsliga status. Barnperspektivet syftar på att den vuxne ska ”se barnet och ha det i
åtanke”. Barnets perspektiv innebär att barnet själv blir lyssnad på och att det utifrån ålder och mognad ges möjlighet att få komma med erfarenheter, synpunkter
och förslag.
Inom barnrättsperspektivet är det viktigt att författningarna för skola, socialtjänst,
polis samt hälso- och sjukvård är synkroniserade utifrån de allra mest utsatta barnen och ungdomarna. Det har framkommit att deras rätt till utbildning inte alltid
tillgodoses, i synnerhet när de är placerade i samhällsvård.
Inom barnperspektivet har en viktig tyngdförskjutning skett, från att tala om barns
problem till att tala om barns behov. Örebro universitet understryker att barnperspektivet har diskuterats i hög grad inom projekten och att det tillmätts stor betydelse.

30

Samverkan kring barn och unga som far illa. Slutrapport. Sid 11-14, 59-66
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När det gäller barnets perspektiv redovisar Örebro universitet en strävan hos projekten att uppnå större delaktighet från barnet och dess familj. Örebro universitet menar att barnets rätt att göra sig hörda och att få bidra med sina åsikter och synpunkter på behoven har särskilt uppmärksammats i projekten. De professionellas val av
metoder för insatser riktade till barn kan också sägas ha stärkt barnets (och familjens) delaktighet. Många metoder bygger på en hög grad av medverkan från barnet
och föräldrarna redan när man formulerar barnets behov och målen för insatsen.
Av etiska skäl såväl som praktiska svårigheter kan det vara besvärligt att låta dem
som far mest illa få komma till tals när deras situation är som tyngst. Ett sätt att
höra deras åsikter är att lyssna på dem i efterhand, retrospektivt.
För eleverna inom problemorådet stor olovlig frånvaro har deras frånvaro varit
ogiltig rent juridisk med hänsyn till skollagstiftningen. I den nya bestämmelsen används uttrycket ”utan giltig anledning uteblir från skolarbetet”. Om ogiltig betyder
att inte ha något skäl kan frånvaron uppfattas mer komplicerad sett ur barnets perspektiv. Det gäller främst några av barnen och ungdomarna som far illa, nämligen
de som är frånvarande på grund av att de har social fobi eller hög grad av Aspergers syndrom. Det gäller också dem där ohanterliga situationer uppkommer därför
att deras föräldrar har en psykisk sjukdom eller är missbrukare.
Upplevda hinder och svårigheter
Projekten har uppgett olika faktorer som kan försvåra deras utvecklingsarbete. Det
kan handla om företeelser och omständigheter som det finns små möjligheter på
projektnivå att styra över. Några exempel på detta kan vara omorganisation inom
kommunens förvaltningar och chefsbyten. Ett annat exempel är att en upparbetad
samverkan hamnar utanför den ordinarie organisationen och ses som en ”vid sidan
om verksamhet”. Därmed blir den inte en del av en ny organisation. Det saknas
ofta avtal och överenskommelser om samverkan vilket gör att frågorna inte prioriteras i förhållande till de områden som är lagstadgade.
Den ekonomiska situationen i kommunerna påverkar också möjligheten att samverka då detta tar tid i anspråk och svårligen låter sig mätas i form av resultat och
effekter på kort tid.
Kontinuitet är en annan faktor som påverkar samverkan. Exempelvis har några
projektledare eller samordnare bytts ut i kommunerna vilket ibland lett till att arbetet tappat fart. Tid är en annan aspekt, möjligheten att få delta i möten och andra
aktiviteter såsom utbildningar, föreläsningar och uppföljningar. I samtal med projektarbetare ute i kommunerna beskrivs svårigheten mellan att å ena sidan sköta
sina ordinarie uppgifter och att å andra sidan avsätta tid för samverkan. Det kan
upplevas konfliktfyllt då man slits mellan ”här och nu”-arbete med barn och ungdomar eller att göra något som har mer långsiktiga effekter. Den legitimitet som
krävs i arbetet är inte alltid tydlig på alla nivåer i organisationen.
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En del politiska beslut är ytterligare en faktor som projekten inte kan påverka. Ett
exempel på det är Vårdval Stockholm som har gett avtryck i arbetet ute i länets
kommuner. Organiseringen av landstingets verksamhet med många olika utförare
kan få till följd att beställaren inte har möjlighet att engagera sig i lokala samverkansfrågor, vilket gör att samverkansparter saknas i centrala frågor. Andra svårigheter som beskrivits i flera delar av landet rör det system som finns för ersättning där
varje patientbesök är intäktsgrundande. Tid för att delta i samverkansmöten ger
ingen direkt intäkt och kan därför vara svåra att prioritera.
Några svårigheter som identifierats handlar om budget och uppföljning. Respektive
huvudman har sin verksamhetsplan och sitt system för uppföljning och kvalitetskontroll. Det uppstår frågor kring vem som ansvarar för att följa upp helheten. Var
och en har ansvar för sin del men ingen ansvarar för det som rör sig i det utrymme
som uppstår mellan respektive verksamhet. Det utrymmet kan ses som ett ”mellanrum” där frågor kring barn som far illa eller riskerar att fara illa kan hamna.
Ett hinder som flera projekt pekar på handlar om asymmetri och obalans mellan
parternas organisationer. Det leder till att inte rätt nivåer från de olika parterna träffar varandra. Det kan handla om att enskild polisman kallas till ett möte med förvaltningschefer i en kommun där polismannen förväntas sitta med och fatta beslut
som denne inte har mandat till. Varje nivå måste träffa motsvarande nivå hos de
samverkande parterna. Det gäller verksamhetsnivån såväl som förvaltningsnivån
och den politiska nivån.

5. Skolverkets avslutande slutsatser
För att fungera långsiktigt behöver specialiserad kunskap om samverkan byggas
upp och systematiseras där metoder från samverkansuppdraget tillvaratas och hinder såsom lagstiftning och ekonomi ses över.
Specialiserad kunskap om samverkan
Framgångsfaktorer för att samverkan ska bestå över tid är kopplade till att arbetet
har en tydlig förankring på politisk nivå och tillgång till resurser. För stabilitet och
kontinuitet är det vidare viktigt att samverkansarbetet knyts till funktion och inte
person samt att de som deltar i arbetet utvecklar samverkanskompetens. Skolverket
vill betona vikten av att samverkan kring utsatta barn och unga präglas av ett tydligt
barnperspektiv med fokus på barns behov istället för barns problem.
Den kompetenshöjning av samverkan som har skett i projekten, stärker förutsättningarna för att arbetet ska fortsätta även efter projekttiden. För att nationellt få till
stånd en bättre samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa,
ser Skolverket behov av att de olika aktörerna ges möjlighet till kompetensutveck-
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ling inom just kunskapsområdet samverkan. Skolverket avser att tillgängliggöra
erfarenheterna från detta uppdrag för att underlätta sådan kompetensutveckling.
Särskilt viktig är den kunskap om kriterier som har betydelse för samverkan, vilka
sammanfattas i tabell 3 i utvärderarnas rapport.
Ur skolans perspektiv är det angeläget att vidareutveckla kunskap om skolan som
organisation och kunskap om de enskilda professionernas roll inom skolan. Det
ena handlar om ansvaret att samverka som organisation och det andra om vad detta
innebär för enskilda professioner och funktioner i skolan såsom skolledare, elevhälsa, pedagoger och övrig personal.
Metoder och modeller för samverkan
Metoder och modeller på den organisatoriska nivån som avser hur samverkan ska
organiseras behöver få fortsatt utrymme att utvecklas och prövas. Organisationsmodeller kan variera utifrån lokala förutsättningar. Oberoende av modelltyp har tre
komponenter identifierats som varit framgångsrika i samverkansarbetet:
•

Multikompetenta team

•

Koordinator för samhällsinsatserna

•

Coach som individuellt stöd

När det gäller arbetet på individuell nivå med utsatta barn och ungdomar behöver
metoder baserade på forskning och empiri fortsätta prövas av de aktuella nationella
aktörer som har huvudansvaret.
Utifrån skolans uppdrag har någon form av skolnärvaroteam visat sig framgångsrikt
i arbetet med stor olovlig frånvaro. Inom utbildningsområdet har det identifierats
behov av en motsvarighet till det nationella stöd som finns inom Socialstyrelsen
gällande utvärdering av metoder och forskningsbaserad praktik.
Lagstiftning
Resultat från uppdraget indikerar behovet av översyn av hur författningarna är synkroniserade för skola, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård utifrån de allra
mest utsatta barnen och ungdomarna. Det har framkommit att rätten till utbildning
inte alltid tillgodoses, i synnerhet för barn och unga som är placerade i samhällsvård. Skolverket kommer att samverka med utredningen Utsatta barn i skolan (U
2009:05), som bland annat har till uppgift att bedöma behov av författningsförändringar.

1

Bilaga: 1
Exempel på lokalt utvecklingsarbete
Den här bilagan ger en mer konkret bild av det lokala arbetet som framför allt inriktats mot fyra
områden: stor olovlig frånvaro, brottsförebyggande arbete, drogförebyggande arbete samt psykisk
ohälsa. Många kommuner har även tagit ett helhetsgrepp i arbetet genom att rikta sin samverkan
relativt brett inom fler än ett utvecklingsområde, med insatser på olika nivåer och mot olika
målgrupper.
Under rubriken Övriga områden beskrivs samverkan med andra innehållsområden. De handlar
främst om riskutsatta barn, det vill säga områden där barn och unga löper stor risk att fara illa.
Arbetet i dessa projekt har koncentrerats kring barn i familjehem (som tidigare kallades
fosterhem), kring nyanlända och ensamkommande barn eller kring barn i familjer med långvarigt
ekonomisk bistånd. 1 Några få projekt har arbetat med våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld.
Sist i bilagan presenteras alla kommuner som deltagit i den nationella satsningen.
Helhetsgrepp
Den största andelen projektkommuner har tagit ett helhetsgrepp över samverkan. Ofta har man
sett över sin styrning i syfte att effektivisera organisationen för att bättre kunna sluta upp runt
barnet och dess familj. Ibland handlar det om att sammanföra utbildningsförvaltningen med
socialförvaltningens barn- och ungdomsdel som i Strömstad och Sjöbo. Genom att bygga ihop
skolans och socialtjänstens resurser under samma tak skapar man en bred stödverksamhet. Via ett
resursteam med olika kompetenser servar man skolan. I Strömstad exempelvis har cheferna för
socialtjänsten och elevhälsan ett delat ledarskap. Det betyder att i den dagliga verksamheten
arbetar socialsekreterare och specialpedagoger sida vid sida tillsammans med skolhälsovården,
psykologer och barn- och ungdomsteamet. Efter tio år har antalet akuta ärenden till socialtjänsten
successivt minskat och pengar kunnat föras över till förebyggande och främjande insatser.
Gotlands kommun har ett långvarit samverkansarbete som med hjälp av projektmedlen har
utvecklats och fördjupats. Arbetet organiseras med hjälp av samverkansgruppen med
representanter från fyra förvaltningar samt kommunstyrelsens ledningskontor. Man har ringat in
olika förbättringsområden genom processkartläggning och utifrån behoven bildat arbetsgrupper
som arbetat fram konkreta handlingsplaner. ”Samverkansgruppen” har fått arbeta med att hitta
former för hur den övergripande samverkansstrukturen ska kunna göras synlig i verksamheterna.
Ekerö kommun är ett exempel på hur gamla samverkansstrukturer fylls på med både nytt innehåll
och nya metoder. Projektet Prisma tar ett helhetsgrepp kring förebyggande arbete för barn i alla
åldrar och omfattar de tre preventionsnivåerna universell, selektiv och indikerad nivå.
Ledningsgruppen består av chefer på beställar- och utförarnivå, drogsamordnare, projektledare
samt närpolischefen. Barn- och ungdomspsykiatrins chef är adjungerad till ledningsgruppen och
deltar aktivt i vissa delar av projektet. Bland annat arbetar man med en kartläggning där olika
verksamheter fått arbeta i tvärgrupper med att definiera typfall av barn och unga som de upplever
oro omkring. Typfallen använder de som utgångspunkt för inventeringen av vilka områden som
behöver förbättras, dels tillbakablickande vad som hänt barnet/familjen med insatser, dels
Med långvarigt bistånd menas att man får ekonomiskt bistånd minst tio månader under ett år. År 2006 var det
ungefär 45 000 barn som levde i sådana familjer.
1

2
framåtblickande genom att dra slutsatser om vilka signaler som professionerna bör reagera på.
Det har lett till att verksamheterna fått en helhetssyn både på barnen och på övergångar och
gränssnitt mellan verksamheter.
Åtvidabergs kommun har valt att ta bort alla nämnder för att istället använda kommunstyrelsen
som enda instans. Samverkansuppdraget ligger i budgetmålen för kommunen. Kommunen har få
invånare och vill skapa långsiktiga hållbara modeller som ska fungera inom ramen för ordinarie
budget. Därför är linjeorganisationen en viktig nyckelaktör. Samverkansprojektet är uppdelat i tre
olika delar med rubrikerna ”grundkunskap”, ”spetskunskap” och ”praktisk ”verkstad”. Dessa
täcker de tre preventionsnivåerna och organiseras med målet att starta en förändringsprocess och
ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Samverkan inom området stor olovlig frånvaro
Samverkansprojekten inom detta utvecklingsområde har relativt likartat arbete i sin grundstruktur
även om de organiserar sitt arbete utifrån olika lokala förutsättningar. Så kallade multikompetenta
team utgör basen för arbetet och är viktiga i samverkan mellan elevens hemskola och eventuella
andra parter. Teamen innehåller olika professioner med kompetens från de olika
samverkansaktörerna. Ofta ingår specialpedagog, socionom, psykolog men också fritids- eller
socialpedagog. Man arbetar med flexibla insatser utifrån varje elevs individuella behov. Teamen
har olika namn som Skolnärvaroteam, Skolteam eller liknande och kan vara fristående enheter
under skolförvaltningen. De kan också vara knutna till en resursskola eller till en central
elevhälsoorganisation i kommunen. Teamen kopplas in när den olovliga frånvaron blivit
omfattande, eller då tidigare insatser på skolan inte fungerat. Oftast sker detta via den egna
skolan, men det kan även vara BUP eller socialtjänsten som upptäckt frånvaroproblematik under
en utredning och tar initiativ till samverkan kring lösningar och gemensamma insatser. I stödet
kring eleven kopplas ibland även aktörer in under barnens fritid som idrottsföreningar,
frivilligorganisationer eller kyrkan.
Ett annat exempel är Enköping. Här har samverkan organiserats i ”ELIS-team” som arbetat
operativt och bestått av respektive skolas elevhälsa, pedagog och personal från socialtjänsten. Det
operativa arbetet har startat med en kartläggning av orsaker till frånvaron utifrån frågor om
pedagogik, skolmiljö, hemförhållanden, fritid, intressen, relationer och hälsa. Med kartläggningen
som utgångspunkt har en analys gjorts och relevanta insatser har satts in. De lyfter fram att en
viktig framgångsfaktor i arbetet varit den positiva samverkan med föräldrar som etablerats.
Arbetet har varit tydligt förankrat på ledningsnivå genom en styrgrupp bestående av skolchef,
socialchef, utvecklingsledare på socialtjänsten och chef för Resurscentrum. En referensgrupp har
utgjorts av rektorer för de i projektet ingående skolorna, chefen för socialtjänstens personal och
verksamhetsansvarig inom BUP. Till ”Elis-teamet” har en samverkanscoach funnits knuten.
Dennes uppgift har varit att handleda teamet i enskilda ärenden men också att hjälpa till med att
utveckla samverkansformer. I sin rapport betonar Elis-projektet vikten av att arbetet med
frånvaro måste ses i ett helhetsperspektiv utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser. På den främjande nivån arbetar man med att utveckla skolmiljön och
relationskompetens, på den förebyggande nivån arbetar man med att förbättra rutinerna för
frånvarohantering och på den åtgärdande nivån vid akuta behov finns Elis-teamen. Under hösten
2009 utvecklas arbetet ytterligare och projektet är nu en permanent verksamhet.
I Göteborgsregionen arbetar ett flertal projekt med att komma tillrätta med stor frånvaro. Ett av
projekten prövar flexibla insatser med olika IT-lösningar som redskap för att nå hemmasittare
med mycket stor frånvaro. Det kan handla om elever med sociala fobier eller t.ex. Aspergers
syndrom där tidigare insatser har misslyckats. Insatserna kräver uthållighet och ett brett
professionellt stöd för att långsamt kunna lotsa eleverna tillbaka till skolan. En stadsdel har
anställt skolcoacher som ska arbeta med elever med mer än 20 procents frånvaro. Deras uppgift
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är att komplettera skolans och socialtjänstens insatser och vara ett stöd för eleverna och deras
föräldrar.
Ett annat Göteborgsprojekt har närmat sig frånvaroproblematiken från ett helt annat håll. Det
har pågått vid Göteborgregionens FoU-enhet och haft en inriktning mot kommunernas
uppföljningsansvar. Sedan den 1 juli 2005 är kommuner skyldiga att följa upp de ungdomar i
åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan och erbjuda dem åtgärder. Under 2006 följde
Skolverket upp den nya bestämmelsen och konstaterade att över 50 procent av landets
kommuner saknade handlingsplan för arbetet med dessa ungdomar. Ansvariga i kommunerna
hade inte tillräcklig information om till exempel avbrutna studier. Vid FoU-enheten i Göteborg
gör man en studie i de 13 kommuner som ingår i regionen (vilken även omfattar 21 stadsdelar i
Göteborg). Man har identifierat problem och möjligheter, kartlagt kommunernas åtaganden för
målgruppen och identifierat välfungerande sätt att nå och motivera målgruppen. Samtliga
uppföljningsansvariga har intervjuats samt flera ungdomar och föräldrar. Målet med FoUprojektet är att få underlag för att utveckla hela kedjan av uppföljning – åtgärder så att ungdomar
får anpassade insatser. Vid intervjuerna med de uppföljningsansvariga framkommer behovet av
en förbättrad samverkan, inte bara mellan skola och socialtjänst utan också med
Arbetsförmedlingen.
Samverkan inom det drogförebyggande området
Relativt få ansökningar hade drogförebyggande arbete som enda utvecklingsområde. Den
övervägande andelen projekt som angivit att de arbetar med drogförebyggande arbete har låtit
detta ingå som en del av allt övrigt de samverkat omkring. Fem projekt har haft specifikt fokus på
samverkan kring barn och unga som hamnar i missbruk, medan många andra nämner
problemområdet som ett av flera områden de arbetar med.
Vännäs och Södermalm verkar på alla tre preventionsnivåerna samtidigt, vilket stämmer väl
överens med teorierna om hur ett framgångsrikt arbete bör ske. Vännäs, som är en mindre
norrlandskommun, har i och med sitt gymnasium med riksintag ett stort antal inflyttade
ungdomar utan föräldrar och nätverk på plats, vilket till viss del påverkar situationen i
kommunen. Man arbetar för att skapa en genomgående struktur för preventionsarbete på alla
nivåer och med flera olika parter inblandade. Detta görs bland annat genom att samla olika
kompetenser och aktiviteter för barn, ungdomar och i viss mån föräldrar i det så kallade
Stjärnhuset.
Södermalm i Stockholms innerstad arbetar också med en bred ansats men har andra svårigheter
att hantera, exempelvis de risker barn och ungdomar exponeras för då stadsdelen är mycket
krogtät. På Södermalm arbetar socialtjänst, skola, polis och fritid gemensamt med
handlingsplaner inom verksamheterna med olika preventionsprogram och åtgärder.
I Haparanda har samverkansarbetet mellan polis, skola och socialtjänst intensifierats genom att
bland annat en socialsekreterare som arbetar operativt och har regelbunden kontakt med skolorna
placerats i polishuset. Ungdomsärenden kan hanteras snabbare och samverkan mellan skola och
polis har förbättrats.
På Gotland har man arbetat med att ta ett helhetsgrepp kring samverkan och haft
drogförebyggande arbete som ett av flera förbättringsområden. Man har utökat det generella
arbetet med föräldrar genom en bredare mobilisering av närsamhället, bland annat genom
interventioner på arbetsplatserna i kommundelen.
I Katrineholm arbetar man främst på indikerad nivå genom att låta särskilt utbildade coacher
fånga upp lärarnas signaler eller uppmärksamma tidiga tecken hos eleverna för att sedan fungera
som vägledare till adekvat stöd.
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Ett annat exempel på insatser som utgår både från selektiv och från indikerad nivå kan hämtas
från Linköping. För att öka skyddsfaktorerna kring redan utsatta barn och ungdomar och för att
utveckla nätverken runt barn och unga har fritiden organiserats bland annat genom att använda
coacher. Arbetet är avgränsat och fokuserar framför allt på elever i resursskolan och ”barn på
drift”. Linköpings projektgrupp menar att det finns en benägenhet att underskatta fritidens
betydelse för både självkänsla och inlärning och att fritiden på flera sätt kan fungera som en
motvikt om miljön i skolan eller hemmet är mindre tillfredställande. Projektets mål är att stärka
fritiden och utveckla den till en resurs för barnet eller ungdomen så att de inte hamnar i missbruk
eller andra riskbeteenden.
Ytterligare ett exempel på preventiv samverkan kommer från Ale kommun. Där har arbetet fått
förnyad kraft efter ett beslut om huvudmännens gemensamma ansvar i samverkansorganet SSPF
(skola, socialtjänst, polis och fritid). Kommunen tar ett helhetsgrepp och samverkan sker i alla
frågor kring utsatta barn och ungdomar, vilket gör det svårt att särskilja vilka insatser som är
explicit riktade mot alkohol och droger. När man, på skolans initiativ, påbörjade en kartläggning
av gängbildning och kriminella nätverk med anknytning till Göteborgs stad ledde det till flera
insatser. Detta blev ett rikt underlag och en källa till information för polisen och socialtjänsten.
Med hjälp av kartläggningen har polisen och socialtjänsten kunnat upptäcka drogproblem och
identifiera langare. Som ett led i arbetet ringade SSPF in en grupp ungdomar vilka befann sig i
riskzon och också var föremål för insatser inom polis och socialtjänst. Föräldrarna till denna
grupp kallades till ett gemensamt möte, vilket föll väl ut. Föräldrar skapade även egna nätverk för
fortsatta kontakter. Det visade sig att många föräldrar ville ha fortsatt stöd och efterfrågade fler
träffar.
Samverkan inom det brottsförebyggande området
Det har varit svårt att avgränsa projekt inom detta problemområde då de flesta anser att de
arbetar med att förebygga brott. För att åstadkomma en avgränsning redovisas här tre projekt där
polisen är tydligt representerad och ett projekt där även domstolsväsendet och brottsofferjouren
deltar i samverkan samt ett projekt där arbetet inriktats mot enskilda ungdomar med syfte att
undvika återfall i missbruk och brott.
I Örnsköldsvik genomförs bekymringssamtal enligt en norsk modell där polisen arbetar mycket
nära skolan och socialtjänsten. Bekymringssamtal är ett metodiskt och strukturerat samtal för att
fånga upp unga i riskzon. Under projektets gång har nya parter tillkommit i samverkan,
exempelvis personal från räddningstjänsten då det gällt ungdomar som deltagit vid skolbränder.
Inspirerade av de dokumenterade framgångarna med bekymringssamtal har räddningstjänsten
genomfört konsekvenssamtal. Till detta har de kopplat praktiska övningar för att öka förståelsen
av vad som kan hända som en följd av ungdomarnas agerande.
Malmö och Haparanda har de utvecklat organisatoriska modeller som påminner om varandra:
Malmö SSP (skola, socialtjänst, polis) och Haparanda PSS (polis, skola, socialtjänst). Gemensamt
för de båda kommunerna är att de ligger nära gränsen till var sitt grannland, vilket ger speciella
utmaningar i det brotts- och drogpreventiva arbetet. Det tydligaste värdet av SSP syns vid akuta
insatser anges av Malmös SSP-grupper att de ingående parterna är mer samspelta än tidigare. I
uppföljningen angav skolorna att de upplevde att situationen blivit lugnare tack vare SSP.
I Farsta har projektet Viktigt att vittna samordnat insatser till stöd för vittnen i rättegångar. En
viktig uppgift har varit att se till att vittnena har haft någon att vända sig till under hela förloppet,
från det första förhöret fram till domstolens dom. Man har arbetat med grundläggande
demokrati- och värdefrågor bland ungdomar och vuxna i skolan, på ungdomsgårdar och andra
arenor där ungdomar vistas. Förutom att underlätta för unga att delta i rättsprocessen försöker
projektet öka ungdomarnas kunskap om det svenska rättssystemet. Utöver de samverkande
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parterna skola, polis och socialtjänst ingår åklagare, domare, idrottsföreningar, kyrkan, lokala
bostadsföretag, brandförsvaret, Brottsofferjouren med flera.
Malmö stad har ett samverkansprojekt tillsamman med Statens institutionsstyrelse med fokus på
institutionsplacerade ungdomars skolgång. Syftet med arbetet är att utveckla en fungerande
modell för överlämningen mellan SiS-skolan och skolan på hemmaplan för att på så vis minska
risken för återfall i droger och kriminalitet.
Samverkan inom området psykisk ohälsa
Samverkansprojekten anger att samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och andra parter
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 kapacitet
verksamheten har. En enskild BUP-klinik har exempelvis inte möjlighet att låta varje förskola och
skola från alla kommuner inom det egna landstinget 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.
Även inom det här problemområdet byggs samverkan upp med multikompetenta team. Ett
sådant är VITS-teamen som bland andra Malmö stad och Heby kommun arbetar med och
vidareutvecklar. VITS står för Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan och bygger på prevention
sett ur barn- och ungdomspsykiatrins 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.
Ett annat multikompetent team, ALMA, har byggts upp i Malmö kring barn till föräldrar med
psykisk sjukdom. Delaktiga verksamheter i ALMA-teamen är socialtjänsten, barn- och
vuxenpsykiatrin, mödra- och barnhälsovården samt förskolan och skolan. Barn till föräldrar med
missbruk eller psykisk sjukdom kallas ibland ”de glömda barnen”. Det syftar på att barnen, trots
sin svåra uppväxtmiljö och sårbarhet, är relativt osynliga och att fokus har riktats på stöd till de
vuxna och deras problematik. ALMA i Malmö är en samverkan mellan Malmö Stad och
Sjukvården i syfte att synliggöra barnens behov och stötta dem.
Inom samverkansuppdraget har fjorton Pinocchio-team fått bidrag. Pinocchio-satsningen har
pågått parallellt med Skolverkets uppdrag och drivits av Sveriges Kommuner och Landsting
tillsammans med IMS på Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete).
Med systematik försöker Pinocchio-teamen utveckla strukturerade verktyg för kartläggning och
insatser i tvärsektoriell samverkan. Satsningens syfte har varit att förbättra arbetet med barn som
har s.k. normbrytande beteende. Ett beteende som enligt forskning både försvårar barns tillvaro
och riskerar att påverka deras framtida utveckling negativt.
Ett projekt har inriktat sig på att kvalitetssäkra samverkan mellan BUP och skolhälsovården. Man
ser över utredningsrutiner och vårdkedjemodeller med ansvarsfördelning och gränsdragningar.
Fyra kommuner ingår i projektet som även omfattar ett brett elevhälsoarbete och utveckling av
stöd i form av evidensbaserade metoder och verktyg för olika professioner. Ett annat projekt
med skolan och BUP i blickfånget finns i Västerbotten där landstinget och samtliga femton
kommuner i länet ingår. De gör en gemensam inventering och kartläggning utifrån vilken de
initierar förbättringar i ”stödåtgärdskedjan” kring barn och unga. En av frågorna man gått vidare
med är att utveckla bemötandet och verktygen i arbetet med elever som har psykisk
funktionsnedsättning.
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Samverkan inom andra utvecklingsområden
Några kommuner har identifierat andra områden där barn och unga löper risk att fara illa.
Arbetet har koncentrerats kring barn i familjehem, flyktingbarn eller barn i familjer med
långvarigt ekonomisk bistånd. Några få projekt arbetar med våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld.
I Norrköping genomförs ett forskarstött utvecklingsarbete med målet att skapa bättre
framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.
SkolFam 2 i Norrköping replikerar ett projekt från Helsingborgs Stad, vilket givit så goda resultat
att det har permanentats.
Helsingborg har med projektet UTSIKTER prövat att utveckla en modell som förbättrar
framtidsutsikterna för barn som är nyanlända i Sverige och barn som lever i familjer med
långvarigt ekonomiskt försörjningsstöd (socialbidrag) genom satsningar på god hälsa och goda
utbildningsresultat. Utvecklingsarbetet genomförs inom en samverkansform som kallas PArT,
Preventivt Arbete Tillsammans. Arbetet i PArT sker enligt utgångspunkten att frågor inte kan
hanteras framgångsrikt av en enskild förvaltning utan kräver ett gemensamt samhällsansvar. PArT
bygger på en aktiv samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, utvecklingsnämndens
förvaltning, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning inom
Helsingborgs stad samt Region Skåne. PArT kan enklast beskrivas som ett paraply för flera
omfattande utvecklingsarbeten som alla syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för barns
och ungas utbildning och hälsa. Numera ingår även Landskrona i PArT.
Västervik har arbetat förebyggande med våld i nära relationer. Västerås och Karlstad har arbetat
förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet EMILIA i Karlstad har tagit fram
handlingsplaner, samverkansplaner och genomfört samtalsgrupper. De har även samverkat kring
faktiska ärende där flera barn och unga har fått hjälp. Resursteamet Heder har varit drivande. Det
består av representanter från skola, polis, socialtjänst såväl som integrationssamordnaren och
kvinnofridssamordnaren.
I Lycksele sker ett arbete med att utveckla en hälsofrämjande förskola och skola. Parallellt med
att man ser över riktlinjer för tydliga processer i samarbetet och väver ihop parternas olika
uppdrag lägger man fokus på att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som bygger på kunskap
om relationskompetens för möten och samspel med barn och föräldrar. En pilotgrupp med
representanter från socialförvaltningen, BUP och förskola/skola utbildar sig i professionellt
föräldrasamarbete med målsättning att tillsammans möta barn, unga och föräldrar i ett tidigt
behov av stöd. Tankarna bygger på Jesper Juuls och Helle Jensens idéer om relationskomptens i
pedagogernas värld.
De vanligast förekommande insatserna i samverkansprojekten har förebyggande eller åtgärdande
ansats. Ett mindre antal anlägger ett främjande perspektiv med målet att stärka barnet/eleven så
att denne själv ska kunna ta kontroll över sin situation. Två sådana projekt har pågått i Järna och
Mariestad. De bygger på grundtankarna i empowerment om att varje människa har förmåga att
växa av egen kraft.
I Järna har metoden Storytelling prövats. Metoden tar vara på lärdomar från den läkepedagogiska
rörelsens erfarenhet av hur sagor och muntligt berättande har en läkande kraft för utsatta barn.
Projektet har arbetat med samsyn och gemensamt förhållningssätt för parterna.
I Mariestad har sjukhuset och kommunen haft fokus på barn med svår beteendestörning som är
relaterade till ADHD. De arbetar fram verktyg med syfte att förstå dessa barn ur ett annat
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perspektiv än det traditionella, som utgår från de beteenden man observerar hos barnen, det vill
säga konsekvenserna av kognitiva brister. Barnet får lära sig kognitiva strategier, bland annat
innebär det problemlösningsteknik och att de får träna sig att bättre tåla frustration och
besvikelser.
På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man byggt ett system med en samverkanskoordinator till
vilken elevernas lärare eller annan personal kan vända sig då man känner oro för någon elev.
Koordinatorn tar kontakt med eleven och utifrån mötet skapas olika, individuellt anpassade
åtgärder. En vanlig följd är att eleven får en coach som stöttar den kunskapsmässiga utvecklingen
genom att tillsammans med eleven formulera och följa upp kortsiktiga mål. Om det finns behov
av samverkan utanför skolan, t ex med socialtjänsten, är det koordinatorn som ansvarar för dessa
kontakter och följer upp de åtgärder som det beslutas om.
I Gävle har man byggt upp ett mentorsprojekt med Näktergalens mentorsverksamhet i Malmö
som förebild. Studenter från Gävle Högskola fungerar som mentorer åt barn i åldern 8-12 år.
Mentorerna får utbildning och handledning. En av de viktigaste friskfaktorerna för barn och
ungdomar är att ha goda relationer med vuxna även utanför den egna familjen. De barn som
deltar i mentorsverksamheten får en vuxen vän och förebild som man regelbundet träffar.
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Deltagande projekt
Ale
Askersund
Avesta
Bjuv
Boden
Bollnäs
Borås
Botkyrka
Degerfors
Ekerö
Eksjö
Enköping
Eskilstuna
FoU i Väst/GR, Göteborg
Gnesta
Gotland
Grums
Grästorp
Gullspång
Gävle
Göteborg stad
Götene
Hagfors
Haninge
Haparanda
Heby
Helsingborg
Huddinge
Härjedalens kommun
Järna Läkepedagogerna
Jönköping
Karlstad
Katrineholm
Kommunförbundet Västerbotten +
15 kommuner i länet
Laholm
Leksand
Lerum
Lessebo

Linköping
Luleå
Lycksele
Malmö stad
Mariestad + Landstinget
Motala
Munkfors
Norrköping + Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Ronneby
Sigtuna
Sjöbo
Skara
Smedjebacken
Stockholm stad
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Södertälje
Tierp
Timrå
Tomelilla
Trelleborg
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vänersborg
Vännäs
Västervik
Västerås
Åmål
Åtvidaberg
Öckerö
Örebro
Örnsköldsvik
Övertorneå

Följande kommuner fick ett verksamhetsbidrag som omfattade delar av deras insatser:
Robertsfors, Nordmaling, Nordanstig, Berg, Norsjö, Hofors, Ljusdal, Bräcke, Älvsbyn, Filipstad,
Storfors, Årjäng, Sunne, Lilla Edet, Tjörn, Färgelanda, Munkedal, Vara, Uppvidinge, Vaggeryd,
Olofström, Vimmerby, Åstorp, Gislaved, Nykvarn.
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En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

SAMMANFATTNING
Regeringen har givit Skolverket (tidigare Myndigheten för skolutveckling) i uppdrag att
fördela medel till lokala projekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd en utökad
samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri. Skolverket har,
som en del i myndighetens utvärderingsarbete, överenskommit med Örebro universitet att en
forskargrupp inom Hälsoakademin ska genomföra en formativ utvärderingsinsats av samverkan som process i de deltagande projekten. En formativ utvärdering fokuserar lärande och
utveckling och är främst ämnad att stödja och utveckla ett pågående program.

Rapporten avser att föra samman och redovisa de erfarenheter som gjorts under utvärderingsperioden. Målet är att den formativa utvärderingen ska bidra med ökad förståelse för
samverkansprocessen inom sakområdet Samverkan runt barn som far illa eller riskerar att fara
illa. Huvudsyftet är att få svar på frågan huruvida medlen har åstadkommit en utökad
samverkan mellan parterna.

Utvärderingsarbetet tar sin utgångspunkt i strategidokumentet ”Strategi för samverkan –
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa” (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007). I dokumentet lyfts tre för samverkan grundläggande
förutsättningar fram: styrning, struktur och samsyn.

För att belysa samverkansprocessen har metodtriangulering tillämpats, vilket innebär att olika
metoder för datainsamling använts. Forskargruppen har utformat och genomfört två enkätstudier (baslinje- respektive slutlinjemätning), tio fokusgrupper, en associationsstudie samt
fyra intervjuer. Relevant information har även hämtats från projektens egen rapportering till
Skolverket (del- respektive slutrapporter).

Den huvudfråga som regeringsuppdraget omfattar är om medlen har åstadkommit en utökad
samverkan mellan parterna. Av analysen framgår att det på många avgörande punkter skett en
utveckling av samverkan. Förbättringar har i synnerhet skett inom aspekten kunskap. Inom
ytterligare fyra aspekter (regelverk, organisation, dokumentation och synsätt) av samverkan
har en utveckling konstaterats. Det kan dock samtidigt slås fast att projekten generellt sett
inom vissa aspekter uppvisar endast marginella förbättringar eller ingen förbättring alls. Detta
gäller aspekterna resurser, förankring och kommunikation. Särskilt noteras att värdena kring
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resurser för samverkan i projekten var låga vid både baslinje- och slutlinjemätning. Det är
också enligt informanterna tydligt att den positiva utveckling som projekten genomgått beror
på de extra resurser som ställts till projektens förfogande.

I utvärderingsuppdraget ingår att belysa samverkansprocessen med barnrättsperspektivet i
fokus. Under utvärderingen har framkommit att samverkansprojekten inte har använt sig av
barnkonsekvensanalyser i samband med planeringen av samverkansprojekten. Professionerna
har följaktligen inte på en övergripande nivå, vare sig med eller utan brukarinflytande,
utvärderat vad samverkan kan komma att få för effekter – positiva och negativa – för de barn
som enskilt eller i grupp blir föremål för samverkansinsatser. Däremot har barns rätt till
delaktighet och inflytande i frågor som rör enskilda barn stärkts genom samverkansprojekten.
Såväl barn som föräldrar/vårdnadshavare beskrivs ha kommit till tals tidigare i processen.

Förutom ökad delaktighet för barnet och föräldrarna beskriver de professionella aktörerna
nyttan för brukaren som att barn fått hjälp tidigare och att barnet fått hjälp utifrån ett
helhetsperspektiv då insatserna kunnat samordnas.

Skolverket önskar dessutom få ytterligare frågor belysta. Dessa kan dock inte helt besvaras
utifrån de uppgifter som samlats in under projekttiden utan svaren grundar sig såväl på
relevant utvärderingsforskning som på hur samverkan konkret har utvecklats och ser ut i de
90-tal projekt som studerats. Detta steg i den formativa utvärderingen innebär också att
utvärderarna går från en deskriptiv analys till en mer föreskrivande del. Det bör tolkas så att
de kännetecken som lyfts fram är av mer deduktiv karaktär, dvs. de utgår från den teoretiska
referensram som finns beskriven i bl.a. det nämnda strategidokumentet och illustreras med
konkreta exempel från de studerade projekten.

Erfarenheter från projekten visar att ett antal komponenter kan anges som kännetecknande för
en fungerande samverkansmodell i denna kontext. Redovisningen är strukturerad utifrån de
tre förutsättningarna styrning, struktur och samsyn.

Styrning
Förankring av såväl projektet som projektets mål på såväl politisk nivå som verksamhets- och
förvaltningsledningsnivå är av central betydelse. Beslutmandat behöver klargöras. Samverkan
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aktualiserar gränsöverskridande och nya arbetsformer som kan komma i motsättning till
existerande regelverk. Det är av stor vikt att systematiskt och i planeringsskedet i görligaste
mån harmoniera aktörernas regelsystem.

Struktur
Samverkan kräver gemensamma mål som är tydligt uttalade och mätbara. I de fall egna mål
förekommer hos enskilda aktörer får de ej komma i konflikt med andra aktörers mål. Vid
samverkan behövs öppenhet och vilja att ge andra aktörer tillgång till den egna organisationens resurser. Det är därför viktigt att kartlägga resursflödet och ekonomistyrningen.
Tydliga roller och naturliga mötesplatser främjar dialog och kommunikation. Kunskap om
andra parters uppdrag och förutsättningar är viktig för respekt och förståelse.

Samverkan påverkas både av hur de olika parterna är organiserade och hur den valda
organisationsmodellen för samverkan ser ut. Att teckna avtal/formella överenskommelser och
formulera handlingsplaner är viktiga komponenter vid planering för långsiktighet och vid
fördelning av resurser. Löpande dokumentation och mätbara kriterier för framgångsrik samverkan gör att erfarenheter från samverkansprocessen kan tydliggöras och återföras till de
samverkande parterna.

Samsyn
De samverkande parternas synsätt påverkar samverkansprocessen. Parternas syn på såväl
samverkan som på det man samverkar kring bör definieras och tydliggöras. Kunskapsdimensionen är viktig i samverkan. Brister i kunskap om varandra och i kompetens avseende
samverkansprocessen kan utgöra grund för svårigheter i samverkan.
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INLEDNING

Bakgrund
Regeringen har givit Skolverket (tidigare Myndigheten för skolutveckling) i uppdrag
(U2006/5879/S) att fördela medel till lokala projekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till
stånd en utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri.
I uppdraget står att metoder skall utvecklas och prövas i skolor och kommuner. Syftet med
denna samverkan är att ge effektivare hjälp och stöd till barn som far illa eller riskerar att fara
illa.

Uppdraget
Skolverket har, som en del i myndighetens utvärderingsarbete, överenskommit med Hälsoakademin vid Örebro universitet att en forskargrupp inom Hälsoakademin ska genomföra en
formativ utvärderingsinsats av samverkan som process i de deltagande projekten. Då utvärderingsuppdraget är tidsbegränsat kan, i enlighet med överenskommelsen, ingen långsiktig
effektutvärdering eller konsekvensanalys genomföras.

En formativ utvärdering kännetecknas av att den fokuserar lärande och utveckling och är
främst ämnad att stödja och utveckla ett pågående program (Ekonomistyrningsverket, 2005;
Jerkedal, 2001). Utvärderarna har under arbetet medverkat i kunskapsspridning genom författandet av delrapport och genom medverkan i ett av myndigheten arrangerat nätverksmöte
med de olika samverkansprojekten. Vidare har utvärderingsteamet författat ett kapitel i
Skolverkets antologi ”Kraften av samverkan” (2009) i avsikt att bidra med ökad kunskap
inom sakområdet samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, samt till en
vidare utveckling av de aktuella projekten.

Slutrapporten avser att föra samman och redovisa de erfarenheter som gjorts under
utvärderingsperioden.
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SYFTE
Huvudsyftet är att få svar på frågan huruvida medlen har åstadkommit en utökad samverkan
mellan parterna. Målet är att den formativa utvärderingen ska bidra med ökad förståelse för
samverkansprocessen inom sakområdet Samverkan runt barn som far illa eller riskerar att fara
illa.

Skolverket önskar även få följande frågeställningar belysta:

1. Vad kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån förutsättningarna styrning,
struktur och samsyn?
Den nationella strategin för samverkan baserar sig på kunskap om hinder och framgångsfaktorer i samverkansprocesser. Det krävs sammanfattningsvis verktyg för styrning och struktur, men också kontaktytor och en gemensam kunskapsbas som bidrar till
en grundläggande samsyn.

2. Vad kännetecknar en modell/metod utifrån ett nyttoperspektiv?
a) Samhällets nytta (upplevd och faktisk nytta i ekonomi och organisation)
b) Individens nytta (upplevd och faktisk nytta som förbättrad kommunikation, göra sig
hörd, inte falla mellan stolarna)
c) Barnrättighetsperspektivet (barnkonsekvensanalys)

3. Hur bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell?
På vilka grunder kan man bedöma om en modell har överlevnadsmöjligheter så den går
att permanenta i verksamheten?
Hur ser man om ett deltagande projekt har hittat ett projekt som har en bra prognos?
Finns det en systematisk uppföljning eller utvärdering?

4. Vilka olika typer av konsekvensanalyser kan man göra beroende på vilken av de fyra
parternas perspektiv man utgår ifrån vid bedömning av resultaten?
De fyra olika parterna är skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och
ungdomspsykiatrin.
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Begrepp och referensram
Samverkan
Begreppet samverkan har olika innebörd för olika personer och i olika kontexter. Generellt
kan samverkan definieras som: ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans
med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark,
2003). I detta sammanhang rör det sig om samverkan mellan olika aktörer inom välfärdsstaten
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Hur samverkan gestaltar sig i de aktuella
projekten skiljer sig åt. Inom några projekt har samarbete i form av möten mellan olika
professionella grupper förekommit medan andra projekt har strävat efter en mer utvecklad
arbetsform med samverkan på såväl lednings- som verksamhetsnivå.

Gemensamt för alla projekt har varit uppdraget att få till stånd en utökad samverkan, vilket
inneburit att fokus i utvärderingsarbetet har varit samverkansprocessen. Denna fokusering på
processen ligger i linje med den definition av samverkan som presenteras i strategidokumentet
”Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa” (Myndigheten
för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007). I dokumentet definieras
samverkan som en process där ”någon eller några tillför sina specifika resurser kompetenser
och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att utföra.” (sid 11, hämtad från
Boklund, 1995:47). Denna definition utgör också grunden för vårt uppdrag – en formativ
utvärderingsinsats av samverkan som process i de deltagande projekten där den gemensamma
kontexten är barn som far illa eller riskerar att far illa.

Förutsättningar och strukturella förhållanden
Den analytiska modell för samverkan som vi utgår från tar sin utgångspunkt i ovan nämnda
strategidokument som antagits av de tre huvudaktörerna i de aktuella projekten (Myndigheten
för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen) Strategi för samverkan – kring
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I dokumentet lyfts tre för samverkan
grundläggande förutsättningar fram (sid. 17-19):
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a) styrning – här framhålls behovet av tydlig styrning på alla ledningsnivåer, att ledningen för
verksamheten legitimerar samverkan och att de efterfrågar uppföljning och utvärdering, att
centrala överenskommelser finns som reglerar frågor om bl.a. ansvar. Nödvändigheten av ett
gemensamt mål poängteras.

b) struktur – att samverkansarbetet har en tydlig struktur ses som en förutsättning för framgångsrikt arbete. De verktyg som författaren pekar på är exempelvis avtal, riktlinjer,
handlingsplaner, samverkanskompetens och sektorsövergripande möten.

c) samsyn – inom samverkan bör det råda enighet om vissa grundläggande förhållanden
såsom exempelvis hur ett problem skall uppfattas och angripas.

I utvärderingsarbetet kombineras dessa tre förutsättningar med en analys av 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 i. De tre förhållandena som utgör ramen för analysen av samverkan
bygger dels på empirisk analys av samverkansprocesser (Danermark & Germundsson, 2007;
Danermark & Kullberg, 1999) och dels på den teoretiska litteratur som behandlar olika
aspekter av samverkan (se exempelvis Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).

Samverkan påverkas av de olika förhållanden som visas i nedanstående figur. Avgörande för
hur samverkan fungerar är hur de olika delarna i matrisen harmonierar. Om det finns stora
olikheter och dessa olikheter leder till spänningar försvåras samverkan.

Socialtjänst

Skola

Polis

BUP

Regelverk
(styrning)

SocR

SkolaR

PolisR

BUPR

Organisation
(struktur)

SocO

SkolaO

PolisO

BUPO

Synsätt
(samsyn)

SocS

SkolaS

PolisS

BUPS

Figur 1. Matris över samverkansfält inom projekten om barn som far illa eller riskerar att fara illa.
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De tre förhållandena (regelverk, organisation och synsätt) är dock inte autonoma och oberoende av varandra. De står i ett komplext förhållande till varandra. Hur ett sådant nätverk av
påverkansfaktorer konkret ser ut i de enskilda fallen är en empirisk fråga. Generellt kan dock
följande framhållas: I samhället råder en arbetsfördelning så att vissa aktörer har fått eller
tagit sig vissa uppgifter. Exempelvis har skolan sina specificerade uppgifter och dessa skiljer
sig från dem som socialtjänsten, BUP och polisen har. Förenklat kan vi säga att dessa aktörer
har olika funktioner och uppdrag i samhället. Eftersom vi här talar om i huvudsak 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. Vidare utvecklar varje organisation sina egna regelverk med hänsyn till det uppdrag de har. Aktörerna organiserar också sin verksamhet så att de efter bästa förmåga kan
fullgöra det uppdrag de har. Vidare så skaffar de sig också den kunskapsbas de behöver för att
fullgöra uppdraget.

I analyser av samverkansprocesserna ser vi att det ofta saknas grundläggande kunskap om
medaktörers uppdrag och därmed den organisatoriska uppbyggnad, regelverk och kunskapsbas aktören har. Denna okunskap tar sig ibland uttryck så att krav ställs på eller förväntningar
finns på ett visst agerande, men där dessa inte faller inom ramen för aktörens uppdrag. Ett
annat uttryck för oklarheter vad gäller uppdraget och dess konsekvenser är när en aktör förväntar sig att dess kunskapsbas även skall vara en avgörande del i en annan aktörs kunskapsbas.

Regelverket består av dels de ”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. De externa reglerna styr till viss del hur verksamheten organiseras
medan de interna reglerna till stor del är påverkade av hur man valt att organisera verksamheten. Det sätt en aktör valt att organisera och administrera sin verksamhet påverkas
delvis av den kunskapsbas som finns inom området samtidigt som kunskapsutvecklingen
inom en organisation påverkas av hur den är reglerad och organiserad. Ibland framförs dock
kritik att aktörer inte på ett tillfredsställande sätt möter de förväntningar som finns från statsmakternas sida vad gäller dessa tre förhållanden. Under senare år har exempelvis frågan huruvida arbetsförmedlingen har den mest effektiva organisationen, ett internt regelverk samt den
kunskap och kompetens den behöver för att fullgöra sitt uppdrag (Riksrevisionen, 2006).
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Sammanfattningsvis har vi i analysen tagit fasta på tre förutsättningar för samverkan: god
styrning, tydlig struktur och samsyn samt tre strukturella förhållanden hos aktörerna som
betingar samverkan: regelverk, organisation och synsätt. Hur dessa förutsättningar och förhållanden operationaliserats i analysen redogör vi för under avsnittet Metod.

Barns rättigheter och barnperspektivet
I utvärderingsuppdraget från Skolverket ingår att studera vad som kännetecknar en modell/
metod utifrån ett nyttoperspektiv med barnrättsperspektivet i fokus. I samband med författandet av Delrapport 1 tittade vi därför närmare på några vanligt förekommande begrepp
som avser att belysa barns rättigheter och barns bästa. De aktuella begreppen var barnrättsperspektiv, barnperspektiv, barnets perspektiv och barnkonsekvensanalys. Granskar man
samverkan ur ett nyttoperspektiv för brukaren, i detta fall barn och föräldrar, uppfattar vi det
som angeläget att också titta närmare på begreppen brukarperspektiv och delaktighet.

Vi konstaterade i delrapporten att begreppet barnrättsperspektiv övergripande handlar om
barnet bästa och barns rättigheter. Barnkonventionen och lagstiftning anger barns rättsliga
status och förmedlar till vuxenvärlden att ”barn och unga ska ses som kompetenta och
resursstarka individer som har rätt att vara delaktiga och ha inflytande i alla frågor som rör
dem” (Barnombudsmannen, 2008, sid 1). Barnombudsmannen skriver i sitt faktablad att
”Barnkonventionen är en naturlig utgångspunkt i arbetet med barn och unga. Den anger ett
nytt perspektiv på barnet som en självständig individ med egna rättigheter” (ibid). I Strategi
för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, skriver författaren att
”Barnkonventionen är en gemensam värdegrund att utgå ifrån i samverkanssammanhang”
(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007, sid 19).

Begreppet barnperspektiv finns implicit inbyggt i Barnkonventionen. Vi konstaterade också i
delrapporten att begreppet barnperspektiv är mångtydigt och komplext. I den fortsatta analysen använder vi begreppet när vi talar om vuxnas perspektiv på barn och barndom. Detta
innebär att den vuxne ”ser barnet och har det i åtanke” t.ex. när beslut som berör barnet ska
fattas (Arnér & Tellgren, 2006, sid 36). Komplexiteten i begreppet beskrivs bland annat av
Socialstyrelsen som skriver ”det finns inte ett barnperspektiv utan flera. Kulturella och
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personliga förutsättningar är utslagsgivande för vad man finner” (Socialstyrelsen, 1996, sid
13). Barnperspektivet kan mot bakgrund av ovanstående belysas såväl utifrån ett professionellt perspektiv (lärare, socialarbetare etc.) som ett privat perspektiv (föräldrar, släkt,
nätverk).

När vi talar om barnets perspektiv avses barnets, den unges eget perspektiv. Det innebär att
barnet utifrån ålder och mognad bli lyssnat på, enskilt eller i grupp, och ges möjligheten att
utifrån sina erfarenheter få komma med synpunkter och förslag. Frågor kring barns delaktighet och 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 unga blir delaktiga gäller det att bevaka att inte allt för stort ansvar läggs på dem. Ansvaret för beslut om insatser för barns bästa måste alltid vila på vuxna.

Barnkonsekvensanalys beskrivs i rapporten ”Att förverkliga Barnkonventionen” (Barnombudsmannen, 2002) som ”en genomgång eller prövning av vilka konsekvenser – både
positiva och negativa – ett beslut kan få för de barn som berörs av beslutet” (sid 29). Man
”tänker efter före” och gör en prövning av barnets/barns bästa i sammanhanget. Barnkonsekvensanalys görs av beslutsfattare och kan användas på olika nivåer i en beslutsprocess. Man
kan t.ex. göra en övergripande analys av vad ett samverkansprojekt mellan olika myndigheter
kan få för positiva och negativa konsekvenser för de barn som berörs av samverkan. På motsvarande sätt kan man ”tänka efter före” vilka konsekvenser en specifik insats riktad mot ett
specifikt barn får för just det barnet. Barnkonsekvensanalyser syftar också till att lägga
grunden för uppföljning av beslut och en utvärdering av vilka konsekvenser ett beslut fått.

Barnkonventionen är ett politiskt åtagande som slår fast barns rättigheter i samhället. Förankring av konventionens intentioner förutsätter kunskap om innehållet och 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 ifrån barnrättsperspektivet med Barnkonventionen som grund. Inriktningsmålen kan därefter konkretiseras och utifrån ett barnperspektiv brytas ner till mätbara mål och aktiviteter på verksamhetsnivå. I daglig verksamhet inom både skola, socialtjänst, polismyndighet och barnpsykiatri
måste också den privata aspekten av barnperspektivet få utrymme och då i samverkan med
föräldrar/vårdnadshavare. Föräldrar och professionella har gemensamt ansvaret för att barn
och unga kommer till tals och att säkra att det enskilda barnets perspektiv blir tillgodosett.
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Brukarinflytande och delaktighet handlar ytterst om att förmedla konstruktiv hjälp och stöd
till den enskilde. ”Flera viktiga reformer har genomförts de senaste decennierna för att på
olika sätt stödja och konkretisera brukarnas intresse – enskilt och kollektivt. Det har skapat
en medvetenhet om att man som professionell bör se brukaren inte bara som kompetent att
medverka i besluten om sin egen vård och omsorg utan också i mer övergripande planering
och verksamhetsutformning” (Steinholtz Ekecrantz, 2008, sid 111). Som professionell behöver man därför inte bara ha kunskapen om föräldrars och barns rättigheter. Man förväntas
också omsätta denna kunskap i praktiken för att säkerställa att det privata perspektivet bidrar
till att insatserna utformas så att de på bästa möjliga sätt tillgodoser behoven för olika grupper
eller individer. ”På individuell nivå kan brukarens möjligheter att påverka socialtjänstens
beslut om insatser öka självtilliten och självförtroendet. Detta kan ses som ett mål i sig och
som ett viktigt led i empowermentprocessen” (ibid, sid 115).

Föräldrars/vårdnadshavares perspektiv på barn och unga är en viktig del i barnperspektivet. I
betänkande av Barnskyddsutredningen, LBU – lag om stöd och skydd för barn och unga
(SOU 2009:68), skriver utredaren ”Föräldrar och familj utgör grunden för ett barns välfärd.
Samtidigt behöver barns och ungas bästa och egna uppfattningar bli en starkare ledstjärna i
lagstiftningen och vid tillämpning av lagen” (sid 21). Det finns i de allra flesta fall anledning
att utifrån betrakta föräldrar/vårdnadshavare och barn som en enhet, men med olika perspektiv
på tillvaron. I rapporten ”Kom närmare” (2009) skriver Barnombudsmannen att en stor majoritet av de tillfrågade barnen och unga (742 st. i grundskolan år 4 och 8) ser föräldrarna som
den viktigaste aktören för att deras rättigheter ska förverkligas och att det är från föräldrarna
de räknar med att få hjälp och stöd om de på något sätt riskerar att bli skadade, hotade eller att
någon gör en illa.
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METOD
För att belysa samverkansprocessen och besvara ovanstående frågeställningar har metodtriangulering tillämpats, dvs. att olika metoder för datainsamling använts. Forskargruppen har
utformat och genomfört två enkätstudier (bas- respektive slutlinjemätning), tio fokusgrupper,
en associationsstudie samt fyra intervjuer. Relevant information har även hämtats från
projektens egen rapportering till Skolverket, i form av del- respektive slutrapporter.

Enkät
Syfte och urval
I avsnittet ”Begrepp och referensram” lyfte vi fram dels tre förutsättningar och dels tre
strukturella förhållanden. Då vi velat granska de ingående projekten utifrån ett samverkansperspektiv har vi i enkäten sökt att ringa in dessa förutsättningar och förhållanden. Under
rubrikerna styrning, struktur och samsyn har vi sammanfört ett antal centrala aspekter på
respektive område. I bilaga 1 redovisas dessa aspekter och vilka frågor som ringar in respektive aspekt. Det slutliga frågeformuläret återfinns i bilaga 2. Det kan noteras att vid den
slutliga sammanställningen av frågeformuläret fördes vissa frågor till annan rubrik eftersom
de ur ett praktiskt arbetsperspektiv hör samman med en annan typ av fråga. I den fortsatta
analysen har vi dock utgått från de mer teoretiskt grundade aspekterna. Enkäten har besvarats
vid projektens början (baslinjemätning) och i slutet av projekttiden (slutlinjemätning). Enkäten avser att kvantitativt mäta hur samverkan som process i samtliga projekt inom satsningen
har förändrats under projekttiden utifrån de för samverkan centrala områdena styrning, struktur och samsyn. Resultaten från baslinjemätningen belyser projektens förutsättningar och
utgångspunkter för samverkan medan slutlinjemätningen visar i vilken riktning ovanstående
områdena har utvecklats. En jämförelse mellan mätpunkterna illustrerar således kvantitativt
samverkansprocessens utveckling.

Samtliga projekt som (av dåvarande Myndigheten för skolutveckling, nuvarande Skolverket)
beviljats samverkansmedel sedan 2007 har, som en del i sitt åtagande gentemot myndigheten,
varit skyldiga att besvara enkäten vid de två mättillfällena. Studien utgör således en totalundersökning.
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Design och genomförande
Enkäten består av påståenden kring områdena styrning, struktur och samsyn samt en separat
del kring barnperspektivet. Till varje påstående finns svarsalternativ som spänner från att man
”inte alls” instämmer i påståendet (värdet 0) till att man ”i mycket stor utsträckning” instämmer (värdet 4). Noteras bör att ett antal påståenden (7, 12, 24, 38 och 39) i enkäten har formulerats på ett sådant sätt att exempelvis svaret ”i stor utsträckning” innebär att ett negativt
förhållande råder. För att förenkla framställningen har samtliga svarsalternativen för dessa
påståenden värdemässigt ”vänts åt samma håll” varpå dessa i resultatframställningen innehåller negationer.

I början av 2008 skickades baslinjeenkäten ut till samtliga 93 projekt som vid tidpunkten beviljats samverkansmedel. Den uppföljande slutlinjemätningen ägde rum ett år senare, under
våren 2009. Enkäten ställdes vid båda tillfällena till projektledaren/projektets företrädare. Tillsammans med enkäten bifogades ett följebrev med information om forskargruppens uppdrag
och kontaktinformation vid eventuella frågor. Forskargruppen rekommenderade även uppgiftslämnaren att tillsammans med resterande projektgruppsdeltagare (exempelvis vid ett
projektgruppsmöte) gemensamt besvara enkäten.

Bortfall
För två av de 93 projekt som fick baslinjeenkäten var enkäten inte relevant och har således ej
fyllts i. Efter två påminnelsetillfällen hade sammanlagt 88 projekt svarat. Ytterligare sex
projekt har efter baslinjemätningens genomförande beviljats samverkansmedel. Det totala
antalet projekt uppgår således till 99 stycken. I februari månad 2009 påbörjades slutlinjemätningen då den uppföljande enkäten gick ut till samtliga projekt. Av de 88 projekt som
besvarat baslinje-enkäten besvarade 87 projekt även slutlinje-enkäten efter två påminnelseomgångar. De projekt som tillkommit till satsningen efter baslinjemätningens genomförande
har inte kunnat inkluderas i den fortsatta analysen då initial referenspunkt saknats.
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Fokusgrupper
Syfte
Forskargruppen har genomfört en djupare analys av samverkansprocessen genom att i fem
projekt genomföra fokusgrupper. De fem som valdes ut representerar projekt som på olika sätt
varit framgångsrika i sitt samverkansarbete.

Kortfattat används fokusgrupp som metod för att undersöka deltagarnas uppfattningar av en
på förhand bestämd fråga eller ämne. Fokusgrupper kan genomföras på såväl organisationssom brukarnivå och karaktäriseras av en diskussion mellan deltagarna där många perspektiv
på frågan belyses (Litosseliti, 2003; Wibeck, 2000).

Syftet med fokusgrupperna var att:
•

redovisa deltagarnas uppfattning om upplevd nytta med samverkan

•

urskilja faktorer som upplevts hindrande för samverkan

•

identifiera faktorer som påverkar samverkan generellt

Därutöver har syftet med fokusgrupperna varit att validera resultat från forskargruppens
associationsstudie om synsätt. Utifrån en del av studiens resultat fördes en diskussion kring
samverkande parters syn på varandra och dess betydelse för samverkansprocessen.

Urval
I ett första skede i urvalsprocessen beaktade forskarna projektens delrapporter där bland annat
information om tidigare samverkanserfarenhet och dess struktur studerades. Därtill ”rankades” projekten utefter resultatet av baslinjemätningen. Utifrån dessa informationskällor erhöll
forskarna ett antal projekt som ansågs passande för fortsatt analys. Det slutgiltiga urvalet
gjordes i samråd med Skolverket och dess experter där man gemensamt enades om fem
lämpliga projekt.

Sammanlagt tio fokusgrupper har genomförts – en på lednings- och en på verksamhetsnivå i
samtliga av de fem projekten. Deltagarna i fokusgrupperna rekryterades via projektledaren
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eller projektets företrädare. Forskarnas inklusionskriterier var att, om möjligt, minst en representant från respektive samverkanspart skulle delta i fokusgruppen. Representanterna förutsattes ha god inblick i projektet och varit aktivt delaktiga i samverkan. Antalet deltagare i
fokusgrupperna varierade mellan två och sju personer. Skola respektive socialtjänst var
representerade i alla fokusgrupper förutom en (på verksamhetsnivå). Av resterande två
samverkansparter var polisen representerad vid ett tillfälle (på verksamhetsnivå) och barnoch ungdomspsykiatrin vid en fokusgrupp (på ledningsnivå).

Genomförande
Varje fokusgrupp bestod av tre delar (se bilaga 3). Den inledande delen fokuserade samverkan
ur ett nyttoperspektiv som syftade till att belysa de samverkande parternas erfarenheter av
samverkansprocessen utifrån vilken skillnad (upplevd nytta) man upplever att samverkan
inneburit. I den andra delen ombads deltagarna att själva identifiera för samverkan viktiga
faktorer. Avslutningsvis fokuserades betydelsen av synsätt i samverkan och ett stimulusmaterial innehållande resultat från forskarnas associationsstudie diskuterades, detta med syfte
att validera resultaten från denna studie.

Fokusgrupperna varade i genomsnitt i ca 90 minuter. Varje fokusgrupp spelades in på band
vilket intervjudeltagarna informerades om och i samtliga fall samtyckte till. Efter avslutad
fokusgrupp transkriberades samtalet ord för ord.

Analys
Det kvalitativa analysarbetet av texterna har präglats av meningskoncentrering (Kvale, 1997).
Enligt denna metod har de meningar som informanter yttrat koncentrerats av forskargruppen.
Den grundläggande innebörden av ett yttrande omformuleras således mer kortfattat och
koncist. Utifrån de frågeställningar som fokusgrupperna ämnade besvara har relevanta data
plockats ut och koncentrerats i kortare uttalanden.
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Associationsstudie
Metoden med fria associationer bygger på att respondenten ombeds ange ord eller uttryck som
han/hon spontant kommer att tänka på utifrån ett presenterat ord eller en ordserie. Genom
tillvägagångssättet, som kan uppfattas som mindre kontrollerat och mer spontant än exempelvis en intervju, ges en möjlighet att aktualisera underliggande eller latenta element som
riskerar att döljas om respondenten förväntas formulera ett utvecklat och språkligt genomtänkt
svar (Abric, 1994).

Syfte
Syftet med studien har varit att via en webbaserad enkät (se bilaga 4) kartlägga synsätt genom
fria associationer till givna begrepp inom nedanstående fyra associationsområden:
•

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

•

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

•

Lärare/speciallärare om socialsekreterare

•

Socialsekreterare om lärare/speciallärare

Urval och genomförande
Deltagare till studien rekryterades via projektens respektive företrädare/projektledare. I ett
brev till dessa, sammanlagt 99 personer, ombads projektledaren (eller motsvarande) att inkomma till forskargruppen med e-postadresser till verksamhetsnära personal med insikt i och
erfarenhet av samverkansprojektet. Forskargruppen underströk vikten av att enkäten uteslutande riktade sig till personal på verksamhetsnivå (politiker, chefer eller andra personer i
ledningsposition deltog inte i studien). Forskarna efterfrågade upp till fem e-postadresser per
samverkanspart i projektet samtidigt som antalet påtalades vara beroende av projektets storlek
och omfattning. Totalt samlades 715 e-postadresser in från sammanlagt 87 av de 99 projekten.
I november 2008 gick den webbaserade associationsenkäten ut till ovanstående 715 personer.
Mottagaren erhöll ett e-postmeddelande innehållande en länk till enkäten och ombads att
besvara denna som en del i utvärderingen av samverkansprocessen inom Skolverkets satsning.
Instruktionerna till enkäten innehöll information om att spontant associera till de fyra
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begreppen som fanns angivna i formuläret. Maximalt fanns utrymme att lämna fem associationer till varje angivet begrepp. Respondenten ombads även att ange huruvida angivet
ord/uttryck hade en positiv, neutral eller negativ laddning. Genom att vidare rangordna
ordet/uttrycket i förhållande till övriga associationer gjordes även en bedömning av hur viktig
associationen var, där 1 anger det viktigaste, 2 det näst viktigaste och så vidare. Tre påminnelser skickades ut.

Bortfall
Av de totalt 715 personer som mottog enkäten inkom svar från totalt 426 stycken. Efter avslutad studie gjordes en bortfallsanalys. Av de 289 personer som inte besvarade enkäten har
103 kunnat ange en orsak till detta medan 186 personer utan känd anledning avstått från att
svara. De vanligast angivna orsakerna till bortfall var:
•

tekniska problem med att öppna eller besvara enkäten, 33 stycken

•

ej längre verksam i projektet, 22 stycken

•

tillhör ej målgruppen, 12 stycken

•

lång frånvaro (sjukskrivning, föräldraledighet, tjänstledighet), 11 stycken

Fem av adresserna var okända i angivna mejl-system. Fyra personer fann enkätens instruktioner otydliga och kunde av den anledningen inte besvara enkäten. 16 personer angav ”annan
orsak” utan att specificera detta ytterligare.

Analys
För att kunna hantera och organisera den omfattande mängd inkomna associationer har
forskargruppen kategoriserat associationerna till respektive område. Det totala antalet
associationer och kategorier inom de olika associationsområdena framgår av tabellen nedan:
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Tabell 1. Antal associationer och kategorier.
Antal
associationer

Associationsområde

Antal
kategorier

1. Om barn som far illa eller riskerar att fara illa

1 971

37

2. Om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

1 828

28

3. Lärare/speciallärare om socialsekreterare

546

28

4. Socialsekreterare om lärare/speciallärare

501

25

4 846

118

Totalt

Kategoriseringsarbetet har präglats av en princip där associationer som bedömts vara synonyma eller haft liknande innebörd, förts samman till en kategori. Varje steg genom denna
process har inneburit kontinuerlig diskussion inom forskargruppen om associationens stegvisa
kategorisering. Denna process exemplifieras enligt nedan:

Tabell 2. Exempel på kategorisering.
Association (associationsområde)

Värdeladdning

Kategoristeg 1

Slutlig kategori

Kanske även hjälpa föräldrarna (1)

Positiv

Föräldrastöd

Hjälp och stöd

Samarbetssvårigheter (2)

Negativ

Samarbete

Svårigheter

Tidspress (3)

Neutral

Tidsbrist

Hög arbetsbelastning

Vill alltid barns bästa (4)

Positivt

Vill väl

Engagerade

Anm: Text och siffror inom parentes hänvisar till associationsområden i Tabell 1.

Då kategorisering av detta slag innebär att vissa uttryck kan tillhöra fler än en kategori föreligger ett visst mått av subjektiv bedömning i kategoriseringen. Detta gör att resultatet inte är
helt entydigt och att tolkningen därmed blir något osäker.

Intervjuer
Denna del av utvärderingen handlar om att samla in resultat från några av de samverkansprojekt där barnperspektiv, barns behov och barns rättigheter stått i fokus. Med andra ord
några exempel på projekt där den faktiska nyttan av myndigheters samverkan för barn och
föräldrar har kunnat tydliggöras samt på hur barnperspektivet tillgodosetts och hur barns rätt
till delaktighet och information har fått genomslag i projekten.
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De samverkansprojekt som blivit föremål för fördjupad granskning avseende barnperspektivet
och barns rättigheter har i ansökningsformuläret uttalat att verksamheten inom samverkansprojektet skall grundas på barns rättigheter med stöd av Barnkonventionen och/eller uttalat att
insatser inom ramen för projekten skall ske utifrån ett barnperspektiv. Dessutom har projekten
i den under våren 2008 genomförda baslinjemätningen angivit att:

-

barnperspektivet i hög eller mycket hög grad har diskuterats inom projektet

-

det råder hög eller mycket hög samsyn kring barnperspektivet i projekten

-

barnperspektivet i hög eller mycket hög grad har tillmätts betydelse i projektet

-

barnperspektivet i hög eller mycket hög grad har synliggjorts i projektet

-

FN´s Barnkonvention i hög eller mycket hög grad har varit ett verktyg i projektplaneringen

Genomförande
Det visade sig utifrån baslinjemätningen att totalt 4 projekt uppfyllde kriterierna enligt ovan.
Dessa representerar kommuner med ett befolkningsunderlag på 12 000-19 000 invånare.
Kontaktpersonen på projektmedelsansökan kontaktades via e-post för att boka tid för intervju.
Intervjuerna genomfördes under maj månad 2009 i respektive projekt. Två av projekten representerades vid intervjutillfället av fler än projektsamordnaren. Även i projekt med endast en
person (kontaktperson alt projektsamordnare) närvarande under intervjun var avsikten ursprungligen att de skulle representeras av fler personer, men sjukdom eller annat möte förhindrade ett sådant deltagande. Intervjuerna genomfördes med fokus på samverkansparternas
upplevelser och beskrivningar av den faktiska nyttan av samverkan för brukaren, det vill säga
nyttan för barn och föräldrar (se bilaga 5). Intervjuerna spelades in och transkriberades.
Utskrifterna har därefter legat till grund för sammanställning av resultat och analys. Kompletterande telefonintervjuer har gjorts i de två projekt som endast representerades av projektledare/projektsamordnare vid intervjutillfället. Dessa intervjuer berörde i huvudsak exempel
på metoder/insatser för barn och familjer som skett i samverkan mellan skolans och socialtjänstens personal.
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Triangulering
I denna studie har vi använt oss av en form av datainsamling som benämns ”triangulering”
(Denzin, 1970). Arbetssättet har även benämnts som bland annat ”mixed strategies”. Det är ett
vanligt arbetssätt när man eftersträvar validering av resultaten. Detta innebär att resultaten
från olika sätt att samla in uppgifter om ett fenomen bör peka i samma riktning. Exempelvis
bör uppgifter som samlas in i form av enkät inte motsägas av uppgifter som framkommer i
fokusgrupp. De fem datainsamlingsmetoder vi använt oss av i denna studie (enkät, fokusgrupp, intervju, associationsstudie och dokument/del- och slutrapporter/) har vi således försökt att i analysen kombinera, i syfte att underbygga de slutsatser som vi drar. På det sätt vi
genomfört datainsamlingarna innebär också att personer i olika roller och positioner i de olika
projekten lämnat uppgift. En vanlig kritisk fråga vid intervjuer och enkäter är huruvida uppgiftslämnaren lämnar sanningsenliga uppgifter. Genom vårt arbetssätt har vi även försökt att i
största möjliga mån eliminera även denna felkälla. Om uppgifter från personer i olika roller
vid olika tillfällen lämnar samstämmiga uppgifter styrker även detta slutsatserna. I detta
sammanhang bör det påpekas att ett grundläggande element i en valideringsprocess utgörs av
teoriförankringen. De begrepp och resultat som konstituerar studien är grunden för en validitetsbedömning.

Triangulering är dock mer än att bara jämföra olika typer av datainsamlingsmetoder i syfte att
validera resultaten. Det handlar om att bredda, fördjupa och nyansera informationen. Genom
att använda olika metoder ökar möjligheten att uppmärksamma och belysa betydelsefulla
fenomen på ett sätt som inte skulle ha gjorts om endast en metod använts. I denna utvärdering
är brist på resurser ett exempel på ett sådant fenomen.
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RESULTAT
Enkät
I det följande skall vi granska förändringen i styrning, struktur och samsyn under en 12
månadersperiod av projekttiden. Vi bör då hålla i minnet att beskrivningen utgör en summering av förhållandena i de projekt som ingår i denna del av studien. Hur ett enskilt projekt
utvecklats kan skilja sig mycket från den ”genomsnittsbild” som presenteras nedan. Det är
dock fullt möjligt att göra en sådan analys (ett antal enskilda projekt har också beställt en
sådan separat analys från utvärderarna) men det faller utanför ramen för uppdraget. Frågan
om den bild som redovisas även gäller för olika typer av projekt är dock en fråga som vi avser
att diskutera. Vi kommer i detta avsnitt att granska om projekt i glesbygd respektive tätort
skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och genomförande av samverkan. I ett kommande
avsnitt diskuterar vi betydelsen av tidigare samverkanserfarenhet.

Utvecklingen presenteras först i form av en profil för respektive dimension av samverkan. Det
som visas är andelen som besvarat påståenden om samverkan (se enkät) med ”i stor utsträckning” och ”i mycket stor utsträckning”. Enkelt uttryckt innebär detta att ju högre värde desto
bättre bedömer respondenterna att samverkan fungerar. Om samtliga projekt redovisar ”i stor
utsträckning” eller ”i mycket stor utsträckning” kommer värdet upp till 100. Genom att visa
dessa värden vid projektens början respektive efter cirka 12 månader får vi således ett mått på
förändringen.

En annan typ av information som profilerna också ger är nivån på de olika indikatorerna. De
ger oss en möjlighet att se vilken typ av indikatorer där projekten inte når upp till höga värden. Detta kan vara värdefullt vid en bedömning av var svårigheter ligger eller vilka prioriteringar som görs inom projektet avseende olika aspekter av samverkan.

Styrning

Inom området styrning har utvecklingen varit positiv för flertalet av indikatorerna. Projekten
var redan vid projektens början väl förankrade inom ledningen för den egna förvaltningen.
Detta är dock inte överraskande eftersom ansökningsprocessen krävde en viss förankring på
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förvaltningsledningsnivå. Denna tydliga förankring tycks dock ha saknats på den politiska
nivån vid projektets initiala skede. Det är dock värt att notera att förankringen på den politiska
nivån inte ökat på något avgörande sätt. I en tredjedel av projekten saknas en sådan förankring. Projekten närmar sig vid mättillfälle 2 en punkt då den extra finansieringen från Skolverket upphör och i den mån fortsatta resurser behövs skall de bäras av kommunerna själva. I
ett sådant skede är det av stor vikt att det arbete som bedrivits inom ramen för projekten är väl
förankrade – i synnerhet i tider då flera kommuner och landsting står inför en krympande
resursram. En aspekt av projektförankring är att formulera målsättningar som förankras på
olika nivåer. Att dessa inte var så uttalade i samtliga projekt visar profilen tydligt, i synnerhet
inte på verksamhetsnivå. Det har dock skett en viss förankringsprocess av målen men vi ser
även här att det på den politiska nivån är förhållandevis låga värden jämfört med förankringen
inom de berörda förvaltningarna.

Arbetsfördelningen och beslutsordningarna är väl kända inom projekten och har också förbättrats under projekttiden. Som ett led i styrningen ingår också att följa upp och utvärdera
vad som görs. Det är synnerligen viktigt i tider av svåra prioriteringar att sådana uppföljningar
görs. Vi kan dock notera att på båda dessa indikationer har utvecklingen gått bakåt under
projekttiden.

Lägst värden har indikatorer som rör hur projekten hanterat frågan om regelverk. Forskning
om samverkan visar att samverkande organisationer ofta är underkastade olika typer av regelverk. Detta är en källa till problem i de fall dessa regelverk ”krockar”. Ett sätt att förebygga
sådana situationer är att systematiskt granska de involverades regelverk för att identifiera
eventuella problem och undanröja dem eller ge tydliga instruktioner. I projekten har detta inte
skett i någon stor utsträckning. Detta kan bero på att behovet inte upplevts föreligga i samverkan kring barn som far illa eller så beror det på att detta (ännu) inte haft hög prioritet i
projektarbetet. Att det inte skulle finnas något behov av att gå igenom regelverk motsägs av
uppgifter som framkommit i såväl fokusgrupperna som i associationsstudierna till vilka vi
återkommer. Indikatorerna som rör denna aspekt av styrning skall tolkas på följande sätt:
Regelverken har inte granskats i någon större omfattning efter 12 månader. I de fall detta
gjorts har man konstaterat att få regelverk är hindrande för samverkan och i de fall de är
hindrande har projekten i några fall undanröjt dem eller gett tydliga instruktioner.
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Figur 2. Profil styrning.

Vad gäller frågan om styrningen utvecklats olika i glesbygdskommuner eller mer tätbefolkade
kommuner kan det konstateras att bilden är varierande. På en punkt finns en tydlig skillnad.
Det gäller frågan om förankring på den politiska nivån som är större i glesbygd än i de andra
typerna av kommuner. Detta kan ha att göra med korta informationsavstånd och personliga
relationer men också att det för många glesbygdskommuner innebar en större egen kraftsamling att söka medel till denna typ av projekt vilket krävde att frågan förankrades politiskt.

Struktur

Med ett projekts struktur menas i detta sammanhang frågan om projekten har byggt upp en
robust samverkansstruktur som gör att de har en tydlighet och ger goda förutsättningar så att
den samverkan som byggts upp inom ramen för projekten kan leva vidare efter den externfinansierade projekttidens utgång. Denna dimension av samverkan är av avgörande betydelse
för en bedömning av hur det stöd som projekten erhållit har förvaltats. Man bör i en sådan
bedömning ha i minnet att det tar lång tid att bygga sådana strukturer. I Socialstyrelsens
rapport ”Samverkan för (re)habilitering” (2008) anges en tidshorisont på 4-6 år. Detta varierar
naturligtvis beroende på vad samverkan avser och hur komplex processen är men att det är en
tidskrävande process finns det gott stöd för i forskningen om samverkan. Detta bekräftas
delvis också i denna undersökning. Generellt har strukturen förbättrats. Inom vissa områden
väsentligt men inom andra områden är såväl nivån som utvecklingen blygsam.
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Några förhållanden är särskilt intressanta att peka på. Att övergripande mål är formulerade
redan vid projektets början är även detta en följd av ansökningsförfarandet. För att erhålla
medel krävdes som regel att övergripande målsättningar redovisades. Anmärkningsvärt är
dock att mer konkreta och mätbara mål inte utvecklats i någon nämnvärd utsträckning. Man
kan tycka att detta är väsentliga krav på en verksamhet. I synnerhet när den skall argumentera
för resurser. Har man inte mätbara mål kan det vara svårt att påvisa att resurser används på ett
bra sätt. Innebär verksamheten att man närmar sig målen? Än mer problematiskt blir detta när
det gäller hur samverkansprocessen fokuseras. Mycket få rapporterar att mätbara kriterier för
samverkan tagits fram. Detta förhållande är värt att notera eftersom det varit ett av huvudsyftena med projekten – att utveckla samverkan.

Värt att notera är också att i nästan vart fjärde projekt har samtliga relevanta aktörer ännu inte
engagerats i särskilt stor utsträckning. På denna front har ingen utveckling skett. De som var
frånvarande vid projektens början är lika frånvarande efter 12 månader. Vi kan inte utifrån
denna redovisning bedöma hur hämmande detta är för samverkan men det är rimligt att anta
att det har en hämmande effekt om en viktig aktör är frånvarande. Detta antagande får stöd i
de andra datakällorna.

En mycket positiv utveckling ser vi vad gäller tydligheten i verksamheten. Arbetsfördelningen, rollerna och rutinerna har blivit tydligare. Detsamma gäller frågan om riktlinjer och
verksamhetsplaner.

Kunskap om varandra och förståelse för vandras arbetsvillkor är två centrala delar i samverkan. Detta kräver mötesplatser och tid för samvaro och utbyte av information och erfarenheter. Detta lyser med sin frånvaro i en stor del av projekten vilket också tydligt framkommer
i projektens rapporter till Skolverket.

Hur den verksamhet som bedrivs inom projekten finansieras kan vara en källa till diskussion.
En genomlysning av de ekonomiska frågorna i termer av granskning av ekonomistyrningen
och liknande förhållanden är dock ovanlig i projekten. I en tid då projekten närmar sig slutet
av den extra finansieringen kan dessa frågor inom kort bli högaktuella. Ett bra sätt att
förbereda sig på detta är att gå igenom dessa rutiner i syfte att klargöra vad som gäller.
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Figur 3. Profil struktur.

Någon större skillnad avseende kommuntyp finns inte vad gäller nivån och utvecklingen av
strukturen, förutom i ett viktigt avseende – i glesbygdskommunerna tycks det vara lättare att
engagera alla berörda parter i samverkan. Detta kan inte bero på att glesbygdsprojekten skiljer
sig från andra projekt i fråga om vilka som är involverade i projekten. Det finns ingen skillnad
vad gäller kommuntyp och vilka parter som är involverade i projektet (skola, socialtjänst,
polis och BUP). Vi kan också notera att vad gäller tydlighet i form av handlingsplaner har inte
glesbygdskommunerna lyckats i samma höga utsträckning som övriga typer av kommuner.

Samsyn
Att det i en samverkansprocess sker möten där personer med olika syn på såväl samverkan
som det samverkan avser är inte ovanligt. Det tillhör snarare regel än undantag. Den avgörande frågan är om dessa olikheter i synsätt är kompletterande eller konkurrerande. En lika
viktig fråga är hur man hanterar sådana olikheter. Vi har ett antal indikatorer på detta och
generellt gäller även här att det skett en positiv utveckling under projekttiden. I endast två
avseenden har det inte skett en sådan utveckling. Samverkanserfarenheten bedöms som något
lägre vid slutlinjemätningen än vid baslinjemätningen. Detta kan tyckas underligt eftersom
tiden mellan mätningarna var ca 12 månader. Samverkanserfarenheterna borde ha ökat med
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tiden. En viktig förklaring till att så inte självklart är fallet är att allt fler personer kommit att
involveras i samverkan. Från att ha varit en grupp som varit engagerade i uppbyggnaden av
projektet har man kommit att bli en större grupp individer ute i de olika organisationerna med
mindre erfarenhet av samverkan. Vidare har det under projekttiden i flera av projekten skett
en omsättning av personal så att personer med samverkanserfarenhet lämnat projekten och
nya personer med mindre erfarenhet har tillträtt.

Den andra indikatorn där utvecklingen inte varit positiv rör frågan om huruvida olika synsätt
framkommit eller ej. Under resans gång har det i något större utsträckning framkommit att de
inblandade har olika synsätt. Detta är heller inte förvånande eftersom det i takt med att man
lär känna varandra troligtvis framkommer olika synsätt.

Kunskap om varandra är nära förknippat med förhållningssätt till varandra. Det är därför
viktigt att notera att denna aspekt förbättrats under projekttiden. En aspekt av kunskap om
varandra är också att veta vad andra parter inte kan bidra med så att förväntningarna på
varandra blir realistiska. En aspekt av kunskap är att de grundläggande begrepp som är
centrala i verksamheten gås igenom så att en gemensam referensram kan upprättas. Detta har
skett i relativt stor omfattning i projekten.

Slutligen bör nämnas att frågan om synsätt gjorts till föremål för en särskild studie –
associationsstudien. Resultaten från den bekräftar delvis den bild som framkommit i enkäten
men ger framför allt en breddad och fördjupad kunskap om denna dimension av samverkan.
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Figur 4. Profil samsyn.

På mindre orter tycks – inte förvånande – de informella mötena ske i större utsträckning än i
de större kommunerna. Kommunikationen över förvaltningsgränser på ledningsnivå är också
bättre i mindre kommuner liksom att samsynen är något mer utvecklad. I de mindre kommunerna är dock samverkanserfarenheterna och samverkanskunskaperna sämre utvecklade än i
övriga kommuner.

Sammanfattning
I nedanstående figur har de olika indikatorerna vägts samman till sammanlagt nio olika aspekter av samverkan. Styrningen fångas i aspekterna förankring och regelverk, strukturen i målformulering, resurser, kommunikation, organisation och dokumentation. Samsyn slutligen
indikeras av synsätt och kunskap. Som framgår har det skett en förbättring inom området
regelverk. Förankring och målformulering är oförändrad liksom resurserna. Det är särskilt
vikigt att notera att frågan om resurser för samverkan i projekten var låg vid start och är fortfarande låg. Resurser behövs för att utveckla samverkan och kampen om resurser kommer att
hårdna vilket inger farhågor för den framtida utvecklingen av samverkan. Inom övriga aspekter har det skett en förbättring, i synnerhet vad gäller kunskap.
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Figur 5. Nio aspekter av samverkan.

I delrapporten ställdes frågor om vilka hinder för samverkan som man upplevde i projekten.
Det vanligaste hindret var brist på resurser (se figur nedan). I 2 av 3 projekt framfördes detta
som ett hinder. I synnerhet resurser för möten och överläggningar. Detta bekräftar bilden av
en besvärlig resurssituation för många projekt.

Övriga hinder är inte omnämnda i samma omfattning men det förekommer organisatoriska
hinder och hinder i synsätt. Även bristande förankring och kunskap lyfts fram.

Vad gäller projekt i glesbygdskommuner visar det sig att de har något bättre förutsättningar
för samverkan avseende förankring på den politiska nivån, få med alla berörda parter i projektet samt att möjligheten till informella möten är större. Något sämre har de lyckats med att
tydliggöra sin verksamhet i handlingsplaner samt att samverkanserfarenhet och samverkanskunskap bedöms som lägre.

Dessa två typer av styrkor och svagheter torde spegla dels glesbygdens närhet i relationer
mellan berörda och dels storstadens bättre förmåga att involvera personer med större erfarenhet och kompetens inom samverkansområdet.
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Fokusgrupper
Nedan presenteras resultat från de fokusgrupper som genomförts i fem av projekten. Dessa
fem har på olika sätt bedömts som framgångsrika i sitt samverkansarbete. Informanterna
representerar såväl lednings- som verksamhetsnivå. Dock har forskarna valt att inte särredovisa yttranden för respektive nivå, trots att detta i vissa fall går att utläsa. Forskarna avser i
regel inte heller att redovisa i vilken mån det inom ett projekt råder enighet kring en viss
fråga. Däremot presenteras vid enstaka tillfällen hur många av projekten som belyst ett visst
område.

Resultatet från fokusgrupperna presenteras enligt nedanstående struktur och rubriker:
o Samverka ur ett nyttoperspektiv
Nyttan för organisationen (utifrån styrning, struktur och samsyn)
Nyttan för den professionelle
Nyttan för målgruppen
o Upplevda hinder för samverkan
o Faktorer som påverkar samverkan generellt

Samverkan ur ett nyttoperspektiv
Denna del av resultatet fokuserar den nytta man upplever att samverkan inneburit för projekten eller, alternativt uttryckt, vilken skillnad man ser att en utökad samverkan inneburit. Det
sammantagna resultatet visar att den upplevda nyttan oftast framställs ur ett organisations/samhällsperspektiv. Med anledning av detta ges nyttan för organisationen ett större utrymme
i resultatredovisningen än upplevd nytta för individen respektive målgruppen.

Inte sällan överlappar de olika resultatavsnitten varandra varpå det finns utrymme för alternativa tolkningar och strukturella indelningar. Detta gäller i synnerhet resultatet kring nyttan
för organisationen som strukturerats utifrån områdena styrning, struktur och samsyn. Forskargruppen gör här inget anspråk på några entydiga indelningar då dessa tre områden på intet sätt
är autonoma eller oavhängiga varandra.
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Nyttan för organisationen
STYRNING

Förankring
I samtliga projekt framhålls vikten av god och tydlig förankring av samverkan på olika nivåer;
såväl politiskt som på lednings- och verksamhetsnivå. I fokusgrupperna omtalas dock oftast
stödet från den administrativa ledningen som väsentligt när det gäller att befästa och legitimera samverkan. Detta kan antas överensstämma med enkätresultaten ovan enligt vilka
projekten i större utsträckning förankrats på ledningsnivå än på politisk- och verksamhetsnivå.
Två av projekten vittnar om en relativt oproblematisk förankringsprocess vilket sägs ha
underlättat för det praktiska arbetet att komma igång:

”Innan man kan gå igång med ett sånt projekt så måste man ju organisera för det, och
här fanns det en fungerande ledningsgrupp så man kunde direkt gå på och arbeta med
projektet.”

”Vi höjde oss ju egentligen ovanför alla våra förvaltningar och sade; för samhällets skull
så är det detta vi ska satsa på för de här barnen […] så att då blev det helt plötsligt
ganska enkelt på något sätt.”

Medan andra projekt vittnar om att förankringsprocessen i regel tar tid och inte alltid helt
friktionsfritt kan kommuniceras på berörda nivåer, ser man i ett av projekten en tydligare
förankring av samverkan både på lednings- och verksamhetsnivå, jämfört med tidigare. I
större utsträckning än tidigare upplever man också att tankar om samverkan såväl som
konkreta samverkansaktiviteter bättre kunnat synkroniseras:

”Ledning och front jobbar samtidigt, alltså hela tiden. Ofta innan så försiggick det
någonting bra där ute kanske, men det var ju inte förankrat någonstans, det kunde ju leva
sitt eget liv och självdog eller på något annat vis… eller vår ledning kunde väl också
komma med bra idéer […] men då fanns det ju ingen front med. Så det här systemet är ju
oerhört viktig.”

32
En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

Samverkan – en gemensam sak
Vikten av att göra samverkan till ett gemensamt prioriterat intresseområde belyses vidare av
ett projekt och åter framställs ledningens stöd som centralt. Man upplever att de samverkande
förvaltningarna på ett nytt sätt visat sig enade utåt verksamheterna och förmedlar det gemensamma intresset för och vinsterna med att samverka:

”Vi som representerar de olika förvaltningarna, vi bestämde att i den här frågan, att vi
ska uppträda gemensamt på alla arenor. Vi ser det som en viktig symbol i en process, att
bägge förvaltningarna alltid syns.”

Detta menar man har i sin tur genererat ett mer positivt klimat förvaltningarna emellan som
tidigare ofta utmärktes av en mentalitet präglad av ett ”vi mot dom”. I ett projekt framhålls att
en upplevt engagerad ledning, med förmåga att enas kring helheten i systemet, dessutom har
genererat en ny typ av storskalighet i samverkan och en långsiktighet som man inte tidigare
haft:

”Det är ju väldigt långsiktigt […] det känns som det har kommit rätt så långt ändå,
jämfört med andra kommuner som jag känner. Man måste ju ha en ganska stor uthållighet i sitt tänk för att kunna se så långt, nyttan så långt fram.”

”Alltså det är allas ansvar […] och förs hela tiden upp i hierarkin, men också längst upp
[…] och den här helheten i det systemet är det mest omfattande jag överhuvudtaget har
varit med om under de här 30-35 åren. Å andra sidan har det aldrig varit så mycket som
var så fokuserat.”

Mandat
När frågan om mandat belyses av informanterna nämns detta oftast i termer av att ha
beslutanderätt i olika frågor. Några av projekten menar att man fortfarande brottas med
oklarheter kring beslutsordning och inte upplever sig ha det mandat man önskar sig när viktiga
beslut ska tas. Däremot framhåller andra att man under projekttiden ser ett förtydligande kring
mandatfrågan, vilket även överensstämmer med resultat från enkätstudien ovan.

”När det gäller mandat så har det ju varit någonting som vi har stött och blött […] vi har
ju blivit klarare över det än vad vi var från början men vi är fortfarande inte helt klara
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över vårt mandat. […] Det utvecklas ju hela tiden nu också så att mandatfrågan kommer
ju hela tiden att vara aktuell.”

STRUKTUR
När det gäller strukturellt relaterade aspekter av samverkan kan förbättringar inom flera områden skönjas. En viktig anledning till detta anges vara att man fått ökad kunskap om och
förståelse för varandras verksamheter och uppdrag samt känner en större professionell tillit till
varandra vilket redovisas mer detaljerat under rubriken Samsyn, nedan.

Tydlighet och struktur
I flera projekt framhålls att man under projekttiden upplever en ökad tydlighet och bättre struktur.
Som även kvantitativa data ovan kunnat visa upplevs roller och arbetsfördelning som tydligare
under projektets gång. Dessutom har förtydliganden skett avseende målgruppen för samverkan,
vilka parter som ska samverka samt hur och varför detta ska ske. En informant menar:

”Jag tänker att det har blivit mer strukturerat med en förhållandevis tydlig målgrupp, en
tanke med vilka som behöver samverka, hur och varför […] så att vi är liksom på väg att
tratta ner det mer och vilka vinster det är också för alla.”

När det gäller att definiera för samverkan grundläggande begrepp råder här stor överensstämmelse mellan svaren från fokusgrupper och enkätpåståenden. Flera av projekten menar
att man gemensamt börjat sätta ord på såväl samverkan i sig som för samverkansprocessen
centrala aspekter och utgångspunkter:

”Det har vi […], tjatat och ältat och pratat väldigt mycket om, just hur vi definierar
samverkan, att det inte handlar om att sitta på samma möte bara, utan att det är så mycket
mer än så.”

”Hur ska man tänka runt det här, var ska man samverka, vem ska samverka, när ska man
samverka? Alltså det är samverkan. Men jag tycker ändå det vi har gjort är att på ett mer
konkret plan föra ner samverkan.”
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Språk
Språkets betydelse och vikten av att samverkande parter har en ömsesidig förståelse och samsyn kring gemensamma begrepp och intressen framhålls i flera fokusgrupper. Samtidigt som
språket i detta avseende har en strukturell betydelse är samverkande parters inte sällan skilda
språk samtidigt ett uttryck för de olika parternas synsätt. Detta har belysts ovan i samband
med profilen för samsyn utifrån enkätresultaten. Olika parters verksamhetsspecifika språk kan
på olika sätt försvåra eller kanske till och med helt förhindra samverkan, exempelvis genom
att man definierar för samverkan centrala begrepp på olika sätt. En positiv utveckling kring
ökat gemensamt språk illustreras dock av två informanter:

”Jag tror verkligen vi pratar samma språk där. I början av vårt projekt så var vi ju
tvungna att prata igenom just sådana saker, just för att få samma syn, och från början
hade vi ju inte det, men nu vet vi ju lite mer vad det står för […] och sett varandras olika
synvinklar på det hela, så jag tror att nu har vi det.”

”Personal kunde kanske ringa och skälla på vår personal utifrån att vi har olika språk.
[…] Det vi funderar på nu, det är ju det alltså, hur ska vi få samma språk? […] Och jag
tror nog att det är första gången vi resonerar i de här banorna. Och vi är inte där riktigt
än, men vi är i startskedet av det.”

Effektivitet

”Det sätt som vi ändå försöker jobba på nu […] genom att bygga upp vägar in i varandras
verkligheter som är lite smidigare. Kanske där igenom också skapa mindre överbelastning.”

Som ovanstående citat belyser upplever flertalet projekt att tiden i samverkansprojektet på
olika sätt inneburit någon form av ökad effektivitet. Vikten av insatssamordning och att samla
kunskap och kompetens till en specifik grupp framhålls tydligt i flera projekt. I olika stor
utsträckning upplevs samverkan ha genererat ett effektivare resurs- och kompetensutnyttjande
samt en förbättrad insats- och åtgärdskoordinering:

”Personen inte ska behöva vandra runt till tio olika platser utan den ska få vara kvar och
vi ska komma dit istället.”
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Samverkande parter vittnar vidare om ny, mer effektiv mötesstruktur vilket bidragit till
värdefullt tid- och resursbesparing:

”Då, när vi kom till mötet och satt allihop, då var det ingen som hade förberett egentligen
någonting. […] nu när vi väl kommer till mötet sedan så är ju allting förberett på ett helt
annat sätt, så att vi kommer mycket längre redan första mötet.”

”Det blir kortare vägar. […] Alltså det kunde ju ta veckor och månader att få till möten
ibland”

Som ett i led i att förhindra att barn faller mellan stolarna i det ofta komplexa system som
omgärdar en individ, framhålls att man idag snabbare kan erbjuda mer individanpassad hjälp
och stöd. Via utökad samordning upplever sig olika parter ha ”bättre på fötterna” när det
gäller utredning och beslut om specifika åtgärder. De beslut som fattas i olika ärenden
upplevs av flera fokusgruppsdeltagare i större utsträckning än tidigare som mer träffsäkra för
den enskilde individen.
När det gäller mer konkreta effekter för specifika parter följer nedan två exempel. Dels
vittnar BUP om att man under projekttiden, i större utsträckning än tidigare, får in ärenden av
”rätt” dignitet. I ett annat projekt med fokus på otillåten frånvaro har samverkan inneburit
skärpta arbetssätt och rutiner kring att identifiera skolkare.

”Jämfört med förra året så tycker jag att vi får in färre ärenden och mer svåra ärenden,
alltså vi får mer in de ärenden som verkligen ska till BUP.”

”Bara att det här projektet finns gör ju att både skolan skärper upp sig med rutiner. […]
Vi blir bättre på det vi ska göra, bara att vi har teamet tror jag.”

Tid
Något som på ett eller annat sätt berörs i samtliga fokusgrupper är tidsfaktorns betydelse i
samverkan. I de allra flesta fall pratar man om upplevd tidsbrist (vilket mer ingående beskrivs
under rubriken Upplevda hinder för samverkan, nedan). Detta får stöd i resultat från andra
datakällor vilka vittnar om hur väsentlig mängden tilldelat tid är för att samverkan ska kunna
prioriteras och nå framgång. Noteras bör att endast ett av de fem projekten upplever att man i
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och med aktuell samverkan tilldelats en förhållandevis rimlig mängd tid, jämfört med tidigare
erfarenheter av liknande samverkansprojekt:

”Ja, det är ju det som är skillnaden tycker jag, att man får jobba, att det är detta man ska
jobba med […] det är ändå saker som konkurrerar i projektet, men att det är den stora
skillnaden.”

SAMSYN
Vikten av god samsyn mellan samverkande parter för en framgångsrik samverkan belyses på
olika sätt i samtliga fokusgrupper. Upplevelsen av att samsynen generellt har ökat under
projekttiden är tydlig. Oftast anges just ökad kunskap om och förståelse för andra parter som
en viktig anledning till detta, vilket också får stöd från enkätresultaten ovan.

Kunskap, förståelse och tillit
Att få ökad kännedom om varandras uppdrag, möjligheter och begränsningar i samverkan
liknas av flera informanter vid en lärande process. Man menar att tidigare okunskap och fördomar om varandra samt en känsla av ”vi mot dom” har ersatts med nya värdefulla
perspektiv:

”Ridån har gått undan och man har sett hur arbetet bedrivs på Socialtjänsten.”

”Just att få jobba så tätt ihop med en annan yrkeskompetens lär man sig ju otroligt
mycket av, och ger en sådan synergieffekt. Så jag tror att det är mycket det som gör att
det går så bra liksom i projektet.”

”Man sitter med en massa fördomar om varandra. […] Om man då börjar lära känna
varandra och börjar prata med varandra så förstår man alltså vilka villkor man jobbar
under bättre. Så det är en jätteskillnad.”

I och med en ökad insikt i varandras verksamheter vittnar flera projekt om att förväntningarna
på varandra blivit mer realistiska och att man numera ställer mer rimliga krav på andra parter
då man bättre känner till varandras möjligheter respektive begränsningar i samverkan:
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”Man kan ha en ganska hög uppfattning av socialkontorets möjlighet att göra olika saker
[…] och sedan förväntar man sig att det kommer ut någon slags insats med automatik.
Men jag tror att det har ju dämpats, och man har fått en större förståelse för vad är det
möjligt att göra.”

Helhetsbilden kring olika frågor i samverkan upplevs som förstärkt under projekttiden och
flertalet informanter vittnar om en nyfunnen respekt och tilltro till att andra gör vad de kan.
En informant illustrerar en ökad professionell tilltro till socialtjänsten:

”Jag kan se en väldigt stor vinst i det som har hänt här på skolan när det handlar om
socialtjänst, anmälningar eller att de behöver ta kontakt med någon på soc. […] att det
faktiskt finns personer som jobbar med det här som är duktiga. […] Det är någonting som
har hänt som känns nytt.”

Tiden i projekten har i vissa fall även inneburit en ökad kunskap om den egna hemorganisationen och det egna uppdraget. Detta beskrivs som en process av ”självrannsakan” vilken
inneburit en ökad insikt om befintliga strukturer och traditioner man tidigare inte varit fullt
medveten om. Via samtal med övriga samverkansparter har man kommit till större insikt om
sitt eget handlande vilket framställs som en positivt utvecklande process och ett viktigt led i
ökad samsyn. Bland annat säger två fokusgruppsdeltagare:

”Att ställa sig lite kritiskt seende på sin egen organisation, det tycker jag att vi har gjort
allihop. Och det är en av de sakerna, tror jag, som gör att vi har så bra samsyn.”

”Massa saker som jag tycker att jag har lärt mig och som jag tycker att vi måste bli
mycket bättre på i socialtjänsten, nämligen att inte sitta på våra höga hästar, det är
också någonting som har blivit tydligt, hur hierarkiskt det är.”

Via deltagande i aktuell samverkan har man även fått ökad vetskap om och inblick i annan
pågående samverkan. Detta upplevs som berikande och lärorikt då man kunnat vidga sina
perspektiv och referensramar inom gemensamma intresseområden. Detta resultat kan ses i
förhållande till ett av enkätens påståenden kring i vilken utsträckning man tagit del av annan
liknande samverkan. Även här ses en positiv ökning under projekttiden.
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”Under den här tiden att vi har identifierat olika samverkansgrupper […] inte bara vi då
som samverkar utan det finns flera samverkansformer i stadsdelen och hur ska man tänka
runt det här […] vem ska samverka, när ska man samverka?”

Kommunikation
Härnäst berörs hur kommunikationen samverkande parter emellan har förbättrats i takt med
att projekten fortskridit. Flera projekt upplever att kommunikations- och kontaktvägar till
andra parter blivit smidigare och känns mer naturliga än tidigare. Nedan illustreras en ny upplevd ”öppenhet” som skolan uppfattar gentemot socialtjänsten:

”Förut om man överhuvudtaget hade med socialtjänsten att göra så var det en stor
apparat. Här när vi har haft ”teamet” så har det liksom varit lättare att ha kontakten
med dem.”

En förbättrad kommunikation verkar vidare ha bidragit till ett mer positivt förhållningssätt
och mer generöst klimat samverkansparterna emellan. Vissa upplever sig även i större
utsträckning än tidigare vara ”på samma nivå” i och med pågående samverkan:

”Någonting som har blivit tydligt; hur hierarkiskt det är, och hierarkin påverkar ju
samverkan […] och där har ju vi varit, och är, rörande överens om att vi har en sån
fantastisk samsyn i våran arbetsgrupp. Här råder inga hierarkier utan vi känner oss
verkligen på samma nivå.”

Några av projekten vittnar även om en ökad lösningsfokusering:

”Vi har haft många fler sådana här positiva möten på sistone […] där man kan träffas i
mötet och säga ”vad bra” och ”det går mycket bättre nu och det är positivt” och slippa
de här mötena där man bara sitter och pratar om allt som inte fungerar.”

”Vi söker inte gränser eller skiljelinjer, vi söker konsensus, vad enas vi kring?”

Sekretess
Inte sällan uppkommer under fokusgrupperna diskussion om och åsikter kring sekretesslagstiftningen. Frågor om anmälningsförfarande och utredning belyses ofta i relation till upplevda problem i samband med sekretessbelagda uppgifter kring ett hos Socialtjänsten pågående
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ärende. I dessa sammanhang framställs ofta socialtjänstens medarbetare som otillgängliga,
svårnådda och anonyma. Denna uppfattning får stöd i resultat från associationsstudien, nedan.
Man ser dock en positiv utveckling under projekttiden i form av en ökad öppenhet i dessa
frågor:
”Den här tystnadsplikten som var som en glasbur runt socialtjänsten […] men här har vi
ju haft en öppenhet emellan oss som jag känner är jätteviktig.”

Nyttan för den professionelle
Nedan presenteras det resultat från fokusgrupperna som mest uttryckligt formulerats ur ett
professionellt individperspektiv. Utifrån ett antal huvudrubriker presenteras i denna del den
nytta med samverkan som den enskilde professionelle tjänstemannen utifrån sin specifika
yrkesroll upplever.

Under projekttiden upplevs den personliga kontakten med och kommunikationen mellan
samverkande parter på olika sätt ha förbättrats (vilket även tidigare belyst ur ett organisationsperspektiv ovan). Att mer kontinuerligt, ibland dagligen, få träffa de parter man är satta
att samverka med, upplevs positivt och man uttrycker att kontakttagandet i en mening har
avdramatiserats:

”Det att teamet jobbar [… ] i era lokaler och finns mycket ute på skolorna, så har vi ju
nästan en dagligkontakt tack vare det. Så att vi har ju mycket tätare egentligen, samarbete
på det sättet.”

”Vi tycker att det fungerar utomordentligt bra nu i förhållande till vad det gjorde då för
tre, fyra år sedan va. Vi har mycket mer öppen kommunikation.”

Vidare vittnar en informant om en positiv utveckling och en ökad känsla av proffsighet i samspelet med övriga parter. Ofta beskrivs detta som ett resultat av en fungerande personkemi i
kombination med en ömsesidig känsla av tillit gentemot varandra. Detta, menar informanten
nedan, hjälper även till att stärka personen ifråga gentemot den verksamhet man själv representerar:
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”Att vi har lärt känna varandra så bra. […] Personkemin i den här gruppen har funkat,
och man tror på varandra. Man litar på att ”det du säger är väl förankrat i…” och det
stärker en i sin roll från den verksamhet man kommer. Man känner sig otroligt kunnig.
Jag är aldrig så proffsig som när jag träffar er, i min yrkesroll. Det är så jag känner.”

Som tidigare redovisats, är ökad kunskap om, insikt i och förståelse för andra parters uppdrag
och verksamheter, något som på ett uteslutande positivt sätt präglat samverkan. Citatet nedan
illustrerar åter detta, här ur ett individperspektiv:

”En bieffekt där har ju varit att, i alla fall för egen del, att jag har fått en helt annan insikt
i hur en skolsköterska tänker och hur en skolläkare tänker och vad deras uppdrag är […]
och det är otroligt hur effektivt det har varit.”

Utifrån en utökad kunskap om varandra belyser en informant från skolan en upplevd stolthet
över att inför de egna kollegorna få agera ”språkrör” för socialtjänsten:

”Så fort det handlar om socialtjänsten så är jag lite talesperson […] så får jag svara på
de frågorna, vilket jag känner mig ganska stolt över att jag får föra socialtjänstens talan.
[…] Det är någonting som har hänt som känns väldigt bra, som känns nytt.”

Vikten av tydlighet och struktur kring egna arbetsuppgifter belyses i några av fokusgrupperna.
Man menar att om det egna uppdraget upplevs konkret och tydligt påverkas även samverkan
med andra parter i positiv riktning. En informant menar:

”Riktlinjer och arbetsordning, där tycker jag ju att det har varit tydligare för mig vad jag
ska jobba med för någonting ändå, även om det varit nya marker på något vis, det här
med just den här arbetsmodellen […] så tydligt tror jag inte yrkeslivet har varit innan
riktigt.”

Ett i fokusgrupperna ofta diskuterat ämne är skolans och socialtjänstens gemensamma beröringspunkt kring ett anmälningsförfarande. Från flertalet informanter framkommer att man
tidigare från skolans håll ofta uttömt sig på kraft och resurser innan en anmälan till socialtjänsten kom till stånd. Detta framhålls ha haft en negativ inverkan på den bedömningsprocess
som följer en inkommen anmälan då skolan ofta väntar sig en ”blixtsnabb” utredning och
besked om åtgärd. En positiv trend kan dock skönjas under projekttiden i och med att parterna
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bättre lärt känna varandras förutsättningar och begränsningar. Sålunda ställs mer rimliga och
rättvisa krav på socialtjänsten vilket nedanstående citat illustrerar:

”Det är jättestor skillnad, jag kommer ihåg när jag började […] varje vecka så stod det
någon från skolan i luckan jätteakut med en anmälan som de tyckte vi måste åtgärda på
stubben. […] Så jag tycker vi har kommit jättelångt.”

”Man börjar lära känna varandra och träffas, då kommer vi tillsammans in i den här
processen mycket tidigare, och då kanske skolan har större förståelse och kan stå ut med
att vi behöver några månader på oss för att göra en utredning.”

Nyttan för målgruppen
Nedan följer ett avsnitt kring de skillnader som samverkan enligt fokusgruppsdeltagarna inneburit för själva målgruppen (brukaren) och till viss del även för föräldrarna till brukaren.

På vissa håll framkommer att man via samverkan utvecklat en ökad helhetssyn kring ett barn.
En större förmåga till helhetssyn kring målgruppen kan på olika sätt försvåra för en enskild
individ att falla mellan stolarna, i ett ofta komplext system av instanser och åtgärder. Detta,
menar vissa informanter, har att göra med att samverkande parter på ett nytt sätt tillåts dela
värdefull information med varandra. Detta upplevs bidra till en värdefull helhetsbild kring en
individ:

”Sen blir det ju en helhetsbild som blir jättevärdefull […] all ny information som kommer,
den går ju direkt vidare till varandra.”

Att vidare koppla ett helhetsgrepp runt målgruppen illustreras enligt nedan. En informant
menar att skolans samlade personal numera förväntas förhålla sig mer enhetligt till sina elever:
”Barnen ska mötas av samma förhållningssätt oavsett om det är träslöjd eller om kuratorn kommer och det är ju den bilden som förskjutits från ett fåtal till en massa.”

Som ovan belysts har samverkansprojekten till olika stor del bidragit till en ökad förmåga att
effektivare samordna kompetenser och resurser. Detta har i vissa fall medfört effektivare
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arbetssätt som på olika sätt gagnat ett enskilt barn/ungdom. Ett projekt som fokuserar otillåten
skolfrånvaro har bland annat skärpt kontrollen för att identifiera skolkande elever och därav
sett positiva effekter gentemot målgruppen:

”Man har vässat, alltså skolan har vässat sin kontroll på närvaro. Alltså det är många
saker, men att det har blivit en jätteskillnad för de här ungarna.”

Vidare vittnar man om att elever som varit föremål för en samverkansinsats först och främst
får känna sig uppmärksammade och uppskattade men dessutom kunnat identifiera konkreta
skillnader för brukarna:

”Jag har ju en elev i årskurs 6 som har varit inblandad i den här insatsen […] och sedan
har jag ju sett att det fungerar bättre.”

Vidare ser man att föräldrar till målgruppen på olika sätt har gynnats av samverkan. Bland
annat har insatser lett till att föräldrar fått ny eller utökad kunskap i frågor som rör sina barns
välbefinnande. Bland annat nämns ökad kännedom om skolplikt samt om, hur och när en
anmälan till socialtjänsten ska göras.

”När det gäller just föräldrarna där som vi har sett nu då, i och med det här, är ju att
tack vare skolnärvaroteamets jobb så har ju många föräldrar insett själva att de behöver
begära hjälp av soc.”

Upplevda hinder för samverkan
I tidigare avsnitt har vissa för samverkan försvårande faktorer redan belysts. Nedan redovisas
dock mer utförligt informanternas uppfattningar om vad man under projekttidens gång upplevt som hindrande för samverkansprocessen. Resultatet har strukturerats utefter ett antal
sammanfattande rubriker.

Tid och resurser
I bland annat projektens egna delrapporter till Skolverket beskrivs bristande tid och resurser
som ett av de största hindren för god samverkan. Detta resultat har ytterligare tydliggjorts
43
En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

under fokusgrupperna. Den mängd tid som avsatts för ett samverkansprojekt upplevs av flertalet informanter som i regel för knapp. Bland annat menar en informant:

”Tidsaspekten av att det tar lång tid att arbeta sig in i det […] så vi skulle ha haft en
projekttid på fem år.”

Ofta blir uppstartsfasen i ett projekt också längre än planerat varpå det praktiska arbetet
fördröjs. Anledningar till detta kan exempelvis vara svårigheter att rekrytera behörig personal
eller att på ett konkret sätt förankra projektet på olika nivåer. Flera informanter understryker
att etablering av samverkan generellt tar tid och att man ofta ställer orealistiskt höga krav på
att se snabba resultat av olika samverkansaktiviteter. Detta harmonierar sällan med det faktum
att effekterna av samverkan inte alltid går att redovisa inom projekttiden. En informant menar:

”Alltså det här är ju inget ”quick fix”. […] Jag tror att man inte får ha för bråttom och
tänka att allting ska vara fixat på direkten. Utan både relationen och kontakter och vanor
tar tid att bygga upp och bryta.”

Vidare framhålls att det ofta råder obalans mellan tilldelad tid och den arbetsinsatsen som
uppdraget kräver vilket ovan belysts ur ett organisationsperspektiv. Således riskerar samverkan att bli en ”plus-uppgift” ovanpå en ofta redan ansträngd arbetssituation. Under en av
fokusgrupperna framkommer att i stort sett alla kommunens pedagoger inbjudits att delta i en
specifik samverkansinsats men att få i praktiken har tid att prioritera deltagande. Detta trots att
majoriteten upplevs ha ett genuint intresse i den specifika frågan. Vidare framhålls att fortsatt
finansiering av ett projekt ofta är beroende av ett säkerställande av projektets fortlevnad. Ett
projekt vittnar om en viss ovilja från basorganisationen att vidare investera när osäkerhet
råder om projektet får leva vidare och menar:

”Kanske tänker man sig att det är lite bortkastad energi?”

Vidare menar vissa att oklarheter fortfarande råder kring vilken mängd tid och kraft som samverkande parter förväntas lägga ner på det gemensamma arbetet i projektet. Förtydligande
definitioner av detta har efterfrågats då detta genererat osäkerhet bland de samverkande parterna.
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Förankring och ledningsstöd
”Samverkan är det magiska ordet men utan ´connection´ blir det inget”.

Som inledningsvis belystes kring nyttoperspektivet, illustrerar citatet ovan åter vikten av god
förankring av projektet för att samverkan ska underlättas och vara framgångsrik Detta framhålls i samtliga projekt. Utan tydlig förankring och legitimering av ett projekt riskerar samverkan att istället bli en pålaga. I framförallt ett projekt upplevs en stor tvivelaktighet kring
förankringen av själva projektet och projektdeltagarna är eniga om att detta är anledningen till
att deras arbete inte fått den genomslagskraft man önskat. Samma projekt vittnar om otydlighet kring projektets mål och inriktning samt luddiga arbetsbeskrivningar.

En fokusgruppsdeltagare vittnar nedan om såväl bristande förankring av projektet i sig som
dess mål. Informanten känner sig osäker på om alla ansvariga chefer är medvetna om
coachens existens och funktion (vilket i detta fall utgör själva insatsen/målet med projektet):

”Tveksamt om chefen på socialförvaltningen vet det och […], nja tveksamt om ”X”
känner till oss som är coacher.”

Detta framstår som ett på flera sätt förvånande resultat men får samtidigt stöd i andra datakällor
i avseendet att till synes konkreta mål ibland vare sig formulerats eller förankrats i någon tillfredställande stor utsträckning.

Organisation
Trots att en stor samverkansvilja uttrycks från majoriteten av de studerade projekten saknas i
vissa projekt fortfarande en tydlig struktur för hur samverkan ska organiseras och rent praktiskt gestalta sig. Därtill framhålls i vissa fall att trots att projektet tycks vara i full gång har
samtliga parter, som från början var satta att samverka, ännu inte engagerats fullt ut i projektgruppen. Detta resultat får stöd från kvantitativa data ovan. Citatet nedan belyser hur socialtjänstens roll i samverkan varit oklar:

”Det är inte tydligt exakt hur samverkan ska se ut med de andra professionerna […] och
då tänker jag speciellt med socialtjänsten […] det är inte tydligt, och det är inte många
som verkligen vet - vad får vi, hur, varför? Det har man tänkt att alla vet.”
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Därtill ska dock framföras att även skolans, polisens och BUP: s roller av andra projekt lyfts
fram som oklara och svårdefinierade. I vissa projekten innebär detta således att alla de
ursprungliga samverkansparterna fortfarande, vid projektets slut, ännu inte aktivt deltar i
samverkan.

I några av projekten beskrivs olika parters interna organisationsstruktur som försvårande för
samverkan. I ett projekt upplever man bland annat att skolans relativt ”platta” organisation
minimerar möjligheterna att ta ett för flera skolor samlat samverkansgrepp:

”Ska man samarbeta får man samarbeta med nästan varje rektor för sig.”

Vidare beskrivs samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i jämförelse med andra parter
som svårare att realisera. Dock vittnar ett av projekten om ett mycket gott samarbete med just
BUP men att denna samverkan samtidigt upplevs som relativt ovanlig. En informant beskriver
BUP:s interna organisation och samverkan med denna part enligt följande:

”Väldigt styrt […] det är svårt att få till det, känns det, just med BUP, därför att de
organisatoriskt är organiserade på det sätt som de är.”

Även frågan om mandat har i tidigare resultatavsnitt behandlats. Några projekt menar att trots
en i övrigt god förankring av samverkansprojektet saknas i vissa fall tillräcklig tydlighet kring
beslutsmandat. Trots parternas vilja och enighet kring att prioritera samverkan saknar man
beslutanderätt i väsentliga frågor.

”Vi tycker det är viktigt att samarbeta, så att det är ju därför vi gör det. Sedan skulle man
ju önska att vi hade makten kanske att ta beslut i det här området.”

Vikten av att kunna samordna insatser och resurser har ovan belysts och vikten av en samordnande funktion i en samverkanssatsning framstår som i många fall avgörande för goda
resultat gentemot målgruppen. Trots att en förhållandevis stor andel av projekten i enkäten
uppgav att man i stor eller i mycket stor utsträckning utsett en projektsamordnare, efterlyser
ändå två av projekten i ökad utsträckning denna funktion. Man anser att olika parter i alltför
stor utsträckning jobbar var och en på sitt håll utan egentlig gemensamhet kring olika frågor.
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”Man får ju inte känslan av att skolan tänker gemensamt i […] hur man jobbar. Utan det
är upp, varje skola har var sin idé på nåt vis. En del är långt framme, en del känner sig
sådär liksom, ja det är väldigt olika.”

Regelverk
När det gäller de styrande regelverk som olika parter underkastas framhålls sekretesslagstiftning i flertalet fokusgrupper som ofta problematisk för samverkan. Samtidigt som sekretessen beskrivs som ett viktigt skydd för den enskilde individen menar flera informanter att
den likväl kan försvåra en samverkanssituation, exempelvis då nödvändig informationsspridning omöjliggörs. Vidare menar man att socialsekreterare tenderar att göra sig nästintill
osynliga och otillgängliga för utomstående:

”Det blir ofta så att man gömmer sig bakom sekretessen, och det är enklare att arbeta
liksom inom den egna organisationen bara, och göra sig lite märkvärdig och lite hemlighetsfull.”

Utifrån vad som ovan påtalats förefaller det viktigt att gemensamt granska de regelverk som
påverkar samverkande parter. Först då kan man gemensamt identifiera potentiella samverkanshinder samt definiera hur dessa ska kunna överbryggas alternativt elimineras.

Faktorer som påverkar samverkan generellt
Detta moment i fokusgrupperna var ämnat att fånga deltagarnas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar samverkansprocessen mellan olika professionella aktörer. Deltagarna
ombads att utifrån sina egna erfarenheter ange viktiga faktorer som påverkar samverkan
generellt. Uppgiften innebar att informanterna inte skulle fokusera de nu aktuella samverkansprojekten, utan försöka väga samman erfarenheter från hela arbetslivet. Som exempel angavs
tidigare samverkan i projektform eller då man fått i uppdrag att samverka med andra myndigheter eller organisationer. Faktorerna redovisades muntligt i gruppen och dokumenterades
skriftligt av fokusgruppsledaren.

Sammanlagt angavs 67 faktorer i de tio fokusgrupperna. Samma faktorer återkom i flera av
grupperna. De olika faktorerna kategoriserades med nio centrala aspekter på samverkan (se
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bilaga 1) som raster. Tre faktorer utelämnades då de inte ansågs tillhöra någon av kategorierna.

Figur 6. Faktorer som påverkar samverkansprocessen.
Anm: Staplarna anger hur stor andel faktorer som angivits för de olika aspekterna utifrån grupper
med personer på ledningsnivå resp. på verksamhetsnivå.

Flest faktorer angavs inom aspekterna ”synsätt” och ”kunskap”. Båda dessa aspekter återfinns
under den grundläggande förutsättningen ”samsyn” som beskrivs i strategidokumentet ”Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa”. Vid en delning mellan
fokusgrupper innehållande personer på ledningsnivå respektive verksamhetsnivå märks en
viss skillnad, där faktorer inom aspekten ”synsätt” överväger i gruppen med personer på
ledningsnivå. Det omvända förhållandet gäller aspekten ”kunskap”. De faktorer som lyfts
inom dessa två aspekter handlar i båda grupperna till allra största delen om synsätt och
kunskap rörande varandra. I mycket ringa omfattning lyfts faktorer som rör objektet för
samverkan.

Störst skillnad mellan grupperna återfinns i aspekten ”organisation” inom vilken det endast är
personer på verksamhetsnivå som angivit viktiga faktorer. Relativt få personer har lyft fram
faktorer inom aspekterna ”resurser” och ”dokumentation”. Inom aspekterna ”regelverk” och
”målformuleringar” angavs inga faktorer.
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Associationsstudie
Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Figur 7. Lärare om barn som far illa. Andel av det totala antalet associationer (n=587) som varje
kategori innehåller.
Anm: I figur 7–12 samt 15–16 anger svarta staplar kategorier med övervägande negativ värdeladdning medan vita anger övervägande positiva. Gråa staplar visar att det förekom lika många
associationer med positiv som med negativ värdeladdning. Lägsta visade värde är 2 procent.

Associationsstudien visar att då såväl gruppen lärare som gruppen socialsekreterare tänker på
uttrycket ”barn som far illa eller riskerar att fara illa” hamnar de vanligaste, dvs. mest frekventa, associationerna inom kategorin ”fysisk/psykisk misshandel”. Därefter följer för lärare
associationer inom kategorierna ”insatser” och ”samarbete/samverkan”. Dessa båda kategorier
är övervägande positivt värdeladdade, medan kategorin ”fysisk/psykisk misshandel” är övervägande negativ. De nästkommande kategorierna, ”utsatthet” och ”bristande föräldrar”, är
båda negativa.

Bland de associationer som framkom mer sällan finns bl.a. ”barnperspektiv” och ”självmord”
vilka omnämndes en gång vardera. Att associationer som handlar om barn som tar sitt liv inte
är mer frekventa kan framstå som något förvånande mot bakgrund av att antalet självmord har
minskat i Sverige under de senaste decennierna, utom för åldersgruppen 15-24 år, där ingen
minskning syns. För unga kvinnor i denna åldersgrupp har antalet självmord tvärtom ökat
samtidigt som antalet självmord för flickor upp till 15 år är oförändrat (Socialstyrelsen och
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Statens folkhälsoinstitut, 2006). Möjligtvis har associationerna påverkats av att respondenterna ombads associera till barn som far illa. I strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007) som utgör utgångspunkt för arbetet
slås emellertid fast att med ”barn” avses människor upp till 18 år och att formuleringen ”barn
och unga” ofta används i texten för att understryka att dokumentet även avser de äldre barnen.

När det gäller de associationer som framkom bland socialsekreterare är kategorierna ”insatser” samt ”hjälp/stöd” de vanligaste efter kategorin ”fysisk/psykisk misshandel”. Båda dessa
kategorier har positiv värdeladdning medan ”fysisk/psykisk misshandel” har övervägande
negativ laddning.

Figur 8. Socialsekreterare om barn som far illa. Andel av det totala antalet associationer (n=439) som
varje kategori innehåller.

För gruppen socialsekreterare är andelen associationer som tillhör kategorin ”social problematik” mindre än 2 procent. Generellt uppfattar vi det som gemensamt för samtliga tillfrågade
grupper att det inte är ett socialt perspektiv utan ett individperspektiv som får störst
genomslag i associationerna. Det ingår inte i utvärderingsuppdraget att värdera hur detta
förhållande påverkar de olika aktörernas arbete. För samverkansprocessen kan det emellertid
uppfattas som främjande att de inblandade parterna tycks ha samsyn i dessa frågor och
gemensamt fokuserar individperspektivet i stället för att fokusera olika perspektiv.
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Då personal inom BUP associerar kring begreppet ”barn som far illa eller riskerar att fara illa”
är kategorierna ”fysisk/psykisk misshandel”, ”insatser” och ”bristande föräldrar” de mest
frekventa. Alla dessa kategorier, tillsammans med den fjärde mest frekventa kategorin
”fysisk/psykisk ohälsa”, är övervägande negativa i sin värdeladdning.

Figur 9. BUP om barn som far illa. Andel av det totala antalet associationer (n=93) som varje
kategori innehåller.

Bland poliser ser fördelningen något annorlunda ut. Här återfinns kategorierna ”allmänt negativt” samt ”missbruk” bland de mest frekventa. Båda dessa kategorier har negativ värdeladdning, medan de övriga mest frekventa kategorierna ”hjälp/stöd”, ”insatser” samt ”samarbete/
samverkan” är övervägande positiva. Liksom bland socialsekreterarna återfinns kategorin
”social problematik” bland polisernas associationer. Det är emellertid av vikt att påpeka att
antalet associationer från poliser är relativt litet då det var få poliser som besvarade enkäten.
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Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa
Då lärare ombads ange ord eller uttryck som de kom att tänka på när de hörde uttrycket ”samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa” var associationer inom fyra kategorier
särskilt frekventa: ”samarbete/nätverk”, ”professionella aktörer”, ”allmänt positivt” samt
”insatser stöd”. Alla dessa kategorier är positivt värdeladdade. Inom kategorin ”samarbete/
nätverk” ryms, förutom orden ”samarbete” och ”nätverk” även andra ord/uttryck som exempelvis: gemensamt mål, inte falla mellan stolarna och tillsammans.

Figur 10. Lärare om samverkan. Andel av det totala antalet associationer (n=534) som varje kategori
innehåller.

Bland de kategorier som har övervägande negativ värdeladdning återfinns ”svårigheter”,
”resurser” samt ”sekretess”.

Även bland socialsekreterarna är ”professionella aktörer”, ”allmänt positivt”, ”samarbete/
nätverk” samt ”insatser/stöd” vanligt förekommande. Liksom bland lärarna är dessa associationer övervägande positivt värdeladdade. De tre största kategorierna som är övervägande
negativt laddade är ”svårigheter”, ”resurser” samt ”sekretess”.

52
En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

Figur 11. Socialsekreterare om samverkan. Andel av det totala antalet associationer (n=411) som
varje kategori innehåller.

Associationerna om samverkan från de olika yrkeskategorierna inom BUP har nästan alla
övervägande positiva värdeladdningar. Avvikande från detta mönster är kategorin ”resurser”
som är negativt värdeladdad och kategorin ”förståelse/tillit” där det förekommer lika många
associationer med positiv som med negativ värdeladdning.

Figur 12. BUP om samverkan. Andel av det totala antalet associationer (n=77) som varje kategori
innehåller.
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Inom BUP är det få associationer som handlar om såväl andra professionella aktörer som om
familj/föräldrar.

Även om det var få poliser som besvarade enkäten uppvisar associationerna här en övervägande positiv värdeladdning när det gäller samverkan kring barn som far illa eller riskerar
att fara illa. Närmare en fjärdedel av associationerna kategoriserades som ”allmänt positivt”
och den näst vanligaste kategorin var ”nödvändigt”.

Bland samtliga tillfrågade grupper är det en kategori, ”resurser”, som har en övervägande
negativ vädeladdning. Den negativa laddningen för kategorin tolkar vi som ett uttryck för att
det allmänt märks en brist i fråga om resurser vilket kommer till uttryck i de övervägande
negativa associationerna.

Samtidigt förekommande associationer
Utifrån kategoriseringen av de fria associationerna presenteras här resultatet av en ”similarity
analysis”, vilket innebär att samtidig förekomst av de kategoriserade associationerna hos respondenterna studerats. Som index används procenttalet för samtidig förekomst, dvs. att en
individ nämnt två kategorier, som t.ex. både ”fysisk/psykisk misshandel” och ”missbruk”.
Endast den starkaste länken (högst procenttal) för varje kategori visas (s.k. ”maximum tree”).

Inför analysen av samtidig förekomst av associationer lades associationerna från samtliga
respondenter som deltagit i studien samman. På detta sätt skapades förutsättningar för att
sammantaget kunna studera hur individerna oftast associerar till de olika uttrycken kompletterat med information om vad personen dessutom kommit att tänka på. Den grafiska
presentationen av resultatet utgör ett underlag till att se associationsmönster och att tolka hur
respondenterna förhåller sig till begreppen ”barn som far illa eller riskerar att fara illa”
respektive ”samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa”.
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Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Figur 13. Associationer till begreppet ”barn som far illa eller riskerar att fara illa”.
(Tröskelvärde = 6 %.)

Grafen visar att respondenternas associationer till begreppet ”barn som far illa eller riskerar
att far illa” är centrerade kring kategorin ”fysisk/psykisk misshandel”, vilket är en kategori
med övervägande negativ värdeladdning. Av de kategorier som är kopplade till ”fysisk/
psykisk misshandel” finns de starkaste kopplingarna i förhållande till ”missbruk” (17 %) och
”bristande föräldrar vuxna” (12 %). Sammantaget framträder en bild av att de tillfrågade har
övervägande negativa associationer kring barn som far illa där fysisk/psykisk misshandel,
missbruk och att bristande föräldrar/vuxna står i centrum. Grafen ger emellertid ingen
vägledning kring förhållandet mellan de olika associationerna, som exempelvis synen på om
det är vuxnas missbruk som leder till fysisk och/eller psykisk misshandel eller om kopplingen
är att fysisk/psykisk misshandel leder till missbruk bland barn och unga.
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Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Figur 14. Associationer till begreppet ”samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa”.
(Tröskelvärde = 6 %)

Då de tillfrågade tänker på samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är den
centrala kategorin ”samarbete/nätverk”. Denna kategori, liksom de allra flesta övriga kategorierna, har en övervägande positiv värdeladdning. Detta ger vid handen att de tillfrågade
sammantaget har positiva associationer kring samverkan inom det aktuella området, där olika
typer av insatser och stöd är viktiga komponenter samtidigt som samarbetet i stor utsträckning
främst tycks involvera andra professionella aktörer.

Vid en jämförelse mellan de två graferna framstår synen på samverkan som mer splittrad än
bilden av objektet för samverkan, dvs. barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt
som kopplingarna mellan de olika kategorierna här inte är så starka har betydligt fler associationer kring samverkan övervägande positiva förtecken. Ur ett samverkansperspektiv kan
denna positiva bild tolkas som att det finns goda förutsättningar för samverkan då de inblandade aktörerna tycks ha en positiv syn på samverkan och därmed kan antas vara både villiga
och motiverade att samverka.
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Yrkesgruppers associationer till varandra
Som en del av associationsstudien ombads de två största yrkesgrupperna, lärare och socialsekreterare, ange vad de kommer att tänka på då de associerar till varandra. Den grundläggande tanken var att utröna om det finns olika syn på varandra och fundera kring hur sådana
skiljda synsätt i så fall kan antas påverka samverkansprocessen.

Figur 15. Lärare om socialsekreterare. Andel av det totala antalet associationer (n=546) som varje
kategori innehåller.

Då lärare tänker på socialsekreterare är associationer inom kategorin ”lagar/regler” allra
vanligast. Kategorin är övervägande negativt värdeladdad och associationerna inom denna
kategori förekommer mer än dubbelt så ofta som inom någon av de övriga kategorierna. De
två kategorier som är näst störts, ”kompetens” och ”samarbete/samverkan”, innehåller båda
övervägande positivt laddade associationer. Fördelningen av associationer tyder på att lärare
över lag ser positivt på socialsekreterarnas kompetens men anser att de i sitt arbete på ett
negativt sätt är styrda av lagar och regler.
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Figur 16. Socialsekreterare om lärare. Andel av det totala antalet associationer (n=501) som varje
kategori innehåller.

Socialsekreterares bild av lärare ser något annorlunda ut om man utgår ifrån de angivna
associationerna. Ingen kategori är lika dominerande som hos lärarna men de största kategorierna, där ”engagerade” är den allra största, är alla positivt värdeladdade. Då man studerar
den dominerande positiva respektive negativa värdeladdningen för associationerna hos de
båda yrkesgrupperna syns en tydlig skillnad mellan grupperna.
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50
Lärare om soc
Soc om lärare

45
40
35
30
% 25
20
15
10
5
0
Positivt

Neutralt

Negativt

Figur 17. Lärares och socialsekreterares syn på varandra.
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Vid en sådan sammanläggning av samtliga associationer som angetts av lärare respektive
socialsekreterare framträder bilden av att socialsekreterare har en mer positiv bild av lärare
jämfört med lärares syn på socialsekreterare. När det gäller socialsekreterarnas associationer
är andelen positivt värdeladdade 46 procent medan motsvarande andel hos lärare är 36 procent. I linje med dessa siffror är andelen negativt laddade associationer högre bland lärare
(44 %) jämfört med socialsekreterare (36 %).

I syfte att validera detta resultat och studera hur de samverkande parterna upplever att detta
förhållande påverkar samverkansprocessen innehöll de genomförda fokusgrupperna ett avsnitt
där ovanstående resultat presenterades och en diskussion initierades. Eftersom fokusgrupperna genomfördes innan den slutgiltiga kategoriseringen av associationerna gjordes skiljde
den sig på ett par punkter från den ovan redovisade. Dessa skillnader har vid en genomgång
bedömts som små och anses inte påverka resultatet.

Efter en presentation av de vanligast förekommande associationerna och deras värdeladdning
tillfrågades de medverkande i fokusgrupperna om de kände igen associationerna och om de
ansåg att dessa generellt var representativa för de båda yrkesgrupperna. Detta förhållande
bekräftades i samtliga grupper. I den efterföljande diskussionen framfördes en del synpunkter
på att man kunde ha förväntat sig vissa alternativa associationer:

”Jag tycker jag känner igen hela skalan. Tycker jag. Den finns. Sedan kan det ju vara ett
och annat ord som jag kanske inte känner igen, men hela skalan finns ju.”

Under diskussionen framkom även att några värdeladdningar var överraskande. Ett sådant
exempel är att man i ett par fokusgrupper var förvånade över att ”sekretess” inte var ett negativt laddat ord.

Även den sammantagna bilden av att lärarna hade störst andel negativa associationer till
socialsekreterarna och att det omvända förhållandet rådde för socialsekreterarna bekräftades i
fokusgrupperna. Den efterföljande diskussionen kom i stor utsträckning att handla om varför
det var en så stor andel negativa associationer kring socialsekreterarna och i mindre utsträckning om hur detta förhållande påverkar samverkansprocessen. I några grupper framkom ändå
att man trodde att synen på varandra påverkade samverkan. Framför allt handlade det om att
en negativ uppfattning om varandra hade en negativ påverkan på processen:
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”Ja, jag tror att det kan påverka både positivt och negativt, fast det… jag tror nog att det
är svårare, alltså att man glider gärna in på de här svårigheterna när det gäller samverkan och hänger upp sig på det istället för att se möjligheten i att det finns faktiskt positiva
grejer också, så fastnar man lätt i det andra.”

En person som reflekterade över de negativa associationer som lärare angivit kring socialsekreterare var övertygad om att det påverkade samverkan genom att en sådan negativ syn
gjorde att man tvekade att ta kontakt:

”[…] det gör ju kanske att man som lärare inte tar den kontakten för man tänker att jag
får ändå inte den responsen jag vill ha.”

Sammantaget tolkar vi det som att uppfattningen hos fokusgruppsdeltagarna var att en negativ
inställning gentemot andra samverkanspartner verkar hämmande på samverkan.

Barnperspektivet/barnrättsperspektivet
Jämförelse baslinje- och slutlinjemätning
I 18 procent av ansökningarna om medel till samverkansprojekt angavs att Barnkonventionen
och/ eller barnperspektivet skulle vara en utgångspunkt för samverkansarbetet. I samband
med baslinjemätningen, som genomfördes i början av samverkansprojekten, framgår dock att
barnperspektivet har diskuterats i hög utsträckning eller mycket hög utsträckning i 71 procent
av projekten. I uppföljningsenkäten är motsvarande siffra 90 procent. I delrapporten tolkade
vi den redan då höga siffran som att de professionella sedan tidigare har ett barnperspektiv
inbyggt i respektive verksamhet men att samverkansprojektet bidragit till ytterligare
fokusering på barnperspektivet. Vid slutlinjemätningen kan vi konstatera att samtliga projekt
har diskuterat barnperspektivet och tillmätt barnperspektivet betydelse och att den stora
majoriteten, 90 procent, har gjort det i stor eller i mycket stor utsträckning. Projekten har vid
slutlinjemätningen rapporterat en avsevärt högre grad av samsyn kring barnperspektivet än
vid baslinjemätningen. Vid slutlinjemätningen rapporterar 89 procent av projekten en hög
eller mycket hög grad av samsyn avseende barnperspektivet. Inte något projekt redovisar låg
eller ingen samsyn i uppföljningsenkäten.
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Figur 18. Profil, baslinjemätning.

Figur 19. Profil, slutlinjemätning.

Vid slutlinjemätningen anger 39 procent av projekten att Barnkonventionen i hög eller mycket
hög utsträckning varit ett verktyg i planeringen av projektet. Motsvarande siffra vid baslinjemätningen var 38 procent. Antalet projekt som angett att Barnkonventionen i medelstor, liten
eller ingen utsträckning varit ett verktyg i planeringen av projektet ligger också på samma
nivå i baslinje- (25/25) som i slutlinjemätningen (39/36). Att vi inte ser någon nämnvärd
skillnad i svaren kan bero på hur frågan i enkäten är ställd: ”Barnkonventionen har varit ett
verktyg i planeringen av projektet”. Detta kan tänkas antyda att de som svarat på enkäten
främst svarat i syfte att belysa den inledande planeringen av projektet. Tolkningen av svaren
avseende frågan om Barnkonventionen varit ett verktyg i projektplaneringen kan också ses i
ljuset av att Barnombudsmannen i debattartikel i DN i oktober 2008 kritiserade kommunerna
för att i allt för liten utsträckning på ett systematiskt sätt ha genomfört Barnkonventionen i
kommunala verksamheter. Barnombudsmannen skriver: ”när barnkonventionen blir väl för61
En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

ankrad på central nivå, när det systematiskt tillsätts resurser och barn och unga får inflytande i frågor som rör dem så blir arbetet med barnperspektivet mer hållbart.”

Intervjuer
Erbjudandet om projektmedel avsåg samverkan mellan fyra parter: skola, socialtjänst, barnoch ungdomspsykiatri och polis. I de fyra kommuner som varit föremål för en fördjupad
intervju framgår att projekten i huvudsak har fokuserat på samverkan mellan skola och socialtjänst. Motsvarande gäller för det stora flertalet projekt som beviljats medel från Skolverket.
Barn- och ungdomspsykiatri och polisen har engagerats när deras specifika kompetens efterfrågats och då främst i enskilda ärenden.

”[…] samarbetet fungerar bra med BUP. Så att då har jag faktiskt gjort så att jag lagt
dem åt sidan.”

”Deras medverkan är att vi kan lyfta in dem här i projektet när vi känner att det finns
möjlighet eller behov härifrån.”

I ansökningsformuläret från Myndigheten för skolutveckling preciserades fyra specifika
områden (ogiltig frånvaro, kriminalitet, missbruk, psykiska och emotionella svårigheter och/
eller ett helhetsgrepp) att samverka kring. I de utifrån barnperspektivet särskilt granskade
projekten har angivits att man haft för avsikt att samverka utifrån ett helhetsgrepp. Av de mer
specificerade områdena har ogiltig frånvaro och psykiska och emotionella svårigheter hos
barn varit särskilt i fokus.

Barnrättsperspektivet
Vi har i ett tidigare skede av rapporten angivit Barnkonventionen och lagstiftning som utgångspunkten för begreppet barnrättsperspektiv. Kunskapen om vilka rättigheter barn och
unga har är central på politisk och professionell nivå, men även på privat nivå. Politiker och
förtroendevalda i de granskade kommunerna har framför allt haft en aktiv roll i samverkansprojektens initiala skede. Projektmedelsansökan har antingen föregåtts av nämndsbeslut eller
av information från tjänstemän till nämnder och berörda politiker om avsikten att utveckla
samverkan. Under projektets gång har politiker i ett par av de analyserade projekten kontinuerligt eftersökt och fått information om projektets fortlöpande. Politiker har också deltagit
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i utbildningsinsatser som gjorts inom ramen för samverkansprojektet. Tillsammans med
tjänstemän har de bl. a. utbildats i frågor som rör sekretesslagstiftning.

Inte något av samverkansprojekten har föregåtts av en barnkonsekvensanalys. Inget av projekten har heller haft brukare, grupper av barn eller föräldrar, delaktiga i planeringen av
verksamheten inom samverkansprojekten.

Som kommuninnevånare har man kunnat få information om samverkansprojekten, dess syfte
och innehåll, framför allt i kommunernas informationstidningar och lokalpress. Ett par av
kommunerna har släppt pressreleaser och bjudit in lokalpress för att berätta om verksamheten
och genom detta nått en viss spridning till allmänheten om sin kommuns verksamhet avseende
samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Artiklarna som detta har resulterat
i har inte syftat till att belysa verksamheten ur ett rättighetsperspektiv för brukaren utan mer
fokuserat innehållet i samverkansverksamheten.

”Vi har varit i tidningen. Många gånger. Jag tror att det finns ett visst intresse och så
men jag menar att gemene man på gatan känner inte till det, så där riktigt.”

”Vi måste också visa upp oss. Det är jätteviktigt att vi får förtroende från föräldrar
tycker jag.”

Barnperspektivet och barnets perspektiv
För professionella som arbetar med frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
är barnrättsperspektivet och barnperspektivet två centrala utgångspunkter. De undersökta
kommunerna uppger att man har kunskap om Barnkonventionens och dess intentioner.
Konventionen har redan innan samverkansprojektet startade utgjort en övergripande ram för
arbetet med barn och unga. Bland annat beskriver man hur Barnkonventionens intentioner har
legat till grund för verksamhet med inriktning på t.ex. elevinflytande, värdegrundsfrågor och
antimobbingarbete. Barnkonventionen anges som en central utgångspunkt för kommunernas
sätt att tänka och arbeta kring olika frågor som berör barn och barns rättigheter, men på ett
mer övergripande plan. Ingen av kommunerna har på ett systematiskt sätt lyckats implementera barnkonsekvensanalyser som reguljärt verktyg kring frågor som rör barn.
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Tre av projekten beskriver på olika sätt att deras syn på barnperspektivet och barns rättigheter
har fördjupats under projektets gång. Detta beskrivs bland annat genom att man tydligare har
involverat föräldrar och även beaktat deras perspektiv på barnet och barnets behov.

”När vi hade en utvärdering av skolresursen så kom det ju fram att man hittat nya vägar
till föräldrarna i det här nya samarbetet.”

”Ett annat närmande som gör liksom att man får föräldrarna involverade, det är ju en
förutsättning.”

”[…] alltså att man förstår att man måste ta in föräldrar mer och vara mer föräldrafamiljefokuserad.”

Under intervjuerna lyfter samtliga kommuner spontant fram att BBIC-systemet (Barns Behov
I Centrum) har haft stor betydelse i samverkansprocessen. ”BBIC är en brittisk modell som
har utvecklats i Sverige av Socialstyrelsen och flera projektkommuner. 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 strärker barnets ställning i den sociala barnavården
och gör även föräldrarna mer delaktiga” (Skolverket, 2009, sid 113). BBIC fokuserar både
barns behov och föräldrars, nätverkets och samhällets förmåga att tillgodose dessa behov.
BBIC har implementerats i samtliga undersökta kommuner.

”[…] det är mer det här andra också som har liksom satt fokus på barns rätt.”

”Alltså medverkan och inflytande är ju en av grundstenarna i BBIC. Så det är ju hela
tanken att man ska få med dem på ett annat sätt.”

Efter att ha implementerat BBIC inom socialtjänsten i kommunerna upplever både skolan och
socialtjänsten att de har fått en tydligare avgränsning kring vad man kan och behöver samverka kring. Projektdeltagarna beskriver att de har fått en gemensam inriktning och ett mer
gemensamt språk. Att skolan och socialtjänsten i större utsträckning talar samma språk har,
menar man, underlättat samverkan med föräldrar och barn. Samverkansparterna har gemensamt och tillsammans med barnet och föräldrarna tydligare fokuserat på att formulera barnets
behov av stöd och insatser istället för barnets problem. Genom BBIC har verksamheterna
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också börjat titta på inte bara föräldrars förmåga att svara upp emot barns behov och att stödja
barn utan också den egna verksamhetens förmåga att ge rätt stöd utifrån barnets behov.

”Den stora hjälpen kom i omformuleringen av hur man såg på barnet. Man såg hur
föräldrarna växte, ja verkligen, både föräldrar och skolan och omvärlden, ja allihop.”

”När man började titta på barnet utifrån behov och resurser så blev det annorlunda.”

”[…] så blev det plötsligt en förståelse för hur man ser just det här med att titta på
barnets resurser, titta på att barnet kanske har större behov än vad man kan ge i form
av vanligt föräldrastöd. Det kan ju bero på många olika saker.”

Implementeringen av BBIC har medfört att barnet och föräldrarna bjuds in till samverkan
tidigare i processen och detta har generellt sett påverkat samarbetet i positiv riktning. Att
tidigare involvera föräldrar har också lett till att man i vissa fall snabbt har kunnat konstatera
att barnets behov inte varit förknippat med specifika problem i hemmet utan i huvudsak till
skol- eller kamratsituationen och att insatserna därmed med föräldrarnas stöd och samtycke
har koncentrerats till skolsituationen eller den offentliga arenan.

”Ja det handlar om barnsynen […] om man förstår att barn är olika utifrån situation.
Det vill vi inte riktigt ta till oss. Det finns inga problem hemma utan de finns bara i
skolan.”

En av kommunerna uttrycker dock en viss reservation kring BBIC som grund för utveckling
samverkan och delaktighet.

”Ja det kanske har blivit tydligare att barnet kommer i centrum med det har också funnits
vissa farhågor att kontakten mellan skolan och socialtjänsten sköts genom ifyllandet av
papper istället för personlig kontakt.”

Nyttan för barn och föräldrar beskrivs tydligast i projekten i termer av att barn och föräldrar
blir delaktiga tidigare i processen och att man nu är fokuserade på att också prata med barnen.
Barnets rätt att göra sig hörda och att få bidra med sina åsikter och synpunkter på behoven har
särskilt uppmärksammats i projekten.
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”Ja, jag tror att det har fördjupats[…] man är mer beredd att prata med barn.”

”Jag tycker att det är mycket tydligare att man faktisk pratat med barnet innan man
börjar diskutera med andra.”

De professionellas val av metoder för insatser riktade till barn kan också sägas ha stärkt
barnets och familjens delaktighet. Som exempel kan nämnas att många av de s.k. manualbaserade behandlingsmetoderna som implementeras i Sverige idag, bygger på en hög grad av
medverkan från barnet och föräldrarna redan när man formulerar barnets behov och målen för
insatsen. Exempel på sådana metoder är Multisystemisk terapi (MST), Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) och Funktionell familjeterapi (FFT).

”Barnet och föräldrarna blir delaktiga genom metoden.”

I en kommun där man valt att utveckla egna metoder för samverkan och insatser till barn har
man inspirerats av manualbaserade metoder och då speciellt fokuserat på de element av aktivt
deltagande från barn och föräldrar som dessa metoder förutsätter.

Sammanfattande reflektioner om barnperspektivet

FN´s Barnkonvention är ett grundläggande regelverk som omfattar samtliga samverkansparter. Barnkonventionen gäller varje enskilt barn under 18 år, men kan också ligga till grund
för beslut om barns bästa i mer övergripande sammanhang. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg i Barnkonventionens anda som beslutsfattare på olika nivåer kan använda för att pröva
vilka konsekvenser ett beslut kan få för de barn som omfattas av beslutet. Barnkonsekvensanalyser kan göras utifrån det enskilda barnet men också i övergripande sammanhang t.ex.
vilka konsekvenser det får för berörda barn att olika myndigheter beslutar sig för att samverka. Ur ett barnrättsperspektiv får det t.ex. olika konsekvenser om ett beslut om att samverka
för att minimera ogiltig frånvaro från skolan ses ur ett problemorienterat perspektiv med
skolplikt som förtecken eller utifrån barns behov och rätten till en bra skolgång.

Under utvärderingen framkommer att samverkansprojekten inte har använt sig av barnkonsekvensanalyser i samband med planeringen av samverkansprojekten. Professionerna har
följaktligen inte på en övergripande nivå, vare sig med eller utan brukarinflytande, utvärderat
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vad samverkan kan komma att få för effekter – positiva och negativa – för de barn som enskilt
eller i grupp blir föremål för samverkansinsatser. Däremot kan vi konstatera att barns rätt till
delaktighet och inflytande i frågor som rör enskilda barn har stärkts genom samverkansprojekten. Barnen beskrivs ha kommit till tals tidigare i processen. De har varit med och formulerat sin syn på situationen och sina erfarenheter och behov. Detsamma gäller för föräldrar/
vårdnadshavare. Gemensamma diskussioner där olika professionella, barn och föräldrar har
varit delaktiga har lett till att barnet belysts av vuxna ur såväl professionell som privat synvinkel, samtidigt som barnet också har fått bidra med sina synpunkter och erfarenheter. Det
enskilda barnets situation har fått mer fokus och barnets ställning har stärkts.

På ärendenivån kan man mot bakgrund av ovanstående säga att det faktiskt görs barnkonsekvensanalyser. Samverkansparterna benämner det inte själva som barnkonsekvensanalyser,
men beskriver processen i samband med analysen av barnets behov som en process där man
kartlägger olika perspektiv på barnet och dess behov samt för- och nackdelar med olika typer
av insatser. Systematiserad erfarenhet av samverkansparternas, barns och föräldrars synpunkter på delaktighet i ett tidigt skede kan lägga grunden för mer kunskap om positiva och
negativa effekter av delaktighet och inflytande i samverkanshänseende.
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ANALYS OCH DISKUSSION
Att samverka är en komplex uppgift. Vi har i inledningen pekat på en aspekt av samverkan –
att harmoniera de olika dimensionerna (regelverk, organisation och synsätt) mellan de deltagande parterna så att det inte uppstår hinder för samverkan. I vår analys av samverkan har vi
utgått från dessa dimensioner och länkat dessa till de dimensioner som beskrivs i strategidokumentet: styrning, struktur och samsyn. Analysen hämtar sin styrka från den förankring i
en begreppsram som vuxit fram i analyser av samverkan och i samspel med den forskning och
utvärdering om samverkan som finns redovisad.

Genom att tillämpa olika metoder i analysen av hur samverkan utvecklats har vi kunnat följa
samverkansprocessens olika delar. Enkäter, fokusgrupper, intervjuer, associationsstudier och
projektens egen dokumentation har utgjort vårt underlag. Genom denna triangulering har vi
kunnat pröva samstämmigheten i resultaten från respektive studie. De bekräftar varandra, ger
kompletterande och fördjupande kunskap om processen.

En styrka med studien är möjligheten att studera utvecklingen av samverkan i ett stort antal
projekt med samma fokus, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Projekten är dock inte
homogena till sin karaktär. De skiljer sig på många avgörande punkter. Fokus varierar. Några
projekt fokuserar ogiltig frånvaro andra kriminalitet osv. De flesta projekten utgår dock från
en helhetssyn och har inte fokuserat någon av de fyra möjliga s.k. ingångarna. På en generell
nivå är kontexten given. Det rör sig om två huvudaktörer (skola och socialtjänst) som i vissa
fall även inkluderar polis och barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar också om samma
grundläggande tema.

Det finns dock viktiga skillnader mellan projekten. För att nämna några aspekter verkar
projekten i olika miljöer, kommunstorlekar, olika politiska majoriteter och under olika
ekonomiska förutsättningar. Detta kan påverka hur samverkan utvecklas. Vi har dock inte
funnit – i den mån vi kunnat kontrollera för dessa skillnader – att dessa aspekter på ett signifikant sätt påverkat samverkan. Ett undantag är dock tidigare erfarenhet av samverkan vilket är
en fråga vi strax återkommer till. Det tycks snarare vara så att det finns ett stort antal
gemensamma drag i samverkansprocessen mellan de olika projekten.
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Analysen är dock behäftad med några brister. Främst gäller detta den korta tid som projekten
följts. Vi har ingen möjlighet att uttala oss om hur stabila de indikationer på samverkan som
vi dokumenterat är. Vi kan dock konstatera två saker: samverkan har utvecklats positivt under
projekttiden och på många viktiga punkter har projekten visat höga värden.

I utvärderingsforskningen har det i några fall hävdats att man får olika resultat i bedömningen
av samverkan beroende på vilka i organisationen man frågar. Vi har inte haft full kontroll på
vilka som besvarat enkäten (baslinje- och slutlinjeenkäten). Vi uppmanade projektsamordnaren att uppgifterna skulle tas fram gemensamt i projektledningen. Om så skett eller om den
fyllts i av en enskild individ utan att förankra svaren i ledningen har vi inte kunnat kontrollera.
Det är också viktigt att ha i minnet att det är projektledningens syn som kommer fram i enkäterna. Det var också syftet med denna del av utvärderingen. Frågorna var av den karaktären att
enskilda medarbetare ute i organisationerna rimligen inte hade kunskap om alla de
förhållanden som efterfrågades.

Som motvikt genomfördes dels en associationsstudie bland de verksamma ute i organisationen och dels fokusgrupper med såväl ledningspersonal som handläggare. Vi har, som
tidigare nämnts, inte fått indikationer på att synen på samverkan skulle vara helt olika
beroende på vem som är uppgiftslämnare. Eftersom vi inte använt samma form för
datainsamling på olika nivåer i organisationen med undantag för fokusgrupper kan vi dock
inte med säkerhet veta effekten av detta.

Ett problem vid utvärdering av detta slag är att vi saknar s.k. värdekriterier att relatera våra
iakttagelser mot. Vi kan notera på vilken nivå samverkan ligger avseende våra indikatorer och
hur den utvecklats under studietiden men det saknas en referenspunkt. Att samverkan utvecklats positivt inom de flesta områdena är tydligt men man kan fråga sig om den nivå
samverkan uppnått efter projekttiden är en nivå som kan förväntas? Eller borde projekten ha
kommit längre i sin utveckling? Vi har inga säkra svar på sådana frågor utan är hänvisade till
bedömningar utifrån vad samverkansforskningen indikerar.

I den skrift från Socialstyrelsen (2008) som vi tidigare refererat till lyfter författaren fram
tidsperspektivet. Att bygga strukturer för samverkan menar författaren tar lång tid. I syfte att
närmare studera detta har vi bett Skolverkets experter i projektet att ta fram tio projekt som
vid denna studies början hade uppbyggda samverkansstrukturer och god erfarenhet av
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samverkan. Experterna tog dessutom fram tio projekt som de bedömde inte hade denna
erfarenhet utan där regeringssatsningen innebar att man fick börja bygga sådana samverkansstrukturer. En analys av hur samverkan såg ut vid satsningens början och hur den utvecklats
över tid visar att de projekt som hade tidigare erfarenhet av samverkan hade avsevärt bättre
ingångsvärden avseende styrning, struktur och samsyn, se figur 20 och 21 nedan.

Samverkan vid projektstart
4
3,5
3
2,5

Erfarenhet

2

Ej erfarenhet

1,5
1
0,5
0
Styrning t1

Struktur t1

Samsyn t1

Figur 20. Samverkan vid projektstart för projekt med respektive utan erfarenhet av samverkan.
Värdet kan variera mellan 0 och 4. Det angivna värdet är det genomsnittliga värdet på frågor
som fångar de olika dimensionerna och 4 är det maximala värdet.

De projekt som vid projektstarten hade samverkanserfarenhet har högre värden även vid
projekttidens slut. I nedanstående figur visar vi hur samverkan har förändrats under projekttiden. Figuren visar tydligt att projekt med ett samverkansförsprång vid projektstart ökar
avståndet gentemot projekt utan samma erfarenhet. Samtidigt har dessa ytterligare ökat sitt
försprång avseende styrning och samsyn. Inom området struktur behåller de ett tydligt
försprång men avståndet har minskat något.
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Förändring i samverkan
0,4
0,35
0,3
0,25

Erfarenhet

0,2
0,15
0,1

Ej erfarenhet

0,05
0
Styrning förändr

Struktur förändr

Samsyn förändr

Figur 21. Förändring i samverkan för projekt med respektive utan samverkanserfarenhet vid projektstart. Värdet är skillnaden mellan det genomsnittliga
värdet på frågor som fångar de olika dimensionerna vid projektstart respektive
projektslut.

Resultatet ger stöd för tesen att det tar lång tid att bygga samverkansstrukturer. De
förändringar vi ser bland dessa 20 projekt kan dock alternativt förklaras av andra faktorer än
av hur samverkan såg ut vid projektstarten. Det är emellertid inte troligt att dessa helt kan
förklara den stora och entydiga skillnad som råder mellan de två typerna av projekt då tidigare
erfarenhet av samverkan i sammanhanget tycks vara av betydelse.

I tabell 3 (se nedan) sammanfattar vi dels de grundläggande aspekterna av samverkan som vi
studerat och dels resultaten av studierna. Vidare ger vi några kommentarer om de styrkor och
svagheter vi noterat under utvärderingen.

Den huvudfråga som regeringsuppdraget omfattar är om medlen har åstadkommit en
utökad samverkan mellan parterna (se ovan sid 7). Som framgått av analysen kan det
konstateras att det på många avgörande punkter skett en utveckling av samverkan. Enligt
enkäten har förbättringar i synnerhet skett inom aspekten kunskap (se figur sid 30). Inom
ytterligare fyra (regelverk, organisation, dokumentation och synsätt) av de nio aspekterna av
samverkan har en utveckling konstaterats. Det kan dock samtidigt slås fast att projekten
generellt sett inom vissa aspekter uppvisar endast marginella förbättringar eller ingen
förbättring alls. Detta gäller aspekterna resurser, förankring och kommunikation. Särskilt
noteras att värdena kring resurser för samverkan i projekten var låga vid både baslinje- och
slutlinjemätning. Det är också enligt informanterna tydligt att den positiva utveckling som
projekten genomgått beror på de extra resurser som ställts till projektens förfogande.
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Dessutom vill Skolverket ha fyra ytterligare frågor belysta (se nedan). Dessa kan dock inte
helt besvaras utifrån de uppgifter som samlats in under projekttiden utan svaren grundar sig
såväl på relevant utvärderingsforskning som på hur samverkan konkret har utvecklats och ser
ut i de 90-tal projekt som studerats. Detta steg i den formativa utvärderingen innebär också att
vi går från en deskriptiv analys till en mer föreskrivande del. Det bör alltså tolkas så att de
kännetecken vi lyfter fram är av mer deduktiv karaktär, d.v.s. de utgår från den teoretiska
referensram som finns beskriven i bl.a. det ovan nämnda strategidokumentet och illustreras
med konkreta exempel från de studerade projekten.
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Vad kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån de tre förutsättningarna
styrning, struktur och samsyn?
Tabellen nedan utgår från de grundläggande dimensionerna av samverkan som analyserats i
utvärderingen (styrning, struktur och samsyn). I nästkommande kolumn ges en kort förklaring
till den aktuella dimensionen samt ett antal väsentliga krav. Till detta har vi fogat erfarenheter från projekten och i den sista kolumnen kommenterat kring styrkor och svagheter
relaterat till de studerade projekten.

Tabell 3. Kännetecken för en fungerande modell/metod utifrån samverkansförutsättningarna styrning,
struktur och samsyn.
Dimensioner
av samverkan

Förklaring

Väsentliga krav
(checklista)

Erf arenheter från
projekten

Kommentar

Förankring

Förankring, på såväl
politisk nivå som
förvaltningsledningsnivå och i verksamheten i övrigt, är
central för arbetets
legitimitet, resursallokering och
långsiktighet.
Beslutsfattare skall
vara informerade om
resultat av
samverkan.

– förankra projektet
på samtliga nivåer
-förankra arbetets
mål på samtliga
nivåer
– följ upp och
utvärdera
– återför
kontinuerligt resultat
till den politiska och
den administrativa
ledningsnivån
– klargör
beslutsmandat

Förhållandevis låg förankring på den politiska nivån
men hög inom den
administrativa ledningen.
Större enighet inom
organisationen och mellan
samverkande parter.
Samverkansinsatser bättre
synkroniserade mellan olika
nivåer. Till viss del ökad
tydlighet kring mandatfrågan
men beslutsmandat
efterfrågas fortfarande på
vissa håll.

Vid låg förankring riskerar
arbetet att inte kunna
fullföljas efter projekttiden
då resurser från ordinarie
verksamhet behöver avsättas. Kamp om resurser i
en tid av neddragningar.
Om ledning och verksamhet kan ”synka” idéer
och insatser minimeras
risken för att samverkan
”självdör”. Upplevelsen
av att äga mandat
förstärker och legitimerar
samverkan.

Regelverk

Reglers funktion är
ofta att vara avgränsande och
styrande. Eftersom
samverkan aktualiserar gränsöverskridande och nya
arbetsformer som
ibland kommer i
motsättning till existerande regelverk
finns risk för
konflikt.

– tydliggör
ansvarsfördelning
– granska regelverk
för att identifiera
motstridiga och/eller
försvårande regler
– undanröja motstridande regler alt. ge
tydliga instruktioner

Regelverken är granskade
och bearbetade i liten
utsträckning. Viss förbättring
under projekttiden. I viss
utsträckning har styrande
regelverk kunnat hanteras
med större öppenhet.

Betydelsen av att
harmoniera regelsystem
bör inte underskattas.
Detta bör göras
systematiskt och i
planeringsskedet

Styrning
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Förklaring

Väsentliga krav
(checklista)

Erfarenheter från
projekten

Kommentar

Målformulering

Samverkan kräver
tydliga och uttalade
mål. Alla mål behöver
dock inte vara gemensamma. Vid sidan om
ett övergripande
gemensamt mål kan
enskilda aktörer
formulera egna mål
men dessa bör ej
komma i konflikt med
andra aktörers mål.

– formulera
gemensamma mål
som är övergripande
och mätbara
– definiera målgruppen
– granska om det
förekommer
motstridiga
verksamhetsmål

De övergripande målen är
väl formulerade men
konkreta mätbara mål har
inte tagits fram i någon
större omfattning. Ökad
tydlighet kring vilka parter
som skall samverka samt
hur samverkan ska
gestaltas. Dock saknas
fortfarande tydlighet kring
arbetsbeskrivning och
roller.

Det är en brist att konkretionen i målen inte är hög.
Detta kan vara nödvändigt
i ett längre perspektiv.
Dels för att kunna följa
utvecklingen och dels för
att legitimera processen
och kunna argumentera
för resurser. Tydligt
uttalade mål med
samverkan underlättar det
praktiska arbetet.

Resurser

Samverkan syftar till att
ge andra aktörer tillgång till den egna
organisationens
resurser. Detta förutsätter en öppenhet och
vilja att ställa dessa
resurser till förfogande.

– identifiera
resursflödet/ekonomistyrningen och
förändra de delar som
utgör hinder för
samverkan
– om förändring ej är
möjlig ge tydliga
instruktioner
– avsätt resurser för
kommunikation
mellan samverkansparterna

Kartläggning av de ekonomiska frågorna har inte
skett i någon större omfattning. Resurser för
kommunikation upplevs
på vissa håll som bristfällig. Tillräcklig projekttid upplevs i enstaka fall.
Startsträckan oftast längre
än förväntat. Orimliga
krav ställs på snabba
effekter. Ökad effektivitet
i och med samordning.

I ett samverkansperspektiv
är det viktigt att i ett tidigt
skede kartlägga denna typ
av hinder. Om så ej sker
blir implementeringen av
samverkan försenad och
onödigt komplicerad.
Etablering av samverkan
tar tid och konkreta effekter av samverkansinsatser
kan låta vänta på sig.
Samordnarfunktion
medför tids- och
resursbesparingar.

Kommunikation

En styrka med samverkan är att den ger
förutsättningar för
bättre resursutnyttjande.
Informationsflödet blir
snabbare och det leder
till att det fattas bättre
och effektivare beslut.

– tydliggör roller och
arbetsfördelning
-skapa tydliga
arbetsrutiner
– genomför
kontinuerligt
verksamhetsövergripande möten
– skapa naturliga
”mötesplatser”

Har påtagligt utvecklats
under projekttiden.
Kommunikations- och
kontaktvägar känns
enklare och mer naturliga.
Kontakttagande upplevs
som avdramatiserat.

Kunskap om andra parters
uppdrag, förutsättningar
och arbetssätt är viktig för
respekt och förståelse.
Resultat visar dock på
fortsatt stort behov av
mötesplatser och fortsatt
dialog.

Organisation

Samverkan påverkas
både av hur de olika
parterna är
organiserade och hur
den valda
organisationsmodellen
för samverkan ser ut.

– teckna
avtal/formella
överenskommelser
– formulera
handlingsplaner och
utse samordnarfunktion
– engagera samtliga
berörda aktörer
– skapa tydliga
incitament för att
delta i samverkan
– granska olika
organisationsmodeller för samverkan och
välj optimal modell
– planera för
långsiktighet

Samverkan är i liten grad
formaliserad i avtal. Riktlinjer för verksamheten
har utvecklats under
perioden och arbetet har
därigenom blivit tydligare.
Någon större uppmärksamhet har inte lagts på att
granska och utveckla
specifika modeller för hur
samverkan kan organiseras, t. ex. i form av en
matrisorganisation eller att
samverkan byggs i form
av en separat egen enhet.
Olika parters interna organisation upplevs försvåra
samverkan. Projekten har
också i stor utsträckning
planerat för kontinuitet.

Det kan synas som en brist
att formella avtal inte
tecknats i större utsträckning och att organisationsfrågan ägnats liten uppmärksamhet. Detta kan
dock bero på att behovet
inte förelegat. Formella
avtal kan dock vara en
styrka vid planering för
långsiktighet i verksamheten och vid fördelning
av resurser. Positivt är att
riktlinjer för arbetet och
planeringen för framtiden
fått större plats under
projekttiden.

Dimensioner
av samverkan
Struktur
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Dimensioner
av samverkan

Förklaring

Väsentliga krav
(checklista)

Erfarenheter från
projekten

Kommentar

Dokumentation

Erfarenheter från
samverkansprocessen
måste tydliggöras och
återföras till de samverkande parterna.

– skapa mätbara
kriterier för framgångsrik samverkan
och för problem i
samverkan
– följ samverkansprocessen på nära
håll och dokumentera
löpande

Mycket låg aktivitet vad
gäller att dokumentera
samverkan i form av
mätbara kriterier på hur
samverkan utvecklas.

Samverkan är en komplex
uppgift. Utan god kunskap
om vilka delar av samverkan som brister
och/eller behöver utvecklas kan det vara svårt att
prioritera vilka aspekter av
samverkan som behöver
fokuseras.

De samverkande

– definiera grundläggande begrepp
– tydliggör
aktörernas syn på
samverkansobjektet
– utveckla en helhetssyn på objektet för
samverkan
– utveckla samsyn
kring ansvarsfördelningen

Generellt har denna
dimension av samverkan
förbättrats under perioden.
En förhållandes god
samsyn gäller avseende
synen på barn som far illa
och samverkan. Huvudaktörernas syn på varandra
är till stor del negativ.
Ökad respekt för och
professionell tilltro till
andras kompetenser.
Större lösningsfokusering
upplevs i gemensamma
frågor.

Trots att man uppger att
man gått igenom grundläggande begrepp och att
en viss samsyn råder –
även om den kan förbättras – avseende barn
som far illa är den
negativa bild man har av
varandra allvarlig. Den
kan utgöra ett problem för
att utveckla långsiktig
förtroendefull samverkan.

– betrakta samverkan
som ett specifikt
kunskapsområde
– utveckla samverkanskompetens
genom kontinuerliga
kurser, seminarier
och annan fortbildande verksamhet
– informera nytillkommen personal
– klargör de samverkande parternas
huvudsakliga
uppdrag
– informera om vad
de olika parterna kan
respektive inte kan
bidra med i samverkansarbetet.

Viss kompetensutveckling
har skett och den har ökat
under perioden. Kunskap
om varandra har förbättrats men är fortfarande
måttlig.
Samverkande parter har
mer realistiska förväntningar och rimliga krav på
varandra, där ökad förståelse för andras begränsningar varit starkt bidragande. Ökad kunskap om
hemorganisationen och det
egna uppdraget.
Kontinuiteten är
förhållandevis god.

Den bristande kunskapen
om varandra kan utgöra
grund för svårigheter i
samverkan. Likaså är det
värt att notera att kompetensutvecklingen kan
förbättras. Genom gemensam diskussion och kritisk
granskning av olika
organisationers struktur
kan viktiga insikter vinnas
och samsynen öka.

Samsyn
Synsätt

parternas synsätt
påverkar samverkansprocessen och innefattar
både hur de deltagande
aktörerna ser på det de
skall samverka kring,
och hur de ser på
samverkan som fenomen och process.

Kunskap

Kunskapsdimensionen
är viktig i samverkan.
De samverkande
parterna behöver såväl
kunskap om varandra
som kompetens
avseende samverkansprocessen.

Styrning
Förankring av såväl projektet som projektets mål på såväl politisk nivå som verksamhets- och
förvaltningsledningsnivå är av central betydelse. Beslutmandat behöver klargöras. Vid låg
förankring riskerar arbetet att inte kunna fullföljas efter projekttiden då resurser från ordinarie
verksamhet behöver avsättas.
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Samverkan aktualiserar gränsöverskridande och nya arbetsformer som kan komma i motsättning till existerande regelverk. Det är av stor vikt att systematiskt och i planeringsskedet i
görligaste mån harmoniera aktörernas regelsystem.

Struktur
Samverkan kräver gemensamma mål som är tydligt uttalade och mätbara. I de fall egna mål
förekommer hos enskilda aktörer får de ej komma i konflikt med andra aktörers mål.

Vid samverkan behövs öppenhet och vilja att ge andra aktörer tillgång till den egna organisationens resurser. I ett samverkansperspektiv är det därför viktigt att kartlägga resursflödet
och ekonomistyrningen.

En styrka med samverkan är att bättre förutsättningar för effektivare resursutnyttjande och
snabbare informationsflöde kan skapas. Tydliga roller och naturliga mötesplatser främjar
dialog och kommunikation. Kunskap om andra parters uppdrag och förutsättningar är viktig
för respekt och förståelse.

Samverkan påverkas både av hur de olika parterna är organiserade och hur den valda organisationsmodellen för samverkan ser ut. Att teckna avtal/formella överenskommelser och formulera handlingsplaner är viktiga komponenter vid planering för långsiktighet och vid fördelning av resurser.

Löpande dokumentation och mätbara kriterier för framgångsrik samverkan gör att erfarenheter från samverkansprocessen kan tydliggöras och återföras till de samverkande parterna.
Saknas kunskap kring brister och utvecklingsbehov kan det vara svårt att prioritera de aspekter av samverkan som behöver fokuseras.

Samsyn
De samverkande parternas synsätt påverkar samverkansprocessen. Parternas syn på såväl
samverkan som på det man samverkar kring bör definieras och tydliggöras.
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Kunskapsdimensionen är viktig i samverkan. Brister i kunskap om varandra och i kompetens
avseende samverkansprocessen kan utgöra grund för svårigheter i samverkan.

Vad kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån ett nyttoperspektiv?

Utifrån resultatet av genomförda fokusgrupper i fem utvalda projekt, tillika goda exempel på
fungerande samverkan, presenteras i nedanstående tabell de faktorer som utifrån ett nyttoperspektiv kännetecknar en fungerande modell/metod för samverkan. Dessa kännetecken
representerar de områden inom vilka en utveckling och förbättring (upplevd nytta) kunnat
identifieras av informanterna under projekttiden:
Tabell 4. Kännetecken för en fungerande modell/metod utifrån ett nyttoperspektiv.

Dimensioner
av samverkan

Aspekter

Styrning

Förankring

Struktur

Kännetecken utifrån ett nyttopersp ektiv
•
•
•

•

Samverkan är tydligare förankrad
Samverkan är bättre synkroniserad mellan olika nivåer
En mer enad ledning förmedlar gemensamt intresse för
och vinster med samverkan gentemot respektive verksamhet
Ökad tydlighet kring mandat

Regelverk

•

Större öppenhet kring sekretessfrågor

Målformulering

•
•

Ökad tydlighet kring mål, målgrupp och arbetsordning
Förbättrad struktur kring utgångspunkter för samverkan:
– Samverkande parter
– Hur och varför samverka?

Resurser

•
•

Mer tid avsatt för samverkan
Effektivare arbetssätt genom:
– insatssamordning
– förbättrat resurs- och kompetensutnyttjande
– effektivare mötesstruktur
– mer individanpassad hjälp snabbare

Kommunikation

•

Enklare, mer naturliga kommunikations- och kontaktvägar

Organisation

•

Mindre hierarkiska strukturer, samverkande parter är i
ökad utsträckning ”på samma nivå”

77
En formativ utvärdering av samverkan.
Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009

Dimensioner
av
av samverkan
Samsyn

Aspekter
Synsätt

Kännetecken utifrån ett nyttoperspektiv
•
•
•

Kunskap

•
•
•

Utökad helhetssyn i och med fler perspektiv
Ökad respekt och tilltro till andra parters kunskap och
kompetens
Större lösningsfokusering i gemensamma frågor
Ökad kunskap och förståelse för andra parters uppdrag och
dess möjligheter respektive begränsningar i samverkan
Mer realistiska förväntningar och rimligare krav gentemot
varandra
Ökad kunskap och förståelse för hemorganisation och eget
uppdrag

Nyttan för brukaren
I enlighet med resultaten från de genomförda intervjuerna redovisas nedan den upplevda
nyttan för brukaren, så som den uttrycks av de professionella aktörerna. Sammantaget är de
viktigaste punkterna som framkommit:
•

Samverkan har bidragit till ökad öppenhet och delaktighet för den enskilde – barnet
och föräldrarna

•

Barn har fått hjälp tidigare, genom rådgivande och stödjande insatser, utan att bli ett
ärende hos socialtjänsten

•

Delaktighet för barn och föräldrar i ett tidigt skede av processen har lett till samtycke
och ansökan om insats istället för till en anmälan från skola till socialtjänst

•

Insatser till det enskilda barnet har kunnat samordnas. Barnet har fått hjälp utifrån ett
helhetsperspektiv

Även satsningen på BBIC, med fokus på olika livsområden och kommunikation, beskrivs av
informanterna som positiv ur ett brukarperspektiv:
•

Fokus på barns behov i stället för på barns problem

•

Fokus på barns behov i relation till föräldrars förmåga

•

Bidragit till ett mer enhetligt språk inom och mellan socialtjänsten och skolan

•

Lättare för socialtjänsten att tydliggöra och avgränsa sitt uppdrag i förhållande till
skolan och vice versa
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Hur bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell?

Till denna frågeställning har Skolverket fogat en följdfråga kring hur man kan bedöma om en
modell har överlevnadsmöjligheter så att den går att permanenta i verksamheten. Då utvärderingsuppdraget inte ger utrymme för att följa samverkansprojekten över ett längre tidsintervall
belyser vi denna frågeställning genom att lyfta fram några faktorer som, utifrån de hittills
dragna erfarenheterna, bedömer som centrala för en långsiktighet i arbetet och som vi anser
vara särskilt viktiga att beakta i just detta sammanhang.

För att samverkan ska kunna bestå över tid krävs förankring på såväl politisk- som ledningsnivå. En sådan förankring ger arbetet den legitimitet som behövs för överlevnad. En annan
viktig aspekt av förankringsarbetet handlar om tillgång till resurser. Om arbetet inte är väl
förankrat finns en stor risk att arbetet inte kan fortsätta eftersom annan verksamhet prioriteras.
Särskilt tydlig blir denna kamp om resurser i tider av neddragningar och besparingar.

Tydliga och mätbara mål bedöms som en viktig faktor för överlevnad. Om det inte finns
möjlighet att redovisa konkreta resultat minskar entusiasmen och motivationen för ett fortstatt
samverkansarbete på såväl lednings- som verksamhetsnivå. Samtidigt är det därför viktigt att
redan från början planera för en kontinuerlig uppföljning av arbetet.

Att i görligaste mån formalisera samverkan genom att teckna formella avtal är främjande för
samverkan över tid, samtidigt som vi ser att det förekommer i få av de studerade projekten.
Saknas sådana avtal kan det vara svårt att, då en tid förflutit och exempelvis personer i
ledande positioner bytts ut, fortsätta vara överens kring hur samverkan ska organiseras.

Omorganisationer påverkar samverkansarbetet på flera sätt än i frågor som har med formella
avtal att göra. Om samverkan i stor utsträckning bygger på att enskilda individer är involverade blir förändringar som påverkar olika personers arbetsuppgifter särskilt kännbara. Detta är
något som redovisats i flera av de studerade projekten. Även om enskilda individers engagemang, entusiasm och egenskaper är av stor vikt för samverkansprocessen finns det därför
anledning att sträva efter att tydligt knyta samverkan till funktion och inte enbart till person.

Frågan om ansvar är central för samverkan ur ett långsiktigt perspektiv. Då de samverkande
känner ett gemensamt ansvar skapas en god grund för fortsatt samarbete, samtidigt som det
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omvända förhållandet minskar engagemanget då parterna istället frestas eller tvingas att
prioritera det som upplevs som primära ansvarsområden.

Till sist vill vi åter påminna om att de här redovisade faktorerna inte gör anspråk på att utgöra
en komplett lista. Det finns naturligtvis många fler faktorer utifrån de skilda kontexterna som
påverkar överlevnadsmöjligheterna för samverkansarbetet. Även faktorer som parterna inte
kan påverka själva kan ha stor påverkan. Ett sådant exempel är politiska beslut på nationell
nivå som påverkar eller till och med omöjliggör en fortsatt samverkan.

Vilka olika typer av konsekvensanalyser kan man göra beroende på vilken av de fyra
parternas perspektiv man utgår ifrån vid bedömning av resultaten?

Flera olika typer av konsekvensanalyser kan göras. I nedanstående matris pekar vi på fyra
centrala sådana konsekvensanalyser som kan göras utifrån de olika parternas perspektiv och
som är viktiga utifrån det område som de aktuella projekten verkat inom. Vårt syfte med
matrisen är inte att presentera en färdig lösning utan att visa ett exempel på ett arbetssätt där
olika konsekvenser för de olika parterna kan tydliggöras och jämföras. Då det ligger utanför
utvärderingsuppdraget att närmare diskutera och fördjupa dessa olika typer av konsekvensanalyser hänvisar vi till de punkter som vi redovisat ovan samt de som framkommer i den
externa samhällsekonomiska analysen.

Inomorganisatorisk Mellanorganisatorisk Barnkonsekvensanalys Samhällsekonomisk
Socialtjänst
Skola
BUP
Polis
Figur 22. Matris över olika konsekvensanalyser som kan göras av de olika parterna.

Den grundläggande tanken är att de olika parterna gör respektive analys utifrån sitt eget
perspektiv. Det konkreta innehållet i matrisen styrs av vad samverkan avser och i vilken
kontext den sker. Att göra konsekvensanalyser av ett samverkansprojekt innebär att en aktör
granskar de konsekvenser för den interna organisationen som en sådan samverkan med andra
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aktörer innebär. Ett exempel på en sådan tänkbar konsekvens är att en aktör behöver se över
sitt interna regelverk. En mellanorganisatorisk konsekvensanalys kan handla om att kartlägga
konsekvenser av den interorganisatoriska samverkan, t.ex. vad konsekvenserna blir avseende
fördelningen av det ekonomiska ansvaret mellan parterna avseende gemensamma insatser.
Barnkonsekvensanalys kan visa på risker för det enskilda barnets integritet när kunskap från
de samverkande aktörerna om en individ sammanförs. Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen utifrån en part kan exempelvis visa vilka ökade kostnader parten har men också
vilka samhällsekonomiska vinster som kan tänkas uppstå.

En rad i matrisen visar en parts ”avtryck” av samverkan såväl inom den egna organisationen,
för det enskilda barnet och dess familj samt i partens omvärld i vid mening. Kolumnvis visar
matrisen likheter och skillnader mellan analyserna och innebär att en ”helhetsbild” av samverkanskonsekvenserna kan växa fram. Matrisen kan också ligga till grund för att utveckla arbetet kring såväl styrning och struktur som samsyn.
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Bilaga 1

Centrala aspekter på samverkan

Område

Aspekter

Frågor i frågeformulär

Styrning

Förankring

1 a-c, 3, 4, 5, 11 a-c

Regelverk

2, 6, 7, 8, 9

Målformulering

10 a-b, 12, 13

Resurser

23, 24, 25, 26, 27 a-b

Kommunikation

14, 15, 16, 22 a-b, 28

Organisation

17, 18 a-c, 19, 29, 30 a-b, 31, 32, 44

Dokumentation

33 a-b, 34

Synsätt

35, 36, 37, 38, 39, 41

Kunskap

20, 21, 40 a-c, 42 a-b, 43

Struktur

Samsyn

Observera att ordningsföljden på frågorna i frågeformuläret inte är strikt ordnade utifrån de tre
områdena styrning, struktur och samsyn. Frågornas ordningsföljd utgår från ett tänkt arbetsflöde för
att upplevas som en mer logisk svarsordning.
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Formulär 1

Bilaga 2

Projektnr: ______________
Inkom den: _____ / _____ 2009

Samverkan kring barn som far illa
Verksamhets-/projektnamn:

_______________________________________________________________

Ort:

______________________________________________________________________

Kontaktperson:

______________________________________________________________________

E-post:

______________________________________________________________________

Telefon:

__________________________________

Mobil:

__________________________________

Samverkande parter:

Skola
Polis
Socialtjänst
BUP

Ingång:

Ogiltig frånvaro
Ungdomskriminalitet
Alkohol & narkotika
Psykiska & emotionella svårigheter
Helhetsgrepp

Förtydligande definitioner
I detta formulär används nedan angivna begrepp på följande sätt:
Projektgrupp:

den grupp personer som företräder projektet, exempelvis ansvariga
från de ingående aktörerna, projektledare, samordnare.

Projektdeltagare:

de enskilda personer som ingår i projektgruppen.

Målgrupp:

barn som far illa eller riskerar att fara illa.

STYRNING

Inte alls

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckni ng

1. Projektet är förankrat
a) på politisk nivå:
b) på administrativ ledningsnivå:
c) på operativ verksamhetsnivå:
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Inte alls

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

2. Ansvarsfördelningen i projektet är tydligt uttalad:
3. Det finns en överenskommelse om en samordnad
uppföljning av projektet:
4. Det finns en överenskommelse om en samordnad
utvärdering av projektet och dess effekter:
5. Det är bland projektdeltagarna känt vem/vilka som får
besluta om vad:
6. Styrande regelverk har granskats med syfte att identifiera
eventuellt motstridiga och försvårande regler för
samverkan: (Vid svar ”Inte alls” gå till påstående 10)
7. För samverkan motstridiga och hindrande regelverk, har
identifierats: (Vid svar ”Inte alls” gå till påstående 10)
8. I de fall motstridiga och hindrande regelverk har
identifierats har dessa kunnat undanröjas:
9. Motstridigheter och hinder för samverkan i befintliga
regelverk har inte kunnat undanröjas men tydliga
instruktioner kring hantering av sådana motstridigheter och
hinder finns:

STRUKTUR

Inte alls

10. Projektet har formulerat gemensamma mål som är
a) övergripande:
b) mätbara:
11. Projektets gemensamma mål har förankrats
a) på politisknivå:
b) på chefsnivå:
c) på verksamhetsnivå:
12. Det finns verksamhetsmål inom de samverkande parternas
organisationer som strider mot projektets gemensamma
m ål :
13. Målgruppen för samverkan har gemensamt definierats av
projektgruppen:
14. Projektdeltagarnas roller i projektgruppen är tydliggjorda:
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Inte alls

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

15. Arbetsfördelningen inom projektgruppen är tydliggjord:
16. Arbetsrutinerna inom projektgruppen är tydliggjorda:
17. Mellan de samverkande parterna inom projektgruppen har
avtal/formella överenskommelser (om gemensamma mål
på kort/lång sikt, ansvar etc.) tecknats:
18. Inom projektgruppen har
a) handlingsplaner formulerats:
b) projektsamordnare/samordnarfunktion utsetts:
c) riktlinjer tagits fram för ärenden där flera huvudmän är
berörda:
19. Samtliga aktörer som berörs av projektet har engagerats i
projektgruppen:
20. Projektdeltagarna har tidigare erfarenheter av att
samverka:
21. Projektdeltagarna har goda kunskaper i frågor som rör
samverkan:
22. Verksamhetsövergripande möten inom projektgruppen
förekommer kontinuerligt
a) på ledningsnivå:
b) på verksamhetsnivå:
23. Ekonomistyrningen/resursflödet (ekonomiska, personella och
materiella resurser) har granskats med syfte att undanröja hinder för
samverkan: (Vid svar ”Inte alls” gå till påstående 27)
24. I ekonomistyrningen/resursflödet har hinder för samverkan
identifierat s: (Vid svar ”Inte alls” gå till påstående 27)

25. I de fall samverkanshinder i ekonomistyrningen/
resursflödet identifierats har dessa kunnat undanröjas:
26. Motstridiga faktorer i ekonomistyrningen/
resursflödet har inte kunnat undanröjas men tydliga
instruktioner kring hantering av dessa motstridigheter finns:
27. Resurser för att utveckla kommunikationen mellan
samverkansparterna har avsatts
a) på ledningsnivå:
b) på verksamhetsnivå:
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Inte alls

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

28. Det finns förutsättningar inom projektet för att informella
mötesplatser för informationsutbyte kontinuerligt kan skapas:
29. Projektgruppen har planerat för långsiktighet i
samverkansprocessen efter projekttidens slut:
30. Tydliga incitament för att delta i samverkan finns för
a) personer på ledningsnivå:
b) personer på verksamhetsnivå:
31. Olika organisationsmodeller för samverkan och dess
för- respektive nackdelar har systematiskt granskats:
32. Utifrån respektive aktörs rådande förutsättningar har en
optimal organisationsmodell för projektet valts:
33. Mätbara kriterier har skapats i projektet avseende
a) framgångsrik samverkan:
b) problem i samverkan:
34. Dokumentation av samverkansprocessen sker löpande:

SAMSYN

Inte alls

35. Inom projektgruppen har grundläggande väsentliga
begrepp definierats:
36. Inom projektgruppen råder en helhetssyn på det man
samverkar kring:
37. Diskussion har förts om projektdeltagarnas syn på det man
samverkar kring: (Vid svar ”Inte alls” gå till påstående 40)
38. Diskussionen om synsätt har inneburit att det framkommit
olika synsätt på det man samverkar kring: (Vid svar ”Inte alls”
gå till påstående 40)

39. De olika synsätt som framkommit kan försvåra samverkan:
40. De samverkande parterna har kunskap om övriga
projektdeltagare avseende
a) huvudsakliga uppdrag:
b) de resurser varje part kan bidra med till projektet:
c) det varje part inte kan bidra med till projektet:
41. En samsyn råder kring ansvarsfördelningen i projektet:
42. Inom projektgruppen förekommer kontinuerligt
a) gemensam kompetensutveckling:
b) gemensam metodutveckling:
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I liten

I viss

I stor

I mycket stor

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

Inte alls

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

I liten

I viss

I stor

I mycket stor

Inte alls

utsträckning

utsträckning

utsträckning

utsträckning

Inte alls

43. Projektgruppen har tagit till sig av erfarenheter från
liknande samverkansprojekt:
44. I projektet råder stor frihet, t.ex. när det gäller att utveckla
nya arbetsformer:

BARNPERSPEKTIVET
45. Barnperspektivet har diskuterats i projektet:
46. Samsyn gäller kring barnperspektivet i projektet:
47. Barnperspektivet har tillmätts betydelse i projektet:
48. Barnperspektivet har synliggjorts i projektet:
49. Barnkonventionen har varit ett verktyg i planeringen av
projektet:

SKOLAN & ELEVHÄLSAN

Ingår ej
i projektet

50. Elevhälsan, som en del av skolans interna
organisation på skolnivå, involveras i samverkansprojektet:
51. Det centrala elevhälsoteamet i kommunen,
stadsdelen eller motsvarande, involveras i
samverkansprojektet:
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Bilaga 3

Fokusgrupper i Skolverksprojektet kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Del 1: Samverkansprocessen under projekttiden
Ämne

Stimulusmaterial

Frågeställningar

Nyttoperspektivet

Introduktion

Vad har samverkansprojektet gjort
för skillnad för er verksamhet?

(Jfr. underlaget för
genomförande av
utvärderingsuppdrag, punkt
2: Vad kännetecknar en
fungerande modell/metod
utifrån ett nyttoperspektiv?)

Beskriv vilken nytta ni haft av
projektmedlen i samverkan.

Del 2: Hindrande/främjande faktorer
Ämne

Stimulusmaterial

Frågeställningar

Faktorer som verkar
hindrande och främjande
för samverkansprocessen

Spindeldiagram

Beskriv vad som fungerat bra i
detta projekt. Hur/varför?

(Deltagarna får ange viktiga
faktorer som påverkar
samverkan generellt)

(Utifrån vad som generellt
fungerar bra. Tillverkas
”live”.)

Del 3: Synen på varandra
Ämne

Stimulusmaterial

Frågeställningar

Validering av resultat
från associationsstudie

Dragning av tendenser i
associationsstudien kring
lärare X socialsekreterare

Känner ni igen denna bild?
Hur påverkar det samverkan?
Gäller det även andra grupper?

(Validering av associationer
kring samverkansprocessen
sker i ”Samverkansprocessen
under projekttiden”)
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Bilaga 4

Enkätundersökning kring ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa”
Denna enkätundersökning genomförs i första hand som en del i utvärderingen av samverkansprocessen inom de samverkansprojekt som erhållit medel från Skolverket (tidigare
Myndigheten för Skolutveckling). Enkäten genomförs av Örebro universitet och riktas till
personer som är praktiskt verksamma inom projekten.
Vidare ger enkäten möjlighet till en unik komparativ studie där svaren kan jämföras med
motsvarande svar avgivna i en enkätundersökning som genomförs i Frankrike. Detta arbete
kommer att utföras i samarbete med en forskargrupp från Toulouse universitet.

Instruktioner
Vi ber dig att i den första delen ange upp till fem ord eller uttryck som du spontant kommer
att tänka på när du ser de i formuläret angivna orden/uttrycken. Om du inte spontant kommer
att tänka på så många som fem ord eller uttryck så anger du de du kommer att tänka på.
I kolumnen ”Rangordning” anger du med en siffra hur viktigt du anser att ordet/uttrycket är
jämfört med övriga ord/uttryck som du angivit. Siffran 1 anger det viktigaste ordet/uttrycket,
siffran 2 det näst viktigaste osv.
I den högra kolumnen anger du med ett kryss om du anser att ditt ord/uttryck har negativ eller
positiv värdeladdning. Värdet ”0” anger att ordet/uttrycket är varken negativt eller positivt. Ju
längre åt höger du sätter ditt kryss desto mer positiv värdeladdning har ordet. Det omvända
förhållandet gäller ju längre åt vänster du sätter krysset.
Svaren på frågorna 5-11 anger du med vanlig text.
_________________________________________________________________________
1. Ange upp till fem ord eller uttryck som du spontant kommer att tänka på när du hör
uttrycket barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Ord eller uttryck

Rangordning

(Neg)
--

⌧
-

(Pos)
0

+

++
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2. Ange upp till fem ord eller uttryck som du spontant kommer att tänka på när du hör
uttrycket samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Ord eller uttryck

Rangordning

(Neg)
--

⌧
-

(Pos)
0

+

++

3. Om du är lärare/speciallärare:
Ange upp till fem ord eller uttryck som du spontant kommer att tänka på när du tänker på
yrkesgruppen socialsekreterare.
Ord eller uttryck

Rangordning

(Neg)
--

⌧
-

(Pos)
0

+

++

4. Om du är socialsekreterare:
Ange upp till fem ord eller uttryck som du spontant kommer att tänka på när du tänker på
yrkesgruppen lärare.
Ord eller uttryck

Rangordning

(Neg)
--

⌧
-

(Pos)
0

+

++
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5. Var vänlig ange ditt kön

6. Var vänlig ange din ålder

7. Inom vilket område arbetar du (t.ex. skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen)?

8. Vilket är ditt nuvarande yrke?

9. Hur många år har du arbetat inom detta yrke?

10. Vilket är din högsta avslutade utbildning?

11. Vilket år avslutade du denna utbildning?

12. Hur skulle du vilja beskriva den dominerande sociala utsattheten i det geografiska
område där du främst är verksam? Markera med ett kryss i tabellen.
Mycket liten

Liten

Stor

Mycket stor

_________________________________________________________________________
Var vänlig ange din e-postadress:

Enkäten kommer endast att användas i forskningssammanhang och du kommer inte att kunna
identifieras av någon annan än de forskare som genomför studien.
Tack för din medverkan!
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Bilaga 5

Intervjunderlag - Barnperspektivet

1: 1 Berätta om vilka områden ni har valt att samverka kring
1: 2 Berätta vilka parter som varit involverade i samverkan.
1: 3 Berätta kort vad ni gjort inom respektive område (krim, skolk osv)

2. Beskriv den faktiska nyttan av ert projekt för brukaren
A. nyttan för barn
B. nyttan för föräldrar

3. När i samverkansprocessen görs
A. barn delaktiga
B. föräldrar delaktiga

4. Har synen på barns rättigheter/barnperspektivet förändrats/utvecklats hos (någon av)
samverkansparterna under processens gång?

5. Har synen på brukarmedverkan förändrats hos (någon av) samverkansparterna under
samverkansprocessens gång?

6. Har projektet föregåtts av bankonsekvensanlys (beskriv)

7. Har politiker delaktiga/informerade?

8. Har beslut tagits i nämnder/utskott om projektet?

9. Har det förekommit någon allmän information om projektet till
brukare/kommuninnevånare?
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