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Abstract
Ulrika Englund (2017): Collaboration projects, and then what? - a follow up
study on the collaboration process regarding children and youth in distress or
at risk: Studies from the Swedish Institite for Disability Research 83.
Satisfactory collaboration regarding children and youth in need of a comprehensive support is particularly important. Despite extensive research on
collaborative work, knowledge of long term development of the collaboration process is lacking. The present thesis concerns inter-organizational collaboration within the framework of a former Swedish policy effort – focusing collaboration between schools, social services, police and the child and
youth psychiatry – for the benefit of children and young people in distress
or at risk. Applying a critical realist perspective, the overall aim of the thesis
is to describe how former collaboration projects develop over time, and to
identify significant mechanisms within this development. Through three
questionnaire studies, the collaborative process development within the
same collaborative settings is described (n=66) over a period of close to
seven years. Estimations of 58 collaboration quality indicators within three
categories *rules and regulations, *structural aspects and *shared perspectives/consensus were collected at baseline in 2008, after one year at the final
project stage in 2009, as well as five years after the project period (and the
policy effort) ended, in 2014 (n=38). Two developmental trends occur: I) an
overall positive trend and II) a negative trend on a comprehensive level. I)
Collaboration on the target group has increased over time, are mainly incorporated into permanent organizational structures and is judged to have
worked well/very well over time. II) Overall deteriorations of high estimates
of the 58 quality indicators for collaborations is seen over the five year period, following the project period. However, less dramatic changes is noted
on quality indicators concerning shared perspectives/consensus than on
matters regarding rules and regulations and structural aspects. Five mechanisms of particular importance for the collaboration development are identified: anchoring, holistic perspectives, engagement, knowledge and clarity.
Keywords: Collaboration, collaboration project, policy effort, development,
children, youth, at risk.
Ulrika Englund, School of Health Sciences, Örebro University, SE 702 81
Örebro, Sweden, ulrika.englund@oru.se.
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Ni säger: Det är tröttsamt att umgås med barn. Det är riktigt. Ni tillägger: Därför
att man måste sänka sig till deras nivå, böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten. Men
där tar ni fel. Det är inte det som är det tröttsamma. Det är snarare det faktum att
man måste höja sig så att man når upp till deras känslor. Sträcka på sig, göra sig
längre, ställa sig på tå.
Janusz Korczak (1878-1942) – polsk författare, barnläkare, pedagog och en
pionjär inom det internationella arbetet för barns rätt.

Förord
Denna avhandling är ett resultat av det arbete som tog sin början under
hösten 2007. Vid den tiden var jag dock inte doktorand, utan projektassistent inom Gruppen för studier av samverkan. På uppdrag av regeringen
och dåvarande Myndigheten för skolutveckling, genomförde vår forskargrupp under åren 2007-2009, en nationell utvärderingsinsats avseende samverkansprocessen inom initialt 99 samverkansprojekt. Denna samverkan
var riktad mot målgruppen barn och unga som redan far illa eller som riskerar att göra så längre fram i livet. Det var på många sätt ett angeläget och
viktigt uppdrag som jag hade förmånen att få medverka i. Jag fick en samordnande roll i arbetet, såväl vad gällde planering och genomförande av
uppdragets olika delstudier, som analys och rapportering av desamma. Därtill ansvarade jag för upprättandet av en projektdatabas och löpande administration av denna. Jag var även forskargruppens kontaktperson gentemot
såväl projektverksamheterna som myndigheten, samt var medförfattare till
del- respektive slutrapporter gentemot uppdragsgivaren. När det kommer
till det datamaterial, som utgör grunden för denna avhandling, har jag på
ett självständigt sätt samlat in, bearbetat och analyserat detsamma. Detta
såväl vid tiden för det specifika utvärderingsuppdraget, som inom den tredje
fristående delstudien. Jag är nu tacksam och stolt över detta arbete som
kommit att resultera i denna avhandling.
Att få möjligheten, och förmånen, att skriva en akademisk avhandling,
är en resa i ordets rätta bemärkelse. Alla möjliga (och omöjliga) känslor
hinner infinna sig under den tid som doktorandperioden utgör. Jag ger mig
inte ens på att försöka återge dessa. Förmodligen skulle detta resultera i
ännu en avhandling, vem vet? Men nu när jag kommit till det, på många
sätt efterlängtade ”förordsstadiet”, kan jag stolt och glad, men även vemodigt, konstatera att det finns en hel uppsjö människor som jag står i stor
tacksamhetsskuld till, och vars närvaro och medverkan jag aldrig hade klarat mig utan. Personer som på olika sätt, i olika situationer, och när jag som
mest behövt det, har peppat, stöttat, konstruktivt kritiserat och på en
mängd andra sätt bidragit till att jag kunnat slutföra denna avhandling.
Jag vill börja med att tacka vår tidigare uppdragsgivare och dess representanter vid dåvarande Myndigheten för skolutveckling, sedermera Skolverket och som finansierat avhandlingens två första delstudier. Tack särskilt
till Eva-Lotta Eriksson för din, då som nu, stora entusiasm, och för ditt stora
stöd inför mitt val och min vilja att skriva denna avhandling om den policysatsning som vi tillsammans fick arbeta inom för snart tio år sedan. Tack
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även till Håkan Sandström, Peter Nyberg vid Skolverket och Anne-Charlotte Blomqvist.
Jag vill också passa på att tacka alla drivna, engagerade, modiga och viktiga professionella, som bidragit till avhandlingens empiriska underlag, alla
”samverkare”. Att få höra och uppleva att studien upplevdes som betydelsefull och efterfrågad har motiverat mig hela vägen. Tack för ni ville dela
med er av kunskap och erfarenheter av samverkan, till förmån för de barn
och unga som behöver ett sammansatt stöd. Utan er, ingen avhandling.
Härnäst vill jag rikta mig till min huvudhandledare och forskningsledare
Berth Danermark: för att du hade modet att anställa en, för snart tio år
sedan, nybliven mamma som kom med ”lillan på armen” till en mycket
enkel anställningsintervju, i solen utanför Prismahuset en sensommardag
2007. Sedan den dagen har du alltid trott på, stöttat och fått mig att växa
och utmanas, i med- som motgång. Tack för raska promenader genom
Stockholm, för svampplock på Tjörnekalv och för idel konstruktiv hjälp
och stöd i min akademiska progress.
Tack till Per Germundsson: (som också satt med i solen den där dagen).
Du har blivit en trogen följeslagare, en uppskattad kollega och sedermera
min skarpe bihandledare. Tack för många skratt, för minst sagt stormiga
turer till havs, galna upptåg i Frankrike och fokusgruppsintervjuer med varierat antal deltagare…
Tack Sarah Granberg: min fina kollega, min ledsagare i Schweiz på bussar och tåg, när vi inte riktigt visste vart vi skulle, än mindre hur vi skulle
komma fram. Sedermera blev du min bihandledare, och metodpolis. Med
din skärpa och intelligens har du varit ett stort stöd.
Tack också till mina två externa granskare Rafael Lindqvist och Marek
Perlinski: för att ni på ett gediget och konstruktivt sätt, granskade min text
vid halvtids- respektive slutseminarium. I viktiga skeden i processen hjälpte
ni mig att höja blicken, så att arbetet kunde vidareutvecklas och förbättras.
Ett stort tack går också till dig Camilla Ehnfors: för ditt ovärderliga administrativa stöd och din vilja och positiva inställning till att allt går att lösa
på bästa sätt. Tack också Maria Hugo-Lindén för fint samarbete under min
doktorandtid inom Institutet för handikappvetenskap (IHV).
Jag vill självklart tacka alla mina fina, nuvarande som före detta, kollegor
vid och utanför Örebro universitet: Moa, Sif, Antonia, Emelie, Johanna G.,
Lotta, Sarah, Kerstin, Sara B., Helena, Jonas K., Marianne, Åsa, Peter, Stephen, Susanne, Erik W, Jonas E., Lotta, Susanna L.T., Karin F., Susanna,
Madde, Camilla, Agneta, Camilla W., Marie M., Christina S., Ann-Char-
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lotte, Pernilla, Johanna H., Karin R., hela gänget på A-T samt tidigare kollegor vid Audiologiskt forskningscentrum (med Claes och Ann-Marie i spetsen). Ett särskilt tack går också till alla underbara doktorand-vänner och
forskare runt om i landet, och som jag inom ramen för Institutet för handikappvetenskap fått ynnesten att lära känna. ”Baskurs-brudarna” Frida, Karin, Jennie, Elisabeth och Ida, tiden med er kommer jag aldrig att glömma!
Ett särskilt tack går också till dig, Moa Wahlqvist: för alla stunder med
kaffe och bulle, diskussioner om högt och lågt, stort och smått. Du är min
förebild och en av de få som fått mig att inse den ädla konsten i att tala utan
att säga ett enda ord. Tårar och skratt, kärlek. Sif Bjarnason: för att du är
du, och för att ”nu är nu”, för allt ditt stöd och alla viktiga pratstunder. Att
inte få ha dig vägg-i-vägg längre är en stor sorg. Ord kan inte beskriva vad
du betyder för mig. Antonia Pavli: ”Thank Yu, Yu and Yu” () for always
being there and for your persistent support and help. What a pleasure (and
sometimes shear pain) it´s been taking on this PhD journey together with
you. I´m yours forever grateful. Marianne Boström: för alla spontana och
alltid lika välkomna påhälsningar, för djupa och viktiga diskussioner, för
sanna gapskratt och jämfotahopp i korridoren, när doktorandprocessen
med nödvändighet, krävt just detta. Lotta Linton: för alltid inspirerande och
kloka ord, särskilt när jag var nära att lägga av. Du har en särskilt viktig
del i att jag nådde ända fram. Kerstin Möller: för att du med varm hand
guidade oss doktorander genom en av de viktigaste kurserna jag någonsin
gått, för all din klokskap och fina livsberättelser. När du talar vill jag alltid
lyssna. Peter Czigler: för hjälpen att visualisera blommor och ängar, och för
att du många gånger fått mig att sakta ned på stegen, när jag förmodligen
halvsprang mer än vad som kan anses hälsosamt. Och så till ”husgruppen”:
Christina Wanberg Långh, Sif Bjarnasson samt Anna-Karin, Henrik och
Vargen Andershed: för att ni med öppna armar och stora hjärtan öppnade
upp era hus och sommarstugor för mig när jag behövde en fristad och en
skrivarlya. Ovärderligt.
Slutligen, tack till er som stått på avstånd, men samtidigt haft mig som
allra närmast. Vad vore jag utan er? Ingenting. Andreas: min livskamrat,
min ”boj i bukten” och pappa till våra underbara ungar. Min stöttepelare,
min chaufför, min personlige kock, min slagpåse, förste thé-kokare och
massör. Tack för alla otaliga gånger du peppat och hyllat mig. Utan dig,
helt omöjligt! Inez och Walter: min största idoler och de klokaste personer
jag känner. Ni tar andan ur mig varje dag. Tack för att ni tvingat mig att
spela Snigel-racet, läsa sagor och reda ut ett och annat bråk, när jag egentligen borde ha kontrollerat mina referenser... Utan livet och vardagen med
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er hade jag aldrig orkat. Mamma Helena: Tack för Polly, migränmedicin,
mat och evig hjälp med barn, skjuts och middagar. Din klokskap och kärlek
i ur som skur, har varit helt avgörande. ”Brusch” Joel: för pepp och skratt
och tok, mitt i livet. Pappa Joe: För all din tid, ditt engagemang, ditt stöd
och språkliga fingertoppskänsla i min slutfas. Den här boken är också din.
Pappa Bengt: För glada påringningar när man som mest behövt dom, för
veden och skogen och fristaden på landet. Dessan & Leif, mina klippor till
svärföräldrar: tack för stöd och hjälp i möjliga (och omöjliga) lägen, men
alltid under glada miner. Vad vore vi och barnen utan er?
Tack slutligen, till all övriga släkt och alla fantastiska vänner som lyckligtvis finns i mitt liv. Snart ses vi igen, jag har längtat efter er!

Örebro i april, 2017
Ulrika Englund
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1. INLEDNING
”Jag tror att jag var 12-13 när jag började må dåligt. Jag höll det mycket för
mig själv. Jag har aldrig velat att mina föräldrar skulle få reda på hur jag
mådde. Min lärare hade sett att jag hade skurit mig. Mamma och pappa
kontaktade bup. Jag gick på två tre möten, men det hjälpte ingenting så jag
slutade att gå dit. Allting är så grått och vitt, det är inte någon trygghet eller
fint. Det känns bara läskigt att träffa personer man inte träffat förut och att
öppna sig inför någon när man aldrig gjort det. Jag pratade med folk på
internet istället. Stödchattar. Jag har haft kontakt med soc också. Maskrosbarn gjorde en anmälan åt mig för att jag bad dem. Allting tog så skitlång
tid och jag fick inte så mycket hjälp. Jag ville komma till ett behandlingshem.
Jag har så många destruktiva personer i min närhet, så jag tänkte att om jag
kom dit kan jag få vara mig själv och jag kan få samtalskontakt och arbeta
med mig själv. Men de ansåg att jag var för sjuk för att klara av att vara på
ett behandlingshem. Jag har varit på vuxenpsyk också. Läkaren skrev ut tabletter i mängder. Och jag är inte så duktig på att sköta mina mediciner så
då blev det att jag självmedicinerade och blev jätteberoende. Man trycker
undan så mycket och då känner man inte lika mycket. Då är det svårt att få
hjälp. Jag tycker att det borde finnas ett mellanting mellan soc, bup och psyk.
Någonting däremellan. Annars slussas man bara runt hela tiden 1.”
Y.

Denna avhandling handlar om just det som citatets sista mening berör. Orden är hämtade från en ung människas dagboksanteckningar som, tillsammans med andra ungdomars erfarenheter av att må dåligt, ingår i Barnombudsmannen årsrapport från 2014 – om samhällets stöd till barn och unga
vid psykisk ohälsa (sid. 76ff). Denna avhandling beskriver samverkansprocessen mellan parter – som i sin profession möter barn och ungdomar (som
”Y”) – och hur dessa erfar och skattar den process man utgör en del av. En
samverkansprocess som omgärdar en mångfacetterad målgrupp, nämligen
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Avhandlingen skildrar
vad som händer med samverkansprocessen över tid, och vad i denna utveckling som upplevs har varit särskilt betydelsefullt i samverkansarbetet
med barn och unga. Avhandlingen handlar med andra ord inte om barn och
ungdomar i direkt mening, men dock på ett indirekt plan. Nämligen om en
samverkan som, när den fungerar väl, innebär att barn och unga får det
1
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samordnade stöd som man är i behov av och har rätt till. Så att man slipper
slussas runt hela tiden.

1.1 Barn och unga i behov av ett samlat stöd
Det ter sig naturligt att hävda att barn och ungdomar för sin hälsa, sitt välbefinnande och sin utveckling – av olika anledningar, i olika utsträckning
och vid olika tidpunkter i livet behöver stöd. Ibland behöver stödet komma
från olika verksamheter och instanser samtidigt. Då aktualiseras behovet av
samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, 2013; Hjern, 2007; Hood,
2012). Att få möjlighet till en god omvårdnad, en uppväxt under trygga
förhållanden tillsammans med närvarande vuxna, utgör grundläggande rättigheter för alla barn. Alla barn ska också få möjlighet att utvecklas under
sina egna förutsättningar och i sin egen takt (Prop. 2012/13:10 sid. 23). De
insatser som riktas mot barn med behov av stöd i livet behöver ibland omfatta hela barnets livsmiljö (Socialstyrelsen, 2014a). Inte sällan är det inom
förskola och skola som ett barns behov av stöd och hjälp görs tydlig. Därför
är tidiga insatser avgörande för att motverka en negativ utveckling hos barn
och unga (Socialstyrelsen, 2010a).
Det framförs att barns och ungas behov av vård, stöd och insatser från
flera instanser – såsom hälso- och sjukvård och socialtjänst – ökar (Socialstyrelsen, 2012b). Ju mer komplex problematiken kring barn och unga blir,
desto mer gränsöverskridande behöver också insatserna och stödet till dessa
individer vara (Liljegren, 2013b). Insatskedjor som aktualiseras utgör ofta
ett samspel mellan flera samverkande faktorer, såsom i vilket skede och under vilka omständigheter stödet, hjälpen eller vården sätts in (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Vikten
av barns och ungas delaktighet i beslut som rör dem – bland annat avseende
vilket stöd som ska sättas in och när – blir särskilt tydligt avseende barn och
unga med funktionsnedsättning. Här påtalar Barnombudsmannen i sin årsrapport 2 (2016) att barn och unga alltför sällan involveras i viktiga beslut
som rör deras liv. Istället upplever många att besluten fattas ovanför deras
huvuden. Detta resulterar ofta i att det stöd som barn med funktionsnedsättning har och får, inte alltid är det rätta eller fungerar på bästa sätt (ibid.).
Exempel på när ett sammansatt stöd behövs är många och nära sammankopplade med olika utvecklingstrender som ses avseende barn och unga
idag. Bland annat konstaterar Barnombudsmannen i sin årsrapport 2014 –
2

Respekt – barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd.
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om stöd till barn med psykisk ohälsa – att så mycket som vart femte barn i
Sverige mår dåligt i någon form 3 samt att mer än vart tionde barn mellan
tio och arton år har upplevt psykiska besvär av något slag. Nästan dubbelt
så många unga rapporterar också psykosomatiska problem. Studier visar
också att stressrelaterade symptom hos unga ökat över tid och att vissa skillnader mellan könen ses. Lindfors & Folkesson (2014) konstaterar att flickor
i grundskolans år åtta och nio upplever högre nivåer av stress än jämnåriga
pojkar. Detta avseende såväl den skolrelaterade stressen som ungdomars
egna förväntningar på sig själva samt upplevda förväntningar från omgivningen. Socialstyrelsen (2012a) kan också visa att fler unga, än någonsin
tidigare, förskrivs ADHD-läkemedel och att antalet placeringar av barn och
ungdomar utanför hemmet – i form av familjehemsplacering eller HVB 4 –
ökade mellan åren 2009 och 2010. Här ses att familjehemsplaceringar är
vanligare bland flickor än bland pojkar (Socialstyrelsen, 2012b). Vidare signalerar ny statistik från Barnombudsmannen (2017) att andelen barn som
lever i ekonomiskt utsatta familjer, nästintill fördubblats sedan slutet av
1990-talet. Ämnet berörs även av Rädda barnen (2014) i årsrapporten om
barnfattigdom i Sverige. Här konstateras att så mycket som 230 000 barn i
Sverige – eller 12 procent av barnen – lever i familjer under svåra ekonomiska omständigheter.

1.2 Samverkan mellan människobehandlande organisationer
Samverkan – mellan professioner, organisationer, myndigheter och samhällssektorer – har blivit ett allt vanligare och viktigare inslag i utvecklingen
av det moderna välfärdssamhället (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).
Sveriges regering har dock sedan länge betonat vikten av samverkan mellan
myndigheter och samhällsaktörer kring bland annat barn och ungdomar i
riskzon och individer med tydliga stödbehov (Jakobsson & Lundgren,
2013). Vikten av att myndigheter och organisationer samverkar med
varandra framgick bland annat av regeringens regleringsbrev för Socialstyrelsens arbete år 2012, där arbetet med barns och ungas psykiska hälsa och
Konstaterandet baseras bland annat på statistik från Statistiska Centralbyråns
undersökning av svenska barns levnadsförhållanden.

3

4

HVB-hem, hem för vård eller boende, är behandlingshem som tar emot enskilda
för vård eller behandling i förening med boende där verksamheten bedrivs yrkesmässigt. HVB-hem drivs av privata vårdgivare, kommuner eller landsting. (Källa:
Statens Institutionsstyrelse).
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välmående inbegrep just en intensifierad samverkan som ett av prioriteringsområdena (Socialstyrelsen, 2012b). Då mångfalden av aktörer inom
den offentliga sektorn ökat under senare år (Socialstyrelsen, 2013b) har
detta också medfört att samverkan kommit att spela en allt större roll när
det gäller att organisera offentlig service, såsom insatser och stöd inom exempelvis sjukvård, omsorg och utbildning (Löfström, 2013).
Redan under 1990-talet konstaterades att samverkan, som en följd av
exempelvis skärpt lagstiftning, kommit att bli något av välfärdsstatens nya
arbetsform (Danermark & Kullberg, 1999). Man menade att ”en ny verklighet kräver nya arbetsformer” (s. 9) och att dessa arbetsformer kunde sammanfattas i företeelsen samverkan. Partssamverkan har därefter kommit att
framställas som något av en universallösning på olika problem för såväl
myndigheter som brukare (Montin, 2002). Begreppet samverkan, menar
Löfström (2013) kan nästintill liknas vid en besvärjelse som aktörer inom
offentlig verksamhet uttalar så fort problem uppstår och behöver lösas och
samverkansformaren Hjern (2007, sid. 33) menar:
”Sedan en tid är samverkan det nya inneordet, ett ord som måste användas
några gånger om dagen för att inte karriären i politik och förvaltning ska gå
i stå. Men detta inneord skiljer sig på flera sätt från tidigare inneord som […]
målstyrning och kvalitetssäkring. […] Men den stora skillnaden är att det
pekar ut något avgörande i den nära framtiden, något som svensk förvaltning
och politik måste fylla med ett praktiskt innehåll om de offentliga tjänsterna
ska organiseras på ett adekvat sätt i framtiden.”

Vidare ses, att i takt med att allt fler aktörer inom välfärdssektorn erbjuder
barn och unga stödjande insatser, ökar samtidigt förväntningarna och kraven på att samverkan mellan de olika aktörerna ska fungera (Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Flera positiva utvecklingstrender ses dock vad gäller samverkan inom välfärdsstaten. Enligt Socialstyrelsen (2013a) tecknas bland
annat fler samverkansavtal än tidigare, exempelvis mellan kommunala och
regionala huvudmän som möter barn och unga med psykisk ohälsa, såsom
socialtjänst och barnhälsovård. Samverkan och samordning formaliseras
även oftare i regelverk och föreskrifter samtidigt som det finansiella stödet
för samverkan ökar (Socialstyrelsen, 2012a). Bland centrala framgångsfaktor för fungerande samverkan, ses bland annat skriftliga överenskommelser
där ansvarsfördelningen tydligt framgår (Socialstyrelsen, 2017).
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Men parallellt med positiva strömningar konstateras samtidigt att samverkan inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten många gånger brister
vad gäller kontinuitet och helhetssyn (Socialstyrelsen, 2012a). Vidare visar
forskningen att samtidigt som förutsättningarna för samverkansarbete i
olika avseenden stärkts sedan 1990-talet, och förtydligats under senare år,
saknas fortfarande tydliga kopplingar mellan samverkan på ett teoretiskt
plan och samverkan i praktiken (O´Leary & Vij, 2012). Dessutom noteras
att graden av samverkan, kring personer i behov av stöd från fler instanser,
inte ökar i den utsträckning som skulle krävas (Socialstyrelsen, 2013b). Förekomsten av samverkan svarar således inte upp mot den tydligt ökade uppsplittring av välfärdsresurser, som vi ser i samhället idag. Snarare ses istället
en minskad samverkansgrad, bland annat kring personer med mycket komplexa funktionsnedsättningar (Möller et al., 2009).

1.3 Samverkan om barn och unga
“It is essential for professionals from different organizations to collaborate
when handling matters concerning children, adolescents, and their families
in order to enable society to provide health care and social services from a
comprehensive approach.” (Widmark et al., 2011, sid. 1).

Oavsett om samverkan sker på en övergripande nivå eller kring ett enskilt
barn ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten (Socialstyrelsen, 2013b).
I frågor som rör barn och ungas hälsa och välbefinnande ska därför verksamhetsperspektivet i samverkan ses som ett komplement till barnperspektivet (Socialstyrelsen, 2013b; Svensson, 2013). Med vad som egentligen menas med ”barnets bästa” kan ifrågasättas. Hertz (2011) påtalar att alla som
arbetar med barn och unga har barnets bästa för ögonen. Samtidigt är själva
begreppet barnets bästa något som ”förutsätter en objektivitet som inte går
att leva upp till” (sid. 51).
Flertalet publikationer, översikter och sammanställningar som gäller
samverkan kring barn och unga, har under senare år utkommit. Här kan
bland annat nämnas Socialstyrelsens publikationer ”Samverka för barns
bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer”
(2013b) ”Lagstiftning om samverkan kring barn och unga” (2015), Skolverkets skrift ”Erfarenheter av samverkan kring barn som far eller riskerar
att fara illa” (2010) samt ”Strategi för samverkan - kring barn och unga
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som far eller riskerar att fara illa” (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). I rapporten ”Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem” (SOU 2011:65) är begreppen samverkan
och samordning ständigt återkommande. Rapporten lyfter bland annat
fram förändringsområden inom vård och omsorg, som under de kommande
10-15 åren står inför stort förändringstryck. Däribland ingår att patienter
och brukare kan, och vill, få ökad makt och inflytande över den egna vården
och omsorgen, vilket medför en i högre utsträckning samordnande roll för
staten samt ett ökat ansvar. I denna process behöver samverkan förbättras,
till exempel genom lagändringar, styrda statsbidrag, uppföljningar och fler
öppna jämförelser (Socialstyrelsen, 2012a).

Figur 1. Potentiella aktörer kring barn och unga som far illa (Källa: Nilsson &
Wadeskog, Skolverket, 2010).

Bilden ovan illustrerar vilken utelämnad situation många individer hamnar
i då stöd och insatser från olika instanser behöver sättas in. Den fragmenteringstrend som idag ses avseende olika välfärdsresurser blir om möjligt än
tydligare här, då ett och samma barn behöver insatser och stöd från många
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olika samhällsinstanser, vilka i sin tur utgör potentiella samverkansaktörer
(Skolverket, 2010).

1.4 Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
Alla barn och ungdomar kan teoretiskt sett sägas löpa en potentiell risk att
fara illa under uppväxtåren. Vissa barn löper dock en högre risk än andra.
Emellertid kan det vara svårt att identifiera vilka barn som befinner sig inom
den (så kallade) riskzonen (Socialstyrelsen, 2014a; Svensson, 2013). Med
barn avses varje människa under 18 år 5. Det är barnets föräldrar som i
första hand bär ansvar för sina barns uppfostran och välmående samtidigt
som det är föräldrarna, som tillsammans med annan familj, utgör grunden
för barnets utveckling och välfärd. Alla barn har enligt föräldrabalken (SFS
1949:381) 6 rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska behandlas med aktning för sin person och sin egenart. Barn får inte utsättas
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vidare har
barnets vårdnadshavare ansvaret för att barnets behov (enligt 1§ FB) tillgodoses.
Vad som övergripande menas med att barn eller ungdomar far illa kan i
praktiken vara relativt komplext att förklara. Ofta spelar många olika faktorer in. Barn som befinner sig i utsatthet av något slag är inte heller någon
väldefinierad grupp. Samtidigt saknas det saknas säkra uppgifter över hur
många barn och unga i Sverige som kan sägas leva i en utsatt situation (SOU
2010:95), eller som far illa eller riskerar att fara illa (SOU 2009:68). I det
närmaste görs ett försök att ringa in den målgrupp som samverkan, inom
ramen för detta avhandlingsarbete, syftar till att gynna.
Barn som far illa kommer från engelskans child maltreatment som på
svenska kan översättas med barn som behandlas illa. Synonyma benämningar kan också vara utsatta barn, barn med psykosocial problematik och
barn som utsätts för omsorgssvikt (Hindberg, 2006; Killén 1999; Lundén,
2010). Övergripande kan sägas att barn far illa när de utsätts för en fysisk
eller psykisk kränkning, eller när dess omgivning brister såtillvida att barnet
inte får växa upp och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kan
till exempel handla om att barn och ungdomar utsätts för fysisk och/eller
psykisk misshandel, våld/kränkningar, sexuella övergrepp, försum-

5
6

1 kap. 2 § SoL; FN:s Barnkonventionen artikel 1
6 kap. 1 § föräldrabalken, FB
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melse/omsorgssvikt, har eget missbruk, allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj, upplever våld i hemmet, har ett självdestruktivt eller på
annat sätt destruktivt beteende (Jansson, 2010; Lundén, 2010; Prop.
2002/03:53; Prop. 2012/13:10; Socialstyrelsen, 2014a). Barn med stora
problem i skolsituationen som är kopplat till en social problematik kan
också fara illa, och ingår i socialtjänstens målgrupp (Prop. 2012/13:10). Definitionen omfattar också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande
beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Även barn och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och
andra övergrepp från jämnåriga omfattas. Likaså barn och ungdomar som
har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgivning
samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått (SOSFS
1997:15 (S)).
Olika begrepp och uttryck används för att benämna barn som far illa
eller barn som riskerar att fara illa. Några exempel är ”barn i riskzon”,
”barn i behov av särskilt stöd”, ”utsatta barn” och ”barn i utsatta situationer”. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 7 konkretiserar olika tecken på att
barn och unga kan fara illa. Tecken hos barnet/den unge på att försummelse/omsorgssvikt föreligger är till exempel bristande hygien, opassande
klädsel för årstiden, dålig tandstatus och att barnet kommer hungrigt till
förskola/skola. Beteendemässiga varningssignaler kan vara att barnet/den
unge visar tecken på håglöshet, ängslan, nedstämdhet och aggression, plötsligt ändrat beteende, uppvisar självskadande eller sexualiserat beteende
samt utövar våld eller övergrepp mot andra barn eller ungdomar. Tecken
som ses hos föräldrar inbegriper exempelvis aggressivitet mot barnet, andra
familjemedlemmar eller personal, missbruk, psykisk sjukdom, likgiltighet
inför barnet samt att förälderns berättelse inte stämmer överens med en skadas utseende. Man framhåller också vikten av att våga se och uppfatta
tecken på missförhållanden hos barnet/den unge, och att våga agera därefter.
De flesta föräldrar och vårdnadshavare tillgodoser dock på ett tillfredsställande sätt sina barns hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014a). Men
då denna förmåga, för en kortare eller längre tid, brister har samhället enligt
Socialtjänstlagen ett övergripande ansvar för att barn ändå ska få sina behov tillfredsställda (5 kap. 1 § SoL). Men trots en lagstadgad samverkansskyldighet (vid misstanke om att ett barn eller ungdom far illa) menar Skolverket (2017) att till exempel lärare och annan personal inom skolan kan
7
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känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten, trots en befintlig oro för att ett barn eller en elev far illa. Enligt socialtjänstlagen (14
kap. 1 § SoL) framgår vilka myndigheter och yrkesverksamma som är skyldiga att ”genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Här nämns bland annat
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen.
De parter, som omfattas av anmälningsskyldigheten, är därtill skyldiga att
lämna socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning
av ett barns behov av stöd och skydd. Här betonar Socialstyrelsen (2014b)
tydligt att det är oron för ett barn eller en person som ska anmälas, då man
misstänker att individen i fråga kan fara illa. Den som anmäler behöver med
andra ord inte vara säker på att barnet ifråga far illa. En misstanke om att
eventuella missförhållanden råder räcker således. Men trots den tydliga anmälningsskyldigheten, påtalar Socialstyrelsen att en underrapportering av
orosanmälningar från exempelvis hälso- och sjukvården samt tandvården
råder. Detta innebär således att barn och unga som far illa, inte alltid kommer till socialtjänstens kännedom och därmed inte alltid får det stöd eller
skydd från samhället, som man har rätt till (ibid.).
Två exempel på dokumentation kring barn och unga som på ett uppenbart vis far illa är Socialstyrelsens publikationer Ledsna barn (2010b) och
en utredning om dödsfallsutredningar mellan åren 2014-2015 (Socialstyrelsen, 2016). Den senare redogör för vad som kommit fram i utredningar där
totalt 35 barn mist sina liv till följd av våld. Socialstyrelsen vill här lyfta
fram mönster i händelserna och identifiera riskfaktorer samt påvisa hur
samhället ska kunna förebygga att barn och vuxna dödas av närstående. Av
de 35 barnen, vars fall Socialstyrelsen granskat, har 24 barn bragts om livet
av en förälder eller styvförälder. Samtliga barn var under femton år. Elva
av barnen avled på grund av brott utanför familjen. Av de barn som misshandlats till döds levde samtliga i familjer med socioekonomiska problem
med pågående eller avslutande insatser från socialtjänsten som en följd av
anmälningar och utredningar. Man menar att ”samhällets har ett skyddsnät
för barn som är utsatta men det har inte räckt till i de här fallen” (sid. 7).
Men trots att relativt få barn misshandlas till döds och att tidigare åtgärder
för ökat skydd för barn och unga har genomförts, slår ändå Socialstyrelsen
fast att bland annat anmälningsskyldigheten för professionella – vid oro för
eller vetskap om missförhållanden kring barn och unga – fortfarande brister. Ett av huvudbudskapen handlar om att fler aktörer (utöver Socialtjänsten) måste ta sitt ansvar i att möta och uppmärksamma barns behov av stöd
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och skydd, även de instanser som bara träffar föräldrarna. Och, man menar
att just samverkan mellan olika samhällsaktörer kan förebygga att barn och
ungdomar far illa.

1.5 Barn och unga med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning utgör en av de grupper i samhället kring
vilka det är särskilt viktigt att samverkan fungerar (Socialstyrelsen, 2012a;
2013b). Barnombudsmannen (2016) uppskattar att 15 procent av alla Sveriges barn och unga har en funktionsnedsättning. Trots att deras rätt till ett
liv, på samma villkor som andras, finns inskrivet i flera konventioner och
lagar 8, visar sig denna grupp ha sämre levnadsvillkor än andra barn. Med
utgångspunkt i Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av funktionsnedsättning 9 återger Barnombudsmannen (2016, sid. 13) hur olika typer av funktionsnedsättning definieras.
Fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter med att använda eller styra olika
kroppsdelarrörelse (exempel: syn-, och hörselnedsättning samt cerebral pares
(CP)).
Psykisk funktionsnedsättning, eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
betyder att hjärnan eller nervsystemet bearbetar information annorlunda, vilket
kan medföra samspelssvårigheter och att reglera aktivitetsnivå (exempel: ADHD,
autism och Tourettes syndrom).
Intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning som innebär svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket innebär att längre tid krävs för att förstå och lära sig saker.

Jfr Funktionsnedsättningskonventionen, artikel 1; Barnkonventionen, artikel 23; 5
§ lagen (1999:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453).
8

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
WHO. Fact sheet no 352 Disability and health (2015).
9
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I en skrivelse till riksdagen 2002 10, uttalar regeringen att en grundläggande
utgångspunkt när ett samhälle utformas, är att alla medborgare ska ha
samma möjligheter. Vidare betonade regeringen vid tiden att det är angeläget att utvecklingen går mot att alla människor har jämlika levnadsförhållanden, kan medverka i samhällsutvecklingen samt vara delaktiga i samhällsgemenskapen. Dessvärre blir barn och unga med funktionsnedsättningar ofta utestängda från samhällets gemenskap, som i olika aktiviteter i
skolan och på fritiden, vilket bland annat Barnombudsmannens årsrapport
(2002) till regeringen kunde visa. I dessa sammanhang aktualiseras ofta
bristande samverkan och svårigheter i att samordna stöd på ett fullgott sätt
(Barnombudsmannen, 2002, 2016).
Enligt statistik från 2011 års studie ”Liv och hälsa ung” (som är en återkommande studie om barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 11),
uppger nästintill var femte ungdom i åldersgruppen 13-18 år, att man har
minst en funktionsnedsättning 12. Närmare åtta av tio elever uppger att man
endast har en och inte flera funktionsnedsättningar. Läs-/skrivsvårigheter,
följt av hörselnedsättning är de vanligaste angivna funktionsnedsättningarna. Bland elever som uppgav att man har två eller fler funktionsnedsättningar, var en kombination av läs-/skrivsvårigheter tillsammans med hörselnedsättning, synnedsättning eller ADHD/ADD vanligast samt en kombination av både hörsel- och synnedsättning (Lindén-Boström & Persson,
2014).
I policydokumentet ”Strategi för samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa” (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling &
Rikspolisstyrelsen, 2007) betonas att barn med olika funktionsnedsättningar (eller funktionshinder) kan ingå i målgruppen för den samverkan
som strategin avser. Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lyfts särskilt fram. Här visar studier bland annat att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad har nedvärderats eller på annat
sätt behandlats kränkande av vuxna i skolan, än ungdomar utan funktionsnedsättning. Trakasserierna utgör också ofta en del av deras vardag (Brunnberg, 2010). Vidare konstaterar Svensson (2013) att barn och unga med
Skr. 2002/03:25. Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, s. 4-5, bet. 2003/04: SoU2, rskr. 2003/04:67.

10

11

Liv och hälsa ung i Örebro län.

Funktionsnedsättningar som omfattas är: hörselnedsättning, synnedsättning (som
inte kan korrigeras med glasögon eller linser), rörelsehinder, läs-/skrivsvårigheter/dyslexi, ADHD eller ADD samt ”annan funktionsnedsättning”.

12
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långvarig sjukdom/funktionsnedsättning löper mer än dubbelt så stor risk
att bli slagna i hemmet jämfört med andra barn, men att risken dock varierar i förhållande till socioekonomiska förhållanden.

1.6 Föräldrar och vårdnadshavares roll i samverkan
Föräldrar och vårdnadshavare tillskrivs ofta en helt central roll när det gäller samverkan om barn och unga. Bland annat får dessa en särskilt viktig
uppgift när det gäller vilken information om det enskilda barnet som får
delas mellan samverkande myndigheter (Skolverket, 2010; Socialstyrelsen,
2014a). I en kunskapsöversikt från Skolverket (2015) lyfts föräldrar till
barn med funktionsnedsättning särskilt fram. Man menar att (sid. 33):
”En gemensam nämnare för de allra flesta föräldrar till barn med funktionsnedsättning, är den mängd olika kontakter de förväntas hantera. Elevhälsoteamet består vanligen av skolsköterska och skolläkare, psykolog, kurator
och specialpedagog och flera av dessa kan vara aktuella kontakter för ett
barn med funktionsnedsättning. Dessutom tillkommer många gånger experter i landstingets regi, som sjukgymnaster, logopeder, hörsel- eller synkonsulenter m.fl.”

I en studie av Jakobsson & Lundgren (2013) beskrivs föräldrar till barn
med funktionsnedsättning som just ”spindeln i mitten av nätet” med ansvar
för att dra i alla trådar, så att parterna runt det enskilda barnet ska kunna
samverka. Här förväntas föräldrarna spela rollen som både samverkanspart, kontaktskapare och samordnare. Här betonas även att skolan i vissa
fall är helt beroende av att samverka med hemmet fungerar för att erhålla
information från andra håll, vilken endast föräldrarna/vårdnadshavare, enligt rådande sekretessbestämmelser, har tillgång till. På så vis fungerar hemmet som dörröppnare för och kontaktskapare till andra verksamheter. Om
den kommunikationen är öppen och förtroendefull, ökar chansen till en positiv utveckling. Författarna poängterar vidare att inte bara föräldrar utan
också skolan är beroende av samverkan i dessa situationer fungerar väl.
Andra exempel på föräldrars betydelsefulla roll, avser till exempel arbetet
med att minska ett barns ogiltiga frånvaro från skolan, där vårdnadshavare
utgör själva navet när det gäller att upprätthålla fastställda närvarorutiner
(Skolverket, 2009; Sveriges Kommuner & Landsting, 2013). Vikten av att
tydligare inkludera föräldrar och närstående kring barn och unga med beteendesvårigheter, som placerats i vårdgivande insatser utanför hemmet
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(out-of-home care), påtalas av McLean (2012). Författaren betonar vikten
av att tydligare involvera och uppmärksamma närstående personer i samverkan – som föräldrar och vårdnadshavare – utifrån att dessa på daglig
basis ombesörjer betydelsefulla insatser för barnen och de unga ifråga.

1.7 Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar
att fara illa
2003 gav regeringen Socialstyrelsen uppdraget att, i samverkan med Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen, ta fram en gemensam
och övergripande strategi för parter som samverkar i frågor som rör barn
och unga som antingen far illa eller de som riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Parallellt med detta policyarbete genomfördes en strategisk satsning på samverkan kring målgruppen vilken nedan beskrivs mer utförligt (se avsnitt 3.4).
Strategin för samverkan kring målgruppen barn och unga (som far eller riskerar att fara illa) avser att utgöra (sid. 7):
[…] ”ett policydokument och innehålla förslag till struktur för gemensamt
arbete mellan huvudmän på olika samhällsnivåer och också behandla frågan
om hur uppföljning av samverkan skall ske på längre sikt. 13 […] Strategin
för samverkan ska ses mot bakgrund av nödvändigheten och skyldigheten
att samverka. Den ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik
samverkan till nytta för barn och ungdomar som far eller riskerar att fara
illa.”

Strategin som rapport vänder sig till personer på alla samhällsnivåer som i
sina uppdrag och i samverkan möter barn och ungdomar. Verksamheter
som särskilt lyfts fram är förskola, skola, kommunens fritidsverksamhet,
polis, hälso- och sjukvårdens verksamhet för barn, unga och föräldrar samt
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Syftet med strategin är att vara en
utgångspunkt och ett stöd i det lokala arbetet med att ta fram strategier för
samverkan till förmån för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att
fara illa. Regeringens intention med en strategi av detta slag, var vidare att
indirekt bidra till att göra samverkan mindre personberoende och därmed
också mindre sårbar, samt att strategin fungerade som en gemensam och
långsiktig färdriktning i detta arbete.

13

Regeringsbeslut S2003/7118/ST.
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En annan unik funktion med strategidokumentet framgår av nedanstående tabell, nämligen att målgruppen barn och unga som far, eller riskerar
att fara illa, i dokumentet kontextualiserades på ett nytt sätt som enligt Lagerberg (2009, i SOU 2009:68) inte tidigare gjorts på ett motsvarande samlat sätt.
Tabell 1. Sammanfattning av begrepp avseende barn som far illa eller riskerar att
fara illa (efter Lagerberg, 2009 i SOU 2009:68).
Officiella
dokument
SOU
1994:139

Prop.
2002/03:53

Strategi för
samverkan,
2007

Kategori
Hemmiljö
Fara illa
Behov ej tillgodosedda, misshandel, bristande
omvårdnad och
skydd, utnyttjande, upprepade
separationer.
Behov ej tillgodosedda, fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp, kränkning,
fysisk eller psykisk försummelse.
Behov ej tillgodosedda, fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp, kränkning,
fysisk eller psykisk försummelse.
Allvarliga relationsproblem i förhållande till familj.

Riskera

Förälder med
missbruk,
psykisk sjukdom, kognitivt
funktionshinder, upplevt
våld i familjen.
Barn i konfliktfyllda vårdnads- och umgängessituationer.

Kategori
Eget beteende
Fara illa

Missbruk,
kriminalitet,
socialt nedbrytande eller självdestruktivt beteende. Allvarliga relationsproblem till omgivning.

Riskera

Tidig debut i
brott och
missbruk
etc.

Kategori
Övrigt
Fara illa

Mobbning,
hot, övergrepp från
jämnåriga.
Stora svårigheter i skolsituationen.

Riskera

Barn med
funktionshinder, till
exempel
neuro-psykiatriska

I strategidokumentet betonas tydligt att samverkan inte ska ses som ett mål
i sig, utan snarare vara ett av flera viktiga medel för att uppnå gemensamma
mål. Det finns däremot en uppenbar risk att de organisationer som är satta
att samverka drivs och styrs av olika mål. Därför kan strategin sägas ge
uttryck för ett ”gemensamt samhällsuppdrag” (sid. 16) och vara vägledande
för alla de verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen barn och
ungdomar, som far eller riskerar att fara illa, och där var och ens ansvar
utgör en del av en helhet. Den nationella strategin baseras vidare på befintlig
kunskap om hinder respektive framgångsfaktorer i samverkansprocesser.
Tre för samverkan centrala förutsättningar lyfts fram som primära för samverkande verksamheter att beakta, nämligen styrning, struktur och en
grundläggande samsyn.
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1.8 Varför denna studie?
Forskningen om samverkan, avseende barn och unga i behov av stöd, är
omfattande. Flertalet akademiska avhandlingar som berör vikten av en välfungerande samverkansprocess, till förmån för specifika grupper har också
skrivits. Detta avhandlingsarbete motiveras dock av två huvudsakliga utgångspunkter vad gäller att lämna ett kunskapsbidrag till forskningsfältet
om samverkan kring barn och unga.
För det första råder en övergripande kunskapsbrist om vad projektfinansierad verksamhet inom statligt finansierade satsningar resulterar i. Sveriges
regering fördelar årligen ut miljardbelopp i projektmedel till kommunal och
regional verksamhet 14 (Riksrevisionen, 2014). Med bakgrund i befintlig
forskning och offentlig utredning, som konstaterat att det inom decentraliserade system kan uppstå problem, har Riksrevisionen granskat regeringens
förvaltning av statliga bidrag för projektverksamhet. Detta avseende bland
annat styrning och uppföljning samt ansvarsförhållanden inom processen
för utbetalning av projektmedel. Man menar (sid. 10):
”När en stor mängd aktörer agerar på olika förvaltningsnivåer finns en risk
för fragmentering av uppgifter och ansvar. Detta kan i sin tur leda till svåröverskådlighet, risker att medel inte används ändamålsenligt och försämrade
möjligheter till ansvarsutkrävande. Det kan också leda till att det blir svårt
att få en helhetsbild av insatsernas resultat i förhållande till uppsatta mål
vilket innebär försämrade möjligheter till styrning.”

Riksrevisionen slår fast att det, ur regeringens redovisning till riksdagen av
regionala projektmedel, är svårt att utläsa hur medlen bidragit till målet för
den regionala tillväxtpolitiken. Istället faller det på kommunerna själva att
följa upp projektverksamheten ifråga. Här framkommer dock att det av genomförda uppföljningar är svårt att utläsa vilka verkliga resultat som projektsatsningen ifråga genererat. Vidare påvisar Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys i sin slututvärdering av PRIO 15 (2015) att stor oklarhet råder
om vad utbetalda styrmedel använts till. Myndigheten konstaterar att det
omfattande statliga finansiella stöd som satsningen inneburit, resulterat i ett
omfattande arbete avseende psykisk ohälsa under åren 2012-2015 – detta
Bidraget sorterar under utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Totalt omfattade utgiftsområde 19 drygt 3 miljarder kronor under
2012.

14

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (2012-2016) – om att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa.
15
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såväl inom enskilda kommuner och landsting som inom SKL 16, Socialdepartementet, forskningsinstitut, myndigheter med flera. Emellertid ses att
samtidigt som det som efterfrågats i stor utsträckning levererats, är effekterna av utbetalda styrmedel inte tillräckligt väl kända. Detta eftersom varken utbetalda medel varit öronmärkta eller något krav på återrapportering
funnits.
För det andra har mycket få studier riktat fokus mot samverkansprocessens utveckling över längre tidsperioder, vilket innebär att kunskapen om
samverkan ur detta perspektiv brister. I en litteratursammanställning om
samverkan inom offentlig förvaltning, belyser bland annat O´Leary & Vij
(2012) ett antal, till synes paradoxala, förhållande som framträder inom
samverkanslitteraturen. Bland annat framkommer att en generell koppling
mellan samverkan i teori och praktik saknas (Bushouse et al., 2011) och att
det trots en mycket omfångsrik samverkanslitteratur, fortfarande inte finns
någon kollektivt sammantagen kunskap om samverkanspraktik (Nesbit et
al., 2011). Ett övermått av tvärsnittsstudier aktualiserar behovet av fler
långsiktiga studier om hur samverkansprocessens utveckling över tid (O´Leary & Vij, 2012). Svenska samverkansforskare som Löfström (2010a) kan
vidare påvisa generella svårigheter med att – på ett genomgripande sätt –
tillvarata positiva erfarenheter från tidigare projektbaserad samverkan.

16

Sveriges kommuner och landsting, genom bland annat PSYNK-satsningen.
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna avhandling berör samverkansprocessens utveckling inom ramen för
en nationell statligt finansierad policysatsning på samverkan till förmån för
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 17. Avhandlingens övergripandet syfte har varit att beskriva samverkansprocessens utveckling, såväl under en begränsad projekttid som efter dess slut, samt att inom ramen
för denna utveckling identifiera centrala mekanismer av särskild betydelse
för samverkansprocessen. Det övergripande syftet har preciserats i sex frågeställningar:
I.

Hur har verksamheterna inom samverkan utvecklats över tid avseende
olika karaktäristika?

II.

Hur har målgruppen för samverkan utvecklats över tid avseende olika
karaktäristika?

III.

Hur har samverkansprocessens 58 kvalitetsindikatorer utvecklats över
tid?

IV.

Vilken betydelse har centrala påverkansfaktorer och olika karaktäristika haft för samverkansprocessens utveckling över tid?

V.

Vilka kvalitetsindikatorer inom samverkansprocessen har över tid varit särskilt betydelsefulla?

VI.

Vilka sammantagna erfarenheter har policysatsningen på samverkan
kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, fört med
sig?

17

Enligt regeringsbeslut U2006/5879/S.
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3. BAKGRUND
Kapitlet inleds med ett avsnitt om författarens egen bakgrund och förförståelse inom ramen för avhandlingsarbetet. En översiktlig beskrivning ges
av den lagstiftning som de aktuella samverkansparterna omfattas av, samt
en kortare historik vad gäller samverkan i projektbaserad form. Det regeringsuppdrag som utgör grunden för avhandlingsarbetet presenteras därefter samt översiktliga beskrivningar av de sakfrågor som utgör samverkansarbetets kontext avseende målgruppen. Avslutningsvis presenteras det utvärderingsuppdrag som ligger till grund för avhandlingens empiriska
material.

3.1 Författarens bakgrund
Sedan 2007 har jag varit verksam inom Gruppen för studier av samverkan
inom vilken jag fått arbeta med forskning och utvärdering av samverkansrelaterade frågor till förmån för barn och ungdomar. Frågor som rör barns
och ungas livssituation och hälsa har alltid legat mig varmt om hjärtat, och
under min grundutbildning i folkhälsovetenskap påtalades ofta betydelsen
av en välfungerande samverkan med andra parter och professioner.
Samverkansprocessens komplexitet var vid den tiden inget jag kände till.
Att samverkan kunde upplevas på så många olika sätt, och innefatta så
många olika – samverkande – faktorer, förstod jag först när jag mötte faktiska ”samverkare”, de som praktiserade samverkan och de som bar ansvar
för densamma. Dessa drivna personer som, på så många olika sätt och i så
många olika situationer, i sin profession och uppdrag möter barn och unga
i utsatthet, i behov av särskilt stöd, i kris, ibland i sorg, i livets unga år.
Genom åren har jag, genom flertalet forskningsprojekt, utrednings- och
utvärderingsuppdrag, haft förmånen att möta många ”samverkare”. Detta
i lärare, rektorer, socialsekreterare, fältassistenter, psykologer, poliser, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, LSS-handläggare med
flera. Dessutom har jag mött kommunalpolitiker och andra beslutsfattare,
enhets-, avdelnings- och klinikchefer, verksamhetsutvecklare, strateger,
samordnare och utredare samt andra myndighetsföreträdare på lokal och
central nivå. Alla med personliga, men också gemensamma, erfarenheter
och upplevelser av att samverka med andra. Men framförallt, med en gedigen drivkraft, uppenbar omsorg och omtanke om de individer som man gör
sitt yttersta för att stödja och hjälpa. En generell iakttagelse under åren är
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att samverkan (för ”samverkarna” själva) uppfattas vara något mycket viktigt, och en aktivitet som arbetet med barn och unga mer eller mindre kräver. Att samverka är något som man kort och gott förväntas göra. Dock
verkar man mer sällan diskutera själva syftet med och målen för denna samverkan. Det är inte heller alltid klarlagt hur samverkan rent praktiskt ska
gå till.
Det empiriska underlaget, på vilket denna avhandling vilar, baseras på
ett tidigare utvärderingsuppdrag som jag under åren 2007-2009 deltog i (se
avsnitt 3.5 nedan). Uppdraget bestod kortfattat i att följa och formativt utvärdera samverkansprocessen under en tvåårig projekttid inom sammanlagt
99 samverkansprojekt, till förmån för barn och unga som far eller riskerar
att fara illa. Detta uppdrag utgjorde en del i en nationell policysatsning på
samverkan som leddes av dåvarande Myndigheten för skolutveckling (se
avsnitt 3.5 nedan).
Vid tiden var min uppgift att som projektassistent samordna det flertal
delstudier, som genomfördes inom ramen för utvärderingsuppdraget samt
att vara forskargruppens kontaktperson mellan uppdragsgivaren och verksamheterna ifråga (d.v.s. företrädare inom de olika samverkansprojekten).
Två av de delstudier som genomfördes inom ramen för ovan nämnda utvärderingsuppdrag, utgör grunden i datamaterial på vilken denna avhandling
vilar. Ett datamaterial som jag själv (som dåvarande projektassistent) ansvarat för att samla in, registrera och bearbeta, samt att tillsammans med
den övriga forskargruppen, analysera och presentera i två rapporter till den
dåvarande uppdragsgivande myndigheten (se Danermark, Englund & Germundsson, 2008; Danermark et al., 2009). Med utgångspunkt i dessa två
delstudier kom jag som sedermera doktorand, att få möjlighet att genomföra en tredje och (från uppdraget ovan fristående) uppföljande studie vilka
sammantaget resulterat i förestående avhandlingsarbete.

3.2 Lagstiftad samverkan om barn som far eller riskerar att fara
illa
Svenska myndigheter har enligt 6§ förvaltningslagen (SFS 1986:223) skyldighet att samverka, enligt lagtexten: ”varje myndighet skall lämna andra
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.” Kraven på
samverkan mellan till exempel kommuner och landsting har även utökats
under senare år. Detta innebär bl.a. att Hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) och Socialtjänstlagen (SFS: 2001:453) sedan 1 januari 2010 uppställer krav på att vårdgivare gemensamt upprättar individuella planer för
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individer som har detta behov 18. Dessutom råder en särskild samverkansskyldighet i frågor gällande barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa. Detta regleras i lagstiftning för såväl förskola och skola som polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård 19.
Svenska regeringen lyfter i olika sammanhang fram betydelsen av samverkan i frågor som rör barn och unga som far illa eller som riskerar att fara
illa. Från och med den 1 juli 2003 infördes nya lagbestämmelser om samverkansskyldighet när det gäller denna målgrupp. Förutom lagstöd anser
regeringen att stödjande strukturer behövs för att samverkan kring målgruppen ska kunna bli mer långsiktig och uthållig (Socialstyrelsen, 2013b).
En sådan strategisk satsning beskrivs nedan (avsnitt 3.4).
Socialtjänsten tillskrivs vidare ett särskilt ansvar när det gäller de barn
och unga som far illa eller riskerar att fara illa (och som utgör målgruppen
för samverkan inom ramen för denna avhandling). Av 5 kapitlet (1a § SoL)
framgår bland annat att Socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa
eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer
och andra som berörs samt att nämnden aktivt ska verka för att denna samverkan kommer till stånd. Vidare kan nämnas att såväl Socialtjänstlagen
som Hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010 inkluderar särskilda bestämmelser om samverkan när en enskild individ är i behov av ett samlat stöd. En
så kallad samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas när den enskilde
har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård, och då
dessa insatser behöver samordnas för att personen ifråga ska få sina behov
tillgodosedda. Den enskilde ska samtycka till att planen upprättas (2 kap. 7
§ SoL; 3 f § HSL).

3.3 Projektbaserad samverkan – en historik
Huvudmän inom offentlig organisation har sedan länge sökt samverkansformer med varandra. Den samverkan, som bedrivs inom den svenska välfärdsstaten idag, sker i regel inom ramarna för någon form av projektbaserad, tillfällig verksamhet. Redan 1959 rekommenderades i ett cirkulär från

Se 3f § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 2 kap 7 § Socialtjänstlagen
(2001:453).
18

1 kap. 2a § första st. SkolL (1985:1100); 2f § första st. HSL (1982:763); 2 kap. 1
§ LYHS (1998:531); 6 § PolisL (1984:387); 3 kap. 1, 4, 5 §§ och 5 kap. 1a § SoL
(2001:453).
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Kungl. Maj:t att särskilda samarbetsorgan skulle bildas i Sveriges kommuner. Detta med syfte att möjliggöra ett regelbundet samarbete kring barn
och ungdomar (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Asplund (1979) liknade redan tidigt projektorganisationer (i allmänna termer) vid så kallade engångsorganisationer eller ”slitoch-släng-organisationer”. I nutid har projektarbetet kommit att utgöra något av en ”institutionaliserad superstandard” menar Røvik (2000).
Under 1960-talet blev samverkansprojekten snart framträdande inom offentlig sektor med en till en början socialmedicinsk prägel, i syfte att bättre
hantera gränsdragningsproblem mellan till exempel socialtjänst och sjukvård (Berfenstam & Smedby, 1976; Braun & Haglund, 1985). Med tiden
kom fler samverkansaktörer att involveras, såsom kommunala och landstingskommunala organisationer samt Försäkringskassan. Samverkan blev
sedermera ett medel för att försöka organisera mer eller mindre bestående
relationer mellan olika offentliga aktörer utifrån behov av nya kanaler för
informationsutbyte och kunskapsspridning. Olika typer av samordningsprojekt beviljades under 1970-talet relativt stora anslag, bland annat inom
missbruksvården (Söderholm Carpelan, 1990). Rothstein (1994) beskriver
dock att välfärdsproducerande organisationer i början av 1980-talet i allmänhet betraktades som byråkratiska, hierarkiska och brukarfientliga. Under denna period ses en ökad samverkansbenägenhet där tre tydliga utvecklingsspår inom den svenska välfärdsstaten kan skönjas nämligen: en decentralisering, en marknadisering samt ett projektifieringspår (Löfström, 2013).
Decentraliseringen innebar framförallt en successiv överföring av ansvar
från staten till enskilda kommuner, med ökat kommunalt självstyre och utökade möjligheter till lokal särprägel. Nya gränsdragningar mellan stat och
kommun uppstod samt nya intraorganisatoriska indelningar inom kommunal verksamhet. Samtidigt intresserade sig kommunerna i ökad utsträckning
för att utveckla interorganisatoriska samarbeten med andra aktörer på det
lokala planet (Pierre, 2001). Under perioden delas den kommunala organisationen upp i allt fler mindre, specialiserade och självständiga enheter,
vilka följaktligen blev tvungna att samarbeta sinsemellan för att kunna genomföra sina respektive uppdrag (Brorström & Johansson, 1992).
Den andra utvecklingstendensen utgörs av marknadiseringen av den offentliga sektorn (Norén, 2001). Med syfte att skapa förutsättningar för kvalitet, ökad effektivitet och lägre kostnader, växte marknadslika strukturer
och styrinstrument fram (Berlin, 2006). För att kunna konkurrera utvecklades tydligt avgränsade organisatoriska enheter vars särart skulle stärkas.
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I fråga om ansvarsgränser innebar både decentraliseringen och marknadiseringen att ansvarsområdena på samma gång inte bara förändrades och överskreds, utan även att verksamheter kom att avgränsas i förhållande till
varandra (Svedberg-Nilsson, 2000). Denna utveckling medförde ett nytt
slags projektifiering av samverkansrelaterad verksamhet, vilket, sedan dess,
kommit att prägla – och fortfarande utgöra – den största delen av utvecklingsarbetet inom välfärdssektorn.
Det tredje projektifieringsspåret har som organisationsform tydligt kommit att dominera utvecklings- och förändringsarbete när sådant ska bedrivas inom offentlig verksamhet (Söderlund, 2005). Löfström, (2013) resonerar kring huruvida den stora utbredningen av samverkansprojekt som arbetsform, är ett uttryck för den offentliga sektorns grundläggande förändringar mot ett behov av kontroll och förutsägbarhet. Projektorienteringen
utgör exempelvis en möjlighet att, i ett genomorganiserat och välplanerat
samhälle, skapa utrymme för dynamik och nyskapande. Projektet blir dels
medlet för att hantera och reducera komplexitet och dels också ett svar på
ett ökat förändringsbehov.
Definitionen av ett projekt innehåller i regel ett antal gemensamma nämnare (Packendorff, 1993). Projektet har dels ett förutbestämt slut- eller leveransdatum med ett eller flera prestationsmål. Vanligtvis avser definitionen
av en projektverksamhet även att det handlar om en engångsuppgift. Vidare
organiseras samverkansprojekt ofta i parallella verksamheter och hålls såtillvida åtskilda från den ordinarie moderorganisationen som varje samverkanspart grundläggande tillhör (Löfström, 2010a). Att samverkan i regel
organiseras på detta parallella sätt, beror bland annat på rådande finansieringsprinciper inom offentlig sektor (Jensen, Johansson & Löfström, 2012)
med finansiering från i regel nationella eller regionala myndigheter
(Löfström, 2013). Själva samverkansprojektet finansieras således ofta separat, skilt från ordinarie budget, i syfte att inte ekonomiskt belasta den ordinarie verksamheten.
Sammanställningar av projektbaserad samverkan har redovisats inom
olika områden under senare år. Som två exempel kan nämnas SOU 1996:85
om samverkan inom rehabiliteringsområdet och kommunövergripande
samverkan för bland annat ökad tillväxt (Ds. 2001:61). I översikter av detta
slag konstateras att samma typ av samverkanshinder, som för över tjugo år
sedan åberopades, fortfarande aktualiseras.
En av utgångspunkterna för avhandlingen består i hur samverkan mellan
organisationer inom offentlig sektor har utvecklats efter att en tidsbegränsad projektform avslutats. Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling
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& Rikspolisstyrelsen (2007, sid. 3) berör detta utifrån en osäkerhet kring
samverkansprojekts långsiktiga påverkansmöjligheter för den målgrupp
samverkan är tänkt att gynna:
”Ett problem i sammanhanget är att många samverkansmodeller prövas i
tillfällig projektform. Även samverkansprojekt som varit framgångsrika har
ofta bara överlevt en begränsad tid och inte långsiktigt kunnat påverka den
ordinarie verksamheten. Det finns ett stort behov av att utnyttja tillgänglig
kunskap för att bygga en stabilare samverkan.”

Löfström (2010a) påtalar vidare att många samverkansprojekt alltsomoftast utgör den gemensamma verksamheten, vilket får till följd att projektorganisationen samtidigt både skiljs från och på samma gång ingår i parternas
ordinarie organisationer.

3.4 Regeringens uppdrag om samverkan kring barn som far eller
riskerar att fara illa – ett långsiktigt samverkansperspektiv
År 2006 uppdrog regeringen åt Myndigheten för skolutveckling att under
två år – utifrån inkomna projektansökningar – fördela medel om 100 miljoner kronor till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete i Sverige 20. Strategidokumentet för samverkan kring målgruppen (ovan beskrivet i avsnitt
1.7) utgjorde även ett grundläggande dokument inom ramen för uppdraget.
Redan i sin ansökan till myndigheten ombads projekten att motivera på vilket sätt samverkans fortlevnad skulle kunna möjliggöras samt synliggöra de
(enligt strategidokumentet) tre centrala förutsättningarna för samverkan:
styrning, struktur och samsyn.
För att etablera och utveckla samverkan avseende målgruppen, slöts
överenskommelser mellan myndigheten och totalt 99 samverkansprojekt
inom totalt 75 kommuner (se bilaga 1). Detta innefattade en dryg tredjedel
av Sveriges alla kommuner, som då under två år beviljades finansiellt stöd
för ändamålet. Ett statsbidrag om högst 50 miljoner kronor skulle årligen
fördelas under perioden 2008-2009 med en delfinansiering av skolhuvudmännen inom kommunen eller motsvarande. Till 25 mindre kommuner 21
Regeringsuppdrag till Myndigheten för skolutveckling att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan, U2006/5879/S.

20

21

Dessa verksamheter omfattades dock inte av forskargruppens utvärdering (grunden för delstudie I och II).
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utgick också ett så kallat verksamhetsbidrag om 200 tkr vardera. Syftet med
policysatsningen var att få till stånd en utökad samverkan mellan huvudparterna skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. Några
grundläggande utgångspunkter inom policysatsningen bestod i att:
•
•
•

samverkan kring barn och unga inom målgruppen behövs;
skolan, socialtjänsten, polisen samt barn- och ungdomspsykiatrin behöver
samverka i större utsträckning kring målgruppen;
syftet med den interorganisatoriska samverkan är att målgruppen ska
kunna ges effektivare stöd och hjälp

Uppdraget överfördes till Skolverket den 1 oktober 2008 och redovisades
för regeringen i december 2009 22. Uppdraget bestod i att utveckla och pröva
metoder i skolor och kommuner för att barn som far illa eller riskerar att
fara illa, skall kunna ges effektivare hjälp och stöd.
Med syfte att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede av en ogynnsam
utveckling kunde grundskolor, gymnasieskolor och kommuner ansöka om
stöd från myndigheten för att skapa eller vidareutveckla ett specifikt samverkansprojekt.
Under projekttidens erbjöds samverkansprojekten även ett kontinuerligt
processtöd via myndighetens sakkunniga experter. Med grund i det finansiella och processinriktade stödet, var målet med den utökade samverkan att
möjliggöra ett effektivare stöd och hjälp till barn och unga som far eller
riskerar att fara illa. Projektens utformning fastställdes i överenskommelser
mellan myndigheten och kommunerna genom att utveckla och pröva metoder i skolor och kommuner. Enligt den överenskommelse 23 som 2007 slöts
mellan Myndigheten för skolutveckling och respektive pilotprojekt, framgår
(enligt 3§ Utförande och redovisning) att samverkan inom ramen för de respektive pilotprojekten skulle kunna fortgå även i ett långsiktigt perspektiv
(sid. 2):
”Utvecklingsarbetet/pilotprojektet har ett långsiktigt perspektiv, dvs. syftar
till att samverkan mellan de fyra parter som nämns i regeringsuppdraget
byggs in i befintliga strukturer.”

22

Redovisning av uppdrag givet till Myndigheten för skolutveckling om att fördela
medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan. Dnr: 2008:03634.
23
Dnr: 2007:118.
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Projekttiden skulle således fungera som en tid för etablering av samverkan,
som – efter projekttidens slut – skulle kunna vidmakthållas och vidareutvecklas. Erfarenheterna från samverkansprojekten skulle vidare ligga till
grund för det långsiktiga och ordinarie arbete som skolorna och kommunerna förde inom området. Arbetet kring målgruppen barn och illa inriktades mot fyra primära sakfrågor för samverkan som nedan presenteras.

3.4.1 Samverkansarbetets kontext
De fyra huvudparterna i samverkan har utgjorts av representanter från skolans, socialtjänstens, polisens samt barn- och ungdomspsykiatrins organisationer. Samverkansarbetet ifråga inriktades på något, eller en kombination av flera sakområden. Inom ramen för samverkanssatsningen låg att var
och en av de fyra parterna bar ett visst huvudansvar för en specifik sakfråga.
Samverkanspart:
Skolan
Socialtjänsten
Barn- och ungdomspsykiatrin
Polisen

Sakområdesansvar:
Ogiltig skolfrånvaro
Drogförebyggande arbete
Psykiska och emotionella svårigheter
Brottsförebyggande arbete och
ungdomskriminalitet

Verksamheterna kunde även välja att i sin samverkan kring målgruppen
utgå från ett mer övergripande helhetsgrepp. Denna inriktning innebar att
samverkansarbetet breddades till inkludera fler än ett sakområde och insatser på olika nivåer. Samverkansarbete utifrån detta perspektiv innebar exempelvis en översyn av styrning inom verksamheterna (företrädesvis kommunerna) med syftet att på ett effektivare sätt kunna sluta upp runt målgruppen och dess familjer. Ett annat exempel var att föra samman utbildningsförvaltningen med socialtjänstens barn- och ungdomsdel. Därigenom
kunde skolans och socialtjänstens resurser samlas under ett och samma tak,
varpå en bredare stödverksamhet skapades (Skolverket, 2010).

3.4.1.1 Sakområde: stor olovlig skolfrånvaro
Att genomgå utbildning och att lämna grundskolan med godkända betyg
har stor påverkan på barn och ungdomars framtid. Skolan som arena är den
plats där barn och unga, förutom i hemmet, tillbringar den största delen av
sin tid (Cowie & Dawn, 2008). Mot denna bakgrund omfattas sakområdet
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av att minska förekomsten av ogiltig frånvaro i skolan och därigenom öka
skolnärvaron bland elever som ofta är olovligt frånvarande. Skolan utgör
också, tillsammans med socialtjänsten, den part som i störst utsträckning
deltagit i en aktuella samverkan.
Att skaffa sig en så pass god utbildning som möjligt, ter sig i nuläget ännu
viktigare, särskilt då dagens arbetsmarknad kräver alltmer utbildad arbetskraft (Campbell, 2002). Skollagen (SFS 2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola och reglerar rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. FN:s konvention om
barnets rättigheter erkänner vidare alla barns rätt till utbildning (artikel 28)
och vad denna utbildning ska syfta till (artikel 29) (Regeringskansliet,
2006). Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt till utbildning. Barnets
vårdnadshavare har ansvar för att se till att barnet går i skolan (Skolverket,
2008). Ogiltig frånvaro från skolan innebär att eleven utan giltigt skäl är
frånvarande från skolans obligatoriska undervisning (Sveriges Kommuner
och Landsting, 2013).
Ur ett samverkansperspektiv utgör skolan själva navet när det gäller arbetet med att komma till rätta med hög andel ogiltig frånvaro. Detta då det
är skolan som i första hand uppmärksammar att en elev är frånvarande och
därefter slår larm. Ofta råder dock oklarheter om vems/vilkas ansvar det är
att ge elever det samlade stöd som en frekvent frånvarande elev kan behöva.
Detta bortsett från att skolan alltid är huvudman såtillvida att man aldrig
kan frånsäga sig ansvaret att ge skolpliktiga elever utbildning (Skolverket,
2009).
När elever kontinuerligt är frånvarande från skolan, är detta ofta en indikation på att barn eller ungdomar inte mår bra (Sveriges Kommuner och
Landsting (2013) och signalerar att skolan (ofta i samverkan med andra
aktörer) inte kunnat stödja och hjälpa eleverna i nödvändig utsträckning.
Svårigheterna kan vara såväl skolrelaterade som individ- och familjerelaterade. Enligt Socialstyrelsen (2010a) utgör skolnärvaro den enskilt viktigaste
skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika
former av social problematik längre fram i livet, såsom missbruk och kriminalitet (Socialstyrelsen, 2010a). I Barnkonventionens artikel 28 framgår
bland annat att särskilda åtgärder skall vidtas för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott (Regeringskansliet,
2006).
Anledningarna till skolfrånvaro kan vara många och utgör ofta ett komplext samspel mellan olika faktorer. Skolverket (2009) beskriver att det kan
handla om såväl brister i den pedagogiska miljön i skolan, dålig självkänsla
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hos eleven, social problematik i/utanför hemmet, riskbruk av olika slag samt
neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning som ännu inte
fastställts genom utredning. Elever som utsatts för mobbning i skolan upplever oftare än andra, icke drabbade elever, bristande lärarstöd och större
grad av osäkerhet i skolan, och har därför ofta högre grad av skolfrånvaro
(Berkowitz & Benbenishty, 2012). Forskning framhåller vidare att olovlig
skolfrånvaro ofta är ett tecken på en i övrigt riskfylld livssituation och att
elevers misslyckanden i skolan ofta går att relatera till missbruk och kriminalitet (Karlberg & Sundell, 2004; Skolverket, 2008; Sundell, 2005). Flickor
i årskurs nio som utsatts för sexuella trakasserier vittnar om att man, som
en följd av trakasserier, blivit rädd och därför också börjat skolka (Gillander Gådin, 2012). Det kan också handla om en generell misstro mot vuxenvärlden, upplevelse av svek och en känsla av utanförskap gentemot samhället, föräldrar och klasskamrater, vilket gör att närvaron i skolan brister
(Skolverket, 2009). Som ett komplement till skollagen – som bland annat
reglerar hur skolfrånvaro står i relation till skolplikt – har Skolverket utfärdat allmänna råd när det gäller att uppmärksamma, utreda och åtgärda
skolfrånvaro. I detta arbete poängteras bland annat vikten av elevhälsans
roll och vikten av att skolan samverkar med andra samhällsfunktioner: personal inom barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagning, socialtjänst, polis, fritidsförvaltning och ungdomshabilitering. Dessa parter behöver information om skolfrånvaro men också redskap för att praktiskt involveras i skolnärvaroarbetet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).

3.4.1.2 Sakområde: drogförebyggande arbete
Sveriges alkohol-, narkotika- och tobakspolitik är fastställd av regering och
riksdag (Regeringens prop. 2010/11:47) och utgör en del i en samlad
ANDT-politik, det vill säga en politik, som omfattar alkohol, narkotika,
dopning och tobak. Det övergripande målet för regeringens ANDT-politik
är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska
och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Vad som specifikt gäller gruppen barn och unga, framgår av 5 kap. (1§ SoL)
att det åligger Socialnämnden att ”aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendekallande medel samt dopningsmedel”.
Detta sakområde – inom ramen för samverkan – har till exempel handlat
om att skapa rutiner för att snabbt kunna agera då ungdomar misstänks
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missbruka alkohol, droger respektive begå brott. Aktuell forskning om alkohol- och drogförebyggande arbete förespråkar insatser olika nivåer beroende på målen gentemot en målgrupp (Socialstyrelsen, Myndigheten för
skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Man talar ofta om drogförebyggande arbete utifrån insatser enligt evidensbaserade metoder på tre nivåer (Skolverket, 2010). På universell nivå fokuseras insatser för en stor
grupp i befolkningen (till exempel alla elever i skolan) såsom att utveckla
samverkan med föräldrar, skapa ett gott skolklimat och att på ett övergripande plan främja skolnärvaro. På selektiv nivå inriktas arbetet mot vissa
grupper där särskilda riskfaktorer eller beteenden identifierats, såsom avseende målgruppen barn och unga som riskerar att fara illa. På selektiv nivå
inkluderar arbetet individinriktade insatser såsom särskilda åtgärdsprogram
eller individuella handlingsplaner.

3.4.1.3 Sakområde: psykiska och emotionella svårigheter
Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland barn och ungdomar under de senaste två decennierna (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen (2008a) definierar psykisk ohälsa som psykiska symptom som är vanliga men oönskade.
Sådana kan ta sig uttryck i nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter och är i
regel mycket plågsamma. Hertz (2011) påtalar att efterfrågan på psykiatriska utredningar avseende unga individer har ökat i takt med att resurserna för stöd och omsorg för barn i skola och närmiljö reducerats. Vidare
visar statistik från UPP-centrum (Socialstyrelsens nationella utvecklingscentrum för barns och ungas psykiska hälsa) enligt internationella befolkningsundersökningar, att tio till femton procent av barn och unga vid ett
visst undersökningstillfälle uppfyllt kriterierna för minst en psykisk sjukdom. Så mycket som upp till 20-30 procent av dessa kommer någon gång
att uppfylla kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2008a).
Speciellt har den höga andelen flickor med psykisk ohälsa uppmärksammats. En expertgrupp vid Kungliga Vetenskapsakademin (2010) med uppdrag att klargöra trenden i barns och ungas psykiska hälsa, konstaterar
bland annat att allt fler flickor i åldrarna 16-24 år vårdas på sjukhus för
självmordsförsök. Andelen unga som vårdas för psykisk ohälsa fortsätter
också att stiga, framförallt när det gäller unga flickor som vårdas för ångestsjukdomar och depression (Socialstyrelsen, 2012a). Utdrag ur Socialstyrelsens patientregister visar att 40 000 barn och unga under 2012 vårdades
inom den öppna psykiatriska vården i Sverige, vilket motsvarar omkring två
procent av landets alla barn och unga, där mer än hälften var pojkar. Drygt
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14 000 av alla barn var mellan sju och tolv år (Barnombudsmannen, 2014).
Dessutom kommer allt fler barn och unga i kontakt med slutenvården där
istället en majoritet av de intagna är flickor. Ökningen ses under hela 2000talet och berör framförallt flickor och unga kvinnor (Socialstyrelsen,
2012b).
Enligt Skolverket (2010) råder det i allmänhet höga förväntningar på
barn- och ungdomspsykiatrins medverkan i samverkan. Denna kapacitet
kan dock sällan realiseras då enskilda skolor ofta saknar personliga kontakter med BUP. För att förenkla kontakttagande för unga människa med
psykisk ohälsa framför Barnombudsmannen (2014) bland annat rekommendationer om att endast en väg in i vårdkedjan ska finnas för de som mår
dåligt. Många av barnen och ungdomarna som Barnombudsmannen träffat
vittnar dock i sina beskrivningar om svårigheter med att få hjälp i ett tidigt
skede, då trösklarna att ta sig över ofta upplevs vara alltför höga.

3.4.1.4 Sakområde: brottsförebyggande arbete och ungdomskriminalitet
Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande
fråga i samhällsdebatten. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås
utan att de upptäcks och polisanmäls. Detsamma gäller även ungdomars
utsatthet för brott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Statistik från Barnombudsmannen 24 påvisar en minskning avseende barns delaktighet i brott mellan 1990- och 2000-talen. Andelen barn i årskurs nio, som uppger att man
minst en gång under de senaste 12 månaderna genomfört en brottslig handling, uppgick år 2001 till 69 procent för pojkar respektive 55 procent för
flickor. År 2011 svarade 54 procent av pojkarna respektive 48 procent av
flickorna att man deltagit i brottslig aktivitet relaterad till stöld, skadegörelse, våld eller narkotika. Den generella minskning som registrerats från
självdeklarationsundersökningar avseende ungas brottsaktivitet, hänger till
stor del samman med att allt färre ungdomar begår stöldrelaterade brott
(Brottsförebyggande rådet, 2012). Barnombudsmannen (2015) påtalar i sin
årsrapport om kränkningar och trakasserier i skolan, att det råder en generell okunskap bland ungdomar om vad som är brottsligt, framför allt på
nätet. Många trakasserier sker dock under skoltid då det faller på rektors
ansvar att ta ställning till om en polisanmälan ska göras. Finns då en god
Barnombudsmannen, 9 november 2016, hämtad från: https://max18.barnombudsmannen.se
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relation till polisen kan skolan (till exempel via en s.k. kontaktpolis) få
bättre information och kunskap om vad som är brottsligt och skall anmälas.
Vidare påtalas att polisen i många fall kan fungera som ett viktigt bollplank
i brottsrelaterade frågor. Vuxnas närvaro utgör vidare en generellt mildrande brottsaspekt och tenderar att lindra ungdomars våldsbeteende (Skolverket, 2010).
Ett primärt syfte, enligt Barnbrottsutredningens betänkande (SOU
2008:111) bör vara att klarlägga behovet av sociala insatser för barn under
15 år som misstänks för brott, vilket går att förena med ambitionen att utreda fler brott begångna av barn. Detta kan motiveras utifrån aktuell forskning, som framhåller att ju tidigare man börjar använda droger eller begå
brott, desto större är risken för missbruk och brottslighet även senare i livet.
Kartläggningen ”Grövre våld i skolan” visar vidare att grövre våld oftast
sker i årskurs 7-9 och att pojkar är både förövare och våldsoffer. Detta
samtidigt som offer och gärningspersonerna ofta känner varandra (Skolverket, 2010).

3.5 Uppdraget till Gruppen för studier av samverkan
Mellan åren 2007-2009 genomförde Gruppen för studier av samverkan vid
Örebro universitet – på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling – en
formativ utvärdering av samverkansprocessen i deltagande projekt inom
policysatsningen Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara
illa. 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). Uppdragets övergripande syfte var att besvara frågan huruvida beviljade medel hade åstadkommit utökad samverkan mellan huvudparterna skola, socialtjänst, polis samt
barn- och ungdomspsykiatri. Målet var att utvärderingen skulle bidra med
ökad förståelse för samverkansprocessen rörande barn och unga som far
illa eller riskerar att fara illa. Myndigheten önskade få följande frågeställningar belysta:
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1.

Vad kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån förutsättningarna
styrning, struktur och samsyn?

2.

Vad kännetecknar en modell/metod utifrån ett nyttoperspektiv?

3.

Hur bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell?

4.

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

För att besvara uppdragets frågeställningar genomfördes såväl kvantitativa
som kvalitativa studier. Enkätstudier, fokusgruppsintervjuer och enskilda
djupintervjuer samt en associationsstudie genomfördes, där samverkansprojekten, som ett delvillkor för finansiering under projektperioden, förband
sig att bistå forskargruppen med tillbörlig information om samverkansprocessens utveckling.
Utvärderingsuppdraget, som en del i Skolverkets sammantagna utvärderingsarbete inom satsningen, delrapporterades till myndigheten i juni 2008
respektive slutrapporterades i december 2009 (Danermark, Englund & Germundsson, 2008; Danermark et al., 2009). Forskargruppens reflektioner
kring samverkan inom satsningen redovisades även i populärvetenskaplig
form (Skolverket, 2009; 2010). Genom denna rapportering sammanfördes
och redovisades erfarenheterna och utvecklingen av samverkan inom deltagande projekt under den tvååriga projektperioden. Forskargruppen ansvarade dock inte för att återföra kunskapen från samverkansstudierna till enskilda projektverksamheter.
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4. TIDIGARE FORSKNING
Att skapa sig en översiktlig och generell bild över det omfångsrika område
som interprofessionell och interorganisatorisk samverkan om barn och
unga utgör, är förenat med vissa svårigheter. Två huvudsakliga orsaker kan
nämnas. För det första är den (såväl svenska som engelskspråkiga) synonyma begreppsanvändningen av termen samverkan, varken påtagligt avgränsad eller tydligt definierad. Det kära barnet har med andra ord många
namn. För det andra har den målgrupp för samverkan som avhandlingen
avser, nämligen barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, långt
ifrån någon entydig motsvarighet inom den engelskspråkiga forskningslitteraturen.
Ett flertal litteratursökningar har genomförts med syfte att kartlägga det
område som avhandlingen täcker in. Detta har i första hand handlat om att
identifiera forskning som berör utvecklingen av samverkansprocessen över
tid, gällande barn och unga. Av tabellen nedan framgår genomsökta databaser och antalet identifierade studier.
Tabell 2. Genomsökta databaser och sökresultat.
Antal
sökträffar

Databas
Cinahl (EBSCO)
ERIC (EBSCO)
Social Services Abstracts
Sociological Abstracts
PsycINFO
Totalt:

474
47
73
29
62
685

Av genomförda litteratursökningar framkom endast ett mycket begränsat
antal studier, som i någon mån berörde frågan om samverkansprocessens
utveckling bortom en avgränsad tid efter det att en projekttid eller motsvarande löpt ut. Ingen studie beskrev däremot – på ett sätt som den föreliggande avhandlingen aktualiserar – samverkan i termer av en mer långsiktig
utveckling.
Kapitlet beskriver fortsättningsvis delar av kunskapsläget inom det breda
fält som samverkansområdet utgör. Att orientera sig inom detta forskningsområde är dock förenat med vissa svårigheter. Exempel på varför detta är
en utmanande uppgift är att beskrivningar och benämningar av begreppet,
företeelsen och processen samverkan, saknar såväl enhetlighet som tydliga
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avgränsningar. Lindencrona (2013) bekräftar detta och hävdar koncist:
”forskningsområdet kring samverkan är både omfattande och otydligt
strukturerat” (sid. 256). Samtidigt utgör svensk samverkansforskning ett
fält i utveckling 25. I syfte att påvisa avhandlingens relevans och motiv, redogörs nedan för tidigare forskning enligt följande struktur.
•
•
•
•
•
•

Kärt barn har många namn – om att benämna och definiera samverkan
Motiv för samverkan
Det som påverkar och utmanar samverkan
Att studera samverkan
Hinder för samverkan står ofta i fokus
Få longitudinella samverkansstudier
Projektbaserad samverkan och gränsdragning – en svensk kontext
Sammanfattning

4.1 Kärt barn har många namn – om att benämna och definiera
samverkan
Samverkan är en mycket vanligt förekommande företeelse, som i stort sett
alla har någon form av erfarenhet av. Samverkan sker på alla samhällets
arenor, men aktualiseras ofta i sammanhang som rör frågor om hälsa och
välfärd. Inom en svensk kontext används termen samverkan ofta synonymt
med termer som samarbete, samordning eller tvärprofessionellt arbete (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen,
2007). Andra exempel är så kallade partnerskap, olika former av samlokalisering och finansiell samordning 26 (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).
Trots att dessa begrepp definieras på olika och ibland motstridiga sätt, används de ändå i regel liktydigt med varandra (ibid.). Den omfattande begreppsapparaten ses dock i än större utsträckning inom den engelskspråkiga
samverkanslitteraturen. Här används ofta parallella begrepp som co-ordination, co-operation och collaboration (med i sin tur många förtecken) synonymt med varandra (ibid). Ødegård (2006) belyser mångfalden av samverkansbegrepp inom hälsorelaterat arbete och sociala frågor, där vanligt
förekommande termer är interprofessional collaboration, interdisciplinary
collaboration, interagency coordination och integration (till exempel avseende integrated care). Beskrivningar om vad som skiljer det ena begreppet
25

www.godsamverkan.se

26

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
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från andra förekommer dock sällan. Avseende interprofessionell samverkan
(interprofessional working) om barn och ungdomar med komplex problematik, menar Hood (2012, sid. 6):
As always in this area, there is a problem of terminology: how to define collaboration as well as the group that collaborates.

Avsaknaden av en gemensamt vedertagen begreppsdefinition belyses även
av O´ Leary & Vij (2012, sid. 58) som menar: ”there are seemingly 101
definitions of collaboration”. Lindencrona (2013, sid. 255) belyser problematiken med följande konstaterande:
”Något ironiskt kan man hävda att samverkansforskningen har smittats av
de objekt som man studerat – svårigheten att samordna sig över traditionella
sektorsgränser.”

Willumsen (2008) påtalar att den uppenbara förvirring som råder kring
samverkansrelaterade begrepp (där ytterligare exempel som ’collaborative
alliances; inter-organizational networking/relationships/partnerships’ ges)
delvis kan bero på att samverkansforskare använder dessa termer som paraplybegrepp med anknytning till en viss specifik, litterär kontext. Paradoxalt nog kan noteras, att forskare redan under 1980-talet pekade på vikten
av att åtskilja konceptet collaboration från termer som cooperation och coordination, då de senare två inte kan sägas inbegripa samma dynamik och
”utvecklingsmässiga essens” som den förstnämnda (Gray, 1989). I en kunskapsöversikt, avseende hur samverkan som företeelse definieras och förstås, ställer Longoria (2005) frågan huruvida det är möjligt att veta vad
samverkan de facto innebär, just när dess innebörd är så pass varierat beskriven? Han identifierar dock två huvudspår när det gäller beskrivningar
av samverkans innebörd. Samverkan avser en process där både en relation
etablerats mellan parterna, och någon form av gemensam struktur kunnat
skapas, organisationerna emellan.
För att återgå till den svenska termen samverkan, menar Axelsson & Bihari Axelsson (2013) att företeelsen samverkan enklast definieras genom att
vända på ordet, och att samverka då består i att verka samman med andra
genom att åstadkomma eller uträtta något gemensamt. Detta gemensamma
kan dock endast uppnå om ett visst mått av gränsöverskridande sker över
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professions-, organisations-, sektors- eller disciplinära gränser. Detta gränsöverskridande arbete benämns även integrering och man skiljer ofta på
olika grader av horisontell respektive vertikal integrering (Axelsson & Bihari Axelsson 2006; 2007; Liljegren, 2013a).

Figur 2. Fyra renodlade integrationsformer med olika grader av vertikal respektive
horisontell integrering (efter Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).

Den vertikala integreringsformen blir aktuell i en mer hierarkisk kontext,
där högre nivåer styr de lägre och konkurrenssituationer kan uppstå (som
på en marknad). Horisontell integrering sker däremot i mer frivilliga former
som inom ett nätverk (Powell, 1990) där en grundläggande kommunikation
mellan parterna och större frivillighet för integreringen råder (Axelsson &
Bihari Axelsson, 2013). Skillnaden mellan de olika integreringsformerna
(ibid., sid. 19ff) beskrivs nedan.
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•

Låg grad av både vertikal och horisontell integrering
Nästintill ingen integrering mellan parterna
Ingen hierarkisk styrning eller kontakt mellan parterna
Integrering via konkurrens
Exempel: marknad

•

Hög grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell integrering
Integrering via samordning i en hierarkisk organisation
Beslut om integrering fattas på högre nivåer och implementeras
på lägre
Exempel: byråkratiska mekanismer för styrning och kontroll

•

Hög grad av horisontell integrering och låg grad av vertikal integrering
Integration genom samarbete
Vilja att samarbeta skapar integreringen
Intensiv kontakt och kommunikation mellan parterna
Exempel: nätverk, gränsöverskridande team, arbetsgrupper

•

Hög grad av både vertikal och horisontell integrering
Integration genom samverkan
Hierarkisk styrning och samordning kombineras med ett frivilligt nätverksarbete
Ramar för det frivilliga arbetet finns
Exempel: matrisorganisering

Den samverkansdefinition som avhandlingsarbetet utgår från avser Danermarks definition (2005). Kortfattat avser denna att samverkan utgör ett arbete som bedrivs tillsammans med andra parter mot ett gemensamt mål.
Samverkansaktiviteten – i detta fall inom ramen för en nationell policysatsning på samverkan – präglas av att medvetna målinriktade handlingar utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp, avseende ett definierat problem och syfte (sid.15). Med fördel kan definitionen kompletteras
med Boklunds beskrivning (1995). Av denna framgår att samverkan utgörs
av en process mellan olika professionella parter. Till denna process tillför
någon eller några sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper
till en uppgift som man gemensamt har att utföra (sid. 47).
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4.2 Motiv för samverkan
Samverkan mellan olika parter framförs ofta som ett mer eller mindre nödvändigt arbetssätt när det gäller att hantera komplexa samhällsfrågor där
olika aktörer har ett delat ansvar och intresse (Keast et al., 2004; Pellmer,
Vramner & Vramner, 2012) och anses vara något av en förutsättning för
framgång ibland annat hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2012a). Från
myndighetshåll framställs samverkansarbete som något i regel positivt och
främjande såväl som kunskaps- och resursmobiliserande. Via samverkan
ökar också chanserna för att möjliggöra ett många gånger nödvändigt helhetsperspektiv och som krävs för att lösa komplicerade samhällsproblem
och gynna såväl ett lands ekonomi som dess välfärd (Vahlne Wästerhäll,
Bergroth & Ekholm, 2009). Ökad samverkan mellan professioner med
olika och kompletterande kompetenser anses även kunna skapa bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling inom exempelvis hälso- och sjukvården
(Hultberg, 2007; Prop. 2007/08:110).
Samverkanshandlingen är även förknippad med att goda och värdefulla
effekter för involverade parter ska genereras. Detta handlar om såväl ökad
effektivitet, ömsesidigt lärande och gemensam kompetensutveckling, som
också ökad transparens och ”sömlöshet” mellan myndigheters olika ansvarsområden (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Clark & Smith, 2009;
Huxham & Vangen, 2005; Sullivan & Skelcher, 2002). Gilbert, Yan &
Hoffman (2010) framför i en WHO-rapport ett antal huvudbudskap när
det gäller interprofessionell utbildning och samverkansbaserat arbete eller
praktik inom kontexten hälso- och sjukvård. Här tydliggörs att vårdpersonal med olika yrkesbakgrund behöver samverka – såväl med varandra som
med patienter, anhöriga, vårdgivare och med samhället – för att en så pass
högkvalitativ vård som möjligt ska kunna levereras. I samma rapport ses en
samverkansbaserad praktik som en central förutsättning för ett starkt hälsooch sjukvårdssystemen och förbättrade hälsoresultat. Utifrån sjukvårdens
enskilda huvudmannaperspektiv kan samverkan också hjälpa till att minska
betoningen av organisatoriska gränser, varigenom gränsöverskridande och
horisontella processer kan underlättas (Lindholm, 2013).
En övergripande aspekt, som kan sägas motivera att parter behöver samverka med varandra, handlar om den ökade komplexitet som uppstått kring
behovet av och efterfrågan på tjänster inom den moderna välfärdsstaten
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 2013, Danermark, 2004). Detta har
inneburit såväl stora fördelar i form av effektivitetsvinster, men även svårigheter att organisera samverkan på ett tillfredsställande sätt (Danermark,
2004). I takt med att sociala problem och sjukdomspanoramat förändrats i
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samhället, och att nya behov av vård, omsorg, stöd och service därmed
skapats, har samhällsutvecklingen inneburit en ökad specialisering av professioner och samhällsfunktioner. Samtidigt ser vi en utveckling av ökad
decentralisering, privatisering och marknadsorientering, något som i sin tur
resulterat i att allt fler aktörer och organisationer producerar och levererar
olika slags välfärdstjänster (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Samverkan
kan vidare motiveras utifrån den ökade fragmenteringen av resurser och
tjänster i samhället. Detta kan beskrivas som att verksamhetsansvaret splittras upp mellan olika organisationer eller enheter med eventuellt dubbelarbete och onödigt resursslöseri som följd. Liljegren (2013a, sid. 167) menar
att samverkan blivit en mycket viktig fråga för människobehandlande välfärdsorganisationer och något som kan ses som ett försök att integrera deras
fragmenterade verksamheter. Att klienter eller patienter ”faller mellan stolarna” är ett tydligt exempel på när det uppstår gråzoner eller luckor mellan
verksamheterna (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Lindholm, 2013). Vidare blir det problematiskt när barn, unga och föräldrar tvingas vandra
mellan stolar hos olika myndigheter, eller för den delen inom en och samma
myndighetsorganisation.
I intervjuer med barn som utretts via myndighetssamverkan på s.k.
barnahus, framkommer att man önskat större kontinuitet i relationen med
utredare och behandlare, och att personalbyten upplevts som mycket negativa (Rejmer, 2009). Matscheck och Fleetwood (2013) belyser ett klassiskt
fenomen avseende samverkan kring patienter med samsjuklighet i form av
missbruk och psykiatrisk problematik. Man menar att brukare eller patienter med samsjuklighet ofta hänvisas från landstingets beroendevård till psykiatrin, eftersom de psykiska problemen bedöms vara för stora för att beroendebehandlingen ska fungera. Detta för att i nästa läge skickas tillbaka
till beroendevården, med hänvisningen att en psykiatrisk behandling inte är
möjlig så länge patienten har ett alkohol- eller narkotikaberoende. Avseende
samverkan på medarbetar- och brukarnivå, mellan socialtjänst, beroendevårdsenheter, psykiatri och primärvård, visar Skogens och von Greiff
(2013) att en gemensam, i grunden positiv inställning till samverkan förelåg.
Dock flyttades ansvaret för samverkan kontinuerligt runt mellan de olika
verksamheterna vilket resulterade i att den enskilde brukaren ofta själv fick
samordna sina insatser.
Men samtidigt som samverkan i grunden förknippas med positiva förväntningar kan det ofta vara en lång och mödosam process att utveckla
samverkan över professionella och organisatoriska gränser (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Att bygga samverkansstrukturer utifrån metoder och
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modeller kan i vissa fall även uppfattas som något som ”krånglar till det
som redan fungerar” (Skolverket, 2009, sid. 69). Trots att samverkan också
framstår som något i regel eftersträvansvärt och främjande – såväl för samverkande organisationer som den målgrupp samverkan avser att gynna –
visar forskningen att det ofta råder oklarheter kring hur samverkansarbete
i praktiken ska konkretiseras och utövas. Danermark et al. (2009) kan visa
att professionella som deltar i strategiska samverkanssatsningar är satta att
samverka utan att egentligen veta hur det i realiteten ska ske. En informant
menar (sid. 45):
”Samverkan är det magiska ordet men utan ”connection” blir det inget. Det
är inte tydligt exakt hur samverkan ska se ut med andra professioner. Det
har man tänkt att alla vet.”

Något tillspetsat menar Huxham (2000; 2003) och Huxham & Vangen
(2005) att om det inte finns klara och tydliga fördelar med att samverka så
är det i allmänhet bäst att undvika att etablera samverkan – förutsatt att
denna valmöjlighet finns. Samverkan tar exempelvis tid i anspråk, kräver
såväl tilldelning som eventuell omfördelning av resurser och kan leda till
konflikter. Dessa frågor belyses vidare härnäst, där exempel ges på hur samverkan kan studeras och vilken fokusering samverkansstudier ofta har.
Faktorer som belysts ovan gör, menar Socialstyrelsen (2013b) att generellt högre krav på samverkan behöver ställas. Detta i form av bland annat
ökad tydlighet angående professionella och ekonomiska gränsdragningar
samt kring ansvarsfördelning. Bergmark och Lundström (2008) framställer
just specialisering som den starkaste organisationstrenden inom socialt arbete i Sverige och visar att de flesta klienter på socialkontor kommer i kontakt med mer eller mindre högt specialiserade enheter. Detta märks, menar
författarna, allra tydligast inom barnavården och missbruksområdet där så
många som åtta av tio klienter har kontakt med specialistenheter.
Samverkan motiveras även utifrån ett slags moralisk nödvändighet. Huxham & Vangen (2005) talar om principen att ”det finns inget annat sätt”
än att samverka, när det gäller att komma till rätta med riktigt komplexa
samhällsfrågor (såsom folkhälsoproblematik, klimathot etc.). Dessa kan
helt enkelt inte lösas av enskilda aktörer på egen hand. Johansson (2014)
menar att samverkan utgör en direkt förutsättning för att utsatta målgrupper i samhället på ett tillfredsställande sätt ska kunna tillgodoses. Som exempel kan nämnas stödbehov och serviceanvändande hos barn med lindrig
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utvecklingsstörning och deras familjer, när samverkan mellan LSS-handläggare och socialtjänst brister (Olsson, 2016). Som en följd av uppsplittrade
insatser lämnas i sådana fall brukare med endast delvis tillgodosedda behov
och/eller att rent av felaktiga och olämpliga stödinsatser satts in.
Det som dessutom motiverar samverkansrelaterat arbete har till stor del
att göra med parternas egenintresse, där motiven för att delta i samverkan
kan skilja sig åt mellan parterna (Ståhl, 2010). Ju tydligare olika parters
insatser i samverkan, och deras behållning av samverkan, kan göras, desto
större blir beredvilligheten att delta i densamma (Hodge, 2005). Snarlikt
menar Danermark (2015a) att verksamheter i högre grad motiveras av att
delta i samverkan, om man på ett konkret sätt kan få svar på frågan ”What´s
in it for me?”. Frågor av denna typ aktualiseras av Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen (2007) Med stöd i tidigare samverkansforskning påtalar myndigheterna – i det gemensamma strategidokument kring målgruppen – tydligt att samverkan inte är ett statiskt
förhållande som kan uppnås vid ett givet tillstånd. En partssamverkan utgör
snarare en ständigt pågående process som kontinuerligt måste erövras, etableras och underhållas. I det följande redogörs för faktorer som enligt befintlig forskning, har betydelse för samverkansprocessen mellan dess parter.

4.3 Det som påverkar och utmanar samverkan
Sammantaget uppvisar aktuell samverkansforskning en enighet om vad för
slags faktorer som påverkar och utmanar partssamverkan, och detta ofta i
termer av vad som främjar respektive hindrar denna process. Anell & Mattisson (2009) påtalar till exempel att olika forskare inom samverkansfältet
kommit fram till i stort sett samma slutsatser avseende vad som försvårar
och vad som underlättar samverkansrelaterad aktivitet. Detta gäller, menar
man, nästan oavsett vilken typ av interorganisatorisk samverkan som studerats. Likväl påvisar studier att många verksamheter ändå har svårt att
skapa en fungerande samverkan där de som samverkar upplever tillfredsställelse med vad samverkan resulterar i (Blomqvist, 2012). Förhållandet
påtalas även av Nesbit et al. (2011) vilka hävdar att den omfattande mängden kunskap som produceras gällande samverkansrelaterad aktivitet, inte i
motsvarande utsträckning tillgängliggörs av praktiserande verksamheter.
Vidare menar Bushouse et al. (2011) att en tydlig skenkoppling (disconnect)
råder mellan samverkan i teorin och samverkan i praktiken. O´Leary & Vij
(2012, sid. 517) menar vidare:
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“It is disturbing and worrisome that the academic community is not able
significantly to influence the world of collaborative practice. Research seemingly does not inform or influence the world of practice at large. In addition,
there is a general lack of aggregation of knowledge on collaborative public
management. As a result, we are not making great breakthroughs in understanding.”

Ødegård & Strype (2009) som studerat attityder till samverkan bland 157
professionella aktörer inom barn- och ungdomspsykiatrin, kan visa att den
inställning till samverkan som råder inom organisationen, i stor utsträckning påverkar på hur pass meningsfull samverkan i fråga upplevs. Inom organisationer och verksamheter där en negativ attityd gentemot samverkan
råder, får samverkan ingen prioritet. Avseende vad som främjar god samverkan, identifierar Widmark (2015) de två centrala begreppen relationer
och kommunikation mellan samverkande parter, och menar att om dessa
kan utvecklas mellan enheter, professioner, nivåer och huvudmän, så ger
det avsevärda kvalitativa förbättringar.
Utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv, nämligen utvärdering på realistisk grund (realistic evaluation) presenterar Hewitt et al. (2014; 2015) och
Sims et al. (2015a; 2015b) en sammanställning av evidens vad gäller interprofessionell samverkan inom hälsovård och social omsorg. Översikten presenterar totalt 13 centrala mekanismer som man menar inverkar på samverkansprocessen avseende utfall och effekt gentemot målgruppen, och avser (egen översättning):
-

stöd/värderingar

-

strategisk kommunikation

-

samarbete/samordning

-

delat ansvar och inflytande

-

samordning av resurser

-

normer - gruppens beteende

-

individuellt lärande

-

gemensamma mål

-

otydliga roller

-

kritisk reflektion

-

effektiv, öppen och rättvis

-

innovation

kommunikation

-

ledarskap

Samverkans komplexitet påtalas i många studier, bland annat då den inbegriper faktorer på olika nivåer. Som en av flera samverkansforskare lyfter
Willumsen (2008) fram att samverkan utgörs av ett konstant samspel mellan individuella, interpersonella, organisatoriska, interorganisatoriska, dynamiska och kontextuella faktorer. I en studie om familjer med förekommande barnmisshandel (Lalayants, 2013) identifieras sju teman av särskild
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vikt i form av särskilda villkor för så kallad ”best practice” inom multidisciplinär samverkan, nämligen (egen översättning):
-

tydliga mål

-

skapandet av en gemensam identitet (inom ett samverkansteam)

-

tillit och god kommunikation

-

mandat

-

starkt ledarskap

-

stödjande strukturer och resurser

-

samt kontinuerlig feedback och utvärdering

Utifrån samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, om
barn, unga och deras familjer, beskriver Widmark et al. (2011) och Widmark (2015) faktorer av central betydelse för samverkan. Dessa faktorer
kan ses som ”två sidor av samma mynt” avseende framgångsrik (successful)
samverkan respektive icke framgångsrik (unsuccessful) samverkan. Dessa
sammanfattas i en tentativ modell nedan utifrån tre huvudområden.
Tabell 3. En tentativ modell för framgångsrik respektive icke framgångsrik
samverkan (källa: Widmark et al., 2011, sid. 7).

Ansvarsfördelning

Förtroende

Professionellt möte

Framgångsrik samverkan

Icke framgångsrik samverkan

Tydlig ansvarsfördelning
Tillgång till resurser
Kunskap om varandra
Återkoppling/öppenhet

Otydlig ansvarsfördelning
Brist på resurser
Brist på kunskap om varandra
Brist på återkoppling/öppenhet

Tillit till andras kompetens
Engagemang för samverkan
Realistiska förväntningar
Gemensam planering

Bristande tillit till andras kompetens
Brist på engagemang för samverkan
Orealistiska förväntningar
Gränsöverskridande

Jämlikhet i kunskapens betydelse
Öppenhet
Samsyn
Kontinuitet i kontakten mellan
professionella

Ojämlikhet i kunskapens betydelse
Revirtänkande
Brist på samsyn
Avbrott i kontinuiteten mellan
professionella

I sin avhandling om interprofessionell samverkan mellan skola och socialtjänst rörande barn som far illa, gör Germundsson (2011, sid 57) en sammanställning av aktuell samverkansforskning. Här identifieras 19 faktorer
som generellt visar sig ha betydelse för samverkansarbete av olika slag:
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-

Engagemang och motivation

-

Erfarenhet av och kunskap kring samverkansfrågor

-

Grad av förankring
Kommunikation

-

Kulturella skillnader (skilda perspektiv och värderingar)

-

Kunskap om andras kompetens

-

Kunskap om varandras arbetsförhållanden och regelverk

-

Lagstiftning

-

Ledningens engagemang och tydlighet

-

Makt- och statushierarkier

-

Målformuleringar

-

Politisk förankring (i förekommande fall)

-

Respekt för varandras uppdrag

-

Resurser (tidsmässiga och ekonomiska)

-

Revirtänkande

-

Skillnader i språk

-

Tydlighet i roller och uppdrag

-

Uppfattningar och myter om varandra

-

Ömsesidig tillit och förtroende

Enligt samma princip som Widmark et al. (2011) liknar Germundsson faktorerna som ”olika sidor av myntet”. Om upplevelsen bland samverkansdeltagarna till exempel är att ledningen stödjer och prioriterar samverkan
samt aktivt visar engagemang inför samverkansarbetet, förutsätts detta
främja och underlätta samverkansprocessen. I det omvända fallet (om man
så vänder på myntet) torde avsaknad av ledningens stöd och engagemang
istället hindra och försvåra den aktuella samverkan.
Ser man vidare till vilka samverkansformer som visat sig vara särskilt
framgångsrika, kan multidisciplinära team nämnas som ett exempel (Berlin,
2015; Huxham & Vangen, 2005; van Raak, Mur-Veeman & Paulus, 1999).
När stabila team kunnat etableras och överleva under längre tid beskrivs en
upplevd tillit och tilltro till varandra, att teamets medlemmar lärde känna
varandra samtidigt som de genom ett nära samarbete utvecklade gemensamma värderingar, intressen och mål ha varit centrala faktorer (van Raak,
Mur-Veeman & Paulus, 1999).

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt, och sen då?

59

4.4 Att studera samverkan
I inledningen till detta kapitel belystes att samverkansforskningen som kunskapsfält utgör ett, på flera sätt omfattande och svåröverskådligt fält. Inom
en svensk kontext är kartläggningar, utvärderingar och fallbeskrivningar av
samverkan inom välfärdssystemet mycket vanliga (se bl.a. Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 2013). Dessa inbegriper ofta att med kvalitativa mått
beskriva samverkansprocessen utifrån deltagares erfarenheter och upplevelser av att delta i och utforma samverkansrelaterat utvecklingsarbete. I det
följande görs ett försök att exemplifiera typen av studier som samverkansområdet med inriktning mot barn och unga inkluderar, dock utan att kunna
presentera någon heltäckande bild av detta område.
Bland studier av kvantitativ karaktär – i enlighet med den studiedesign
som tillämpas i avhandlingen – kan Ødegårds studie från 2006 nämnas.
Med syfte att fånga professionellas uppfattningar om interprofessionell
samverkan användes ett självskattningsformulär (PINCOM-Q) strukturerat
efter samverkan på individuell- på grupp- respektive på organisationsnivå,
enligt tabellen nedan.
Tabell 4. Centrala aspekter av samverkan (källa: Ødegård, 2006).
Individuella aspekter

Aspekter på gruppnivå

Organisatoriska aspekter

Motivation

Gruppledarskap

Organisationskultur

Rollförväntan

Coping

Organisatoriska mål

Personlighetstyp

Kommunikation

Organisatorisk domän

Professionell makt

Socialt stöd

Organisatorisk miljö

Mellin et al. (2010) presenterar också ett enkätinstrument i 24 delar (items)
för att i en skolkontext mäta samverkan inom interprofessionella team avseende psykiska hälsa. Instrumentet mäter interprofessionell samverkan utifrån en fyr-faktor-modell med komponenterna (svensk översättning): processreflektion; professionell flexibilitet; nyskapade professionella aktiviteter
samt ömsesidigt rollberoende. Vanligast verkar dock vara att med kvalitativa mått följa och utvärdera samverkan som process under en specifikt avgränsad tid, inte sällan inom ramen för ett projekt där samverkan utgör
själva interventionen. Bland annat beskriver Fosse (2001a; 2001b: 2007)
hur samverkansprocessen kvalitativt (men även kvantitativt) följts under
hela programperioden för att sedermera under slutfasen utvärderas. Även
flera studier av Danermark, Englund och Germundsson (2008; 2010; 2012)
samt Danermark et al. (2009) har detta upplägg.
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4.4.1 Hinder för samverkan står ofta i fokus
Övergripande kan sägas att aktuell samverkansforskning domineras av en
fokusering på vad som hindrar och försvårar samverkan, snarare än vad
som främjar och underlättar densamma (se bl.a. Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Hesjedal et al., 2015). En forskningssammanställning om hinder
inom interorganisatorisk och interprofessionell samverkan avseende arbetslivsinriktad rehabilitering (Andersson et al., 2011) visar att kulturella hinder
av olika slag i allmänhet är mest problematiska. Bristfällig kommunikation,
avsaknad av tillit och förtroende för varandra samt revirbevakande beteende utgör vanliga exempel. Inom den internationella litteraturen om samverkan kring barns psykiska hälsa, identifierar Hodges et al. (2013) sex viktiga hinder som bör adresseras och diskuteras inom interprofessionella samverkanssammanhang, nämligen (egen översättning):
-

brister i kunskap om det som samverkan avser
attityder som grundar sig i tidigare personliga erfarenheter (till exempel
konflikter med andra professioner)
organisatorisk otydlighet och olikheter i regelverk (såsom ojämlik tillgång till mandat och resurser)
otillräckliga incitament för att engagera sig i samverkan (på såväl organisatorisk- som individuell nivå)
oklara regler för beslutsfattande
avsaknad av gemensamma mål eller (teoretiska) föreställningar för
måluppfyllelse

Blomqvist (2012) som studerat samarbete mellan socialtjänsten, skolan,
BUP och familjen, belyser i sin avhandling med titeln ”Samarbete med förhinder”, flera samverkansförsvårande faktorer. Särskilt allvarliga förhållanden avser parternas skilda kunskapstraditioner och styrande lagar, upplevd
resursbrist, oklar ansvarsfördelning, vagt formulerade samverkansmål samt
oenighet vad gäller fastställda mål. Vidare ses att den institutionella miljön
inom BUP:s organisation försvårar arbetet och att hierarkiska strukturer
inom de samverkande organisationerna skapat icke-ömsesidiga beroendeförhållanden mellan parterna – något som också missgynnat samarbetet.
Wihlman et al. (2008) och Lalayants (2013) beskriver hur samverkansprocessen ofta hindras av osäkerhet vad gäller målen med samverkan, vem som
styr och leder verksamheten samt samverkansparternas roller. Redan tidigt
kunde även Killen (1999) i arbetet gällande omsorgssvikt om barn, påvisa
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att behovet av samverkan ofta utgick från rådande skillnader mellan välfärdsstatens olika institutioner avseende målsättning, uppdrag, funktion
och reglerande lagrum, samt de möjligheter respektive begränsningar som
där fanns.
Andra exempel ses hos Edvall Malm (2012) som beskriver samverkan
mellan socialtjänst och polis avseende ungas missbruk och kriminalitet. Författaren återkommer till samverkanshinder mellan parterna där Offentlighets- och sekretesslagstiftningen (SFS 2009:400) lyfts fram som ett tydligt
hinder i samverkan mellan parterna, och detta med ett ifrågasättande av
främst socialtjänstens sekretess gentemot polisen. Rejmer (2009) visar i sin
utvärdering av barnahus 27 att varierande tolkningar av sekretessbestämmelser gett upphov till spänningsförhållanden med negativa konsekvenser för
samverkan i allmänhet och potentiellt olyckliga konsekvenser för det enskilda barnet och familjen i synnerhet. En särskild fokusering på hinder
inom samverkansprocessen ses även inom andra verksamhetsområden. Beträffande rehabiliteringssamverkan belyser Svenska kommunförbundet
(2000) samverkan inom olika projekt där parternas okunskap om varandra,
samverkande myndigheters arbete utifrån skilda mål, avsaknad av flexibilitet och tydlig tidsbrist utgör några exempel. Svårigheter i samverkan påtalas
även av Fosse (2001a; 2001b; 2007) avseende utvärderingar av samverkansprojekt med fokus på barns uppväxt- och levnadsvillkor. Författaren beskriver hur tydliga konflikter mellan myndighetsrepresentanter blossat upp
under projekttiden och att samverkan därigenom riskerade att helt haverera. Tvisterna hade dock kunnat lösas och uppfattades retrospektivt som
nödvändiga och konstruktiva i processen med att skapa en förpliktigad samverkan mellan parterna.
I sin studie av professionellas erfarenheter av samverkan inom ramen för
samordnad individuell plan (SIP) betonar Nordström et al. (2016) hinder
inom samverkansprocessen. Resultaten visar bl.a. att endast vissa parter (läkare och rektorer) hade mandat att fatta beslut under ett SIP-möte och att
parternas mandat för att kalla till ett SIP-möte varierade. Dock lyfter studien även fram faktorer som främjat samverkan. Exempel på underlättande
faktorer avser bland annat att gemensamma samverkansavtal för samverkan tolkats på ett likartat sätt, att det funnits ett gemensamt intresse för

Utifrån ett regeringsbeslut pågick under åren 2006-2007 en försöksverksamhet
med s.k. barnahus, vars verksamheter (myndigheter, med uppgift att utreda misstänkta allvarliga brott mot barn) samverkade under ”ett och samma tak".
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samverkan och en ömsesidig respekt för varandra samt att en gemensam
terminologi och dokumentation kunnat skapas.
De svenska samverkansforskarna Axelsson & Bihari Axelsson (2013)
menar att samverkansprocessen inte bara är förknippad med hinder och
svårigheter utan även kan utgöra en potentiell risk, till exempel då samverkan blir ett mål i sig. Likt Huxham & Vangen (2005) påtalar författarna
att samverkan tar tid och resurser i anspråk vilket kan riskera att gå ut över
ett värdefullt klient-/patientarbete. O´Leary & Vij (2012) listar i en litteratursammanställning avseende samverkan inom offentlig förvaltning upp ett
flertal faktorer som bör beaktas innan en samverkansprocess startas. Men
kallar dessa factors to consider before collaborating (sid. 512ff) i och med
att samverkan ofta utgör en komplex process. Bland annat refererar författarna till flertalet studier (se bl.a. McGuire & Silvia, 2010; Page, 2008; Provan, Kenis & Human, 2008) – där vikten av att själva målet med samverkan
utgår från gemensamma definitioner och att parterna gemensamt och i samråd godkänt dessa mål belyses.
Men trots att samverkansforskningen historiskt sett tenderat att inriktas
kring problem, svårigheter och hinder, belyser ett antal svenska studier även
motsatsförhållandet genom att beskriva vad som underlättat och främjat
den samverkan som studerats. Sådana exempel belyses av Nordström et al.
(2016) där ett intresse och ett engagemang för samverkan (enligt SIP), en
ömsesidig respekt och ett kollegialt lärande, en gemensam terminologi och
dokumentation samt en likartad tolkning av gemensamma avtal utgör viktiga främjande samverkansfaktorer.
Även Blomqvist (2012) som studerat samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och familjer, beskriver att faktorer som samlokalisering, tydlighet avseende huvudmannaskap och funktionsgränser samt en ledning som
är positiv till samarbetet, har gynnat detsamma. Samverkansbefrämjande
faktorer avseende dels professionella inom skola, kommun (socialtjänst),
hälso- och sjukvård och dels föräldrar till barn med sammansatta behov,
framhålls också av Widmark et al. (2011) och Widmark (2015). Här beskrivs faktorer som upplevd tydlighet, kunskap om varandra, samsyn, ömsesidig tillit, engagemang samt kontinuitet i kontakten med professionella, ha
underlättat arbetet mellan berörda parter. Widmark et al. (2016) visar i en
associationsstudie hur samverkande professioner (inom skola, socialtjänst
respektive barn- och ungdomspsykiatrin) dels ser på varandra och dels hur
man tror att andra professioner associerar till den egna professionen. Resultatet visar på en övervägande negativ associativ bild där en majoritet av
associationerna förmedlar ett kritiskt förhållningssätt gentemot varandra.
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Associationer som att vara oinformerad, krävande och otillgänglig utgör
här några exempel. I en annan associationsstudie, utifrån teorin om sociala
representationer, visar Germundsson (2011) att även lärare och socialsekreterare (inom ramen för ett samverkansprojekt) i huvudsak associerar negativt till varandra. Dock associerade socialsekreterarna i större utsträckning positivt till lärarna, än vad lärarna gjorde till socialsekreterarna (se
även Danermark et al., 2009).
Redogörelserna ovan ger vid handen att det är väl känt och etablerat vad
som motiverar och vanligtvis påverkar samverkansrelaterat arbete. I det följande belyses nu aspekter av samverkansforskningen där dock fortsatta
kunskapsluckor föreligger.

4.4.2 Få longitudinella samverkansstudier
I en sammanställning av forskning angående samverkan inom offentlig förvaltning, hävdar de amerikanska forskarna O´Leary & Vij (2012) att behovet av studier som över tid följer samverkans utveckling är mycket stort.
Författarna betonar det problematiska i att nuvarande samverkansforskning i regel begränsas till tvärsnittsstudier, som i regel avser tiden för själva
implementeringsfasen av samverkansarbetet. Detta ger vid handen att endast en ”munsbit” av samverkansprocessen (a”piece-meal approach”) fokuseras. Hitintills saknas därför kunskap om samverkans utveckling under
olika perioder av en process, eller i vilken utsträckning samverkan i själva
verket överlever i ett längre tidsperspektiv (ibid.). Detta förhållande bekräftas av egna litteratursökningar, där endast ett mycket litet antal studier berör aspekter av samverkans utveckling över tid. Bland det fåtal studier som
dock står att finna kan Clark och Smith (2009) visa att samverkan – avseende barn till föräldrar med psykisk ohälsa – över tid kom att öka i omfattning och att insatserna inom ramen för samverkan resulterade i positiva
resultat. Trots att den ökade samverkan förvisso innebar fler arbetsinsatser
och ökad tidspress för deltagarna, övervägdes dessa av fördelarna i form av
ökad expertkunskap och en tydligare helhetsbild kring målgruppen. Purcal
et al. (2011) visar i en studie om hur externfinansierad samverkan utvecklas
över tid, att samverkan i flera avseende utvecklas positivt under projekttiden. Dock efterlyser författarna vidare forskning för att kunna utröna i vilken utsträckning fördelar och vinster med externfinansierad samverkan består i ett längre perspektiv, även efter att projekttiden upphört. I det avse-
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endet har dock inte samverkansprocessens utveckling varit det primära studieobjektet, utan snarare de effekter som samverkan genererat och dessa
effekters varaktighet över tid.

4.5 Projektbaserad samverkan och gränsdragning – en svensk
kontext
Svenska samverkansforskare som Löfström (2010a; 2010b) och Jensen, Johansson & Löfström (2012) har i studier av projektbaserad samverkan
(inom offentlig sektor avseende arbetslivsinriktad rehabilitering) kunnat
konstatera flera komplexa gränsdragningsproblem. Man för även resonemang om och försöker förstå varför samverkansprojekt har svårt att bidra
till en varaktig integration mellan offentliga organisationer efter det att en
tillfällig projektkonstellation avseende samverkan har upphört. Samverkan
inom ramen för projektet utgör en gemensam arena för att mötas och konstrueras runt ett uppdrag, en idé och/eller en målgrupp, i ett försök att skapa
en gemensam verksamhet (Löfström, 2010b). Detta möjliggör samverkan,
trots att aktörerna, genom sin tillhörighet till olika hemorganisationer, tar
med sig gränser för sina handlingar – gränser som eventuellt utmanas när
aktörerna försöker konstruera en gemensam verksamhet i form av ett samverkansprojekt (Löfström, 2010a.). Här blir projekten en del av den gränskonstruktion som indirekt understödjer distans mellan aktörerna inom ramen för samverkan och övriga aktörer i hemorganisationen. Författaren påtalar (sid. 49):
”Den markerade skiljelinjen blir ett sätt att klargöra projektens uppdrag och
finansiering samtidigt som det framhålls att projekten är en verksamhet skild
från hemorganisationen – en distinktion som i sin tur försvårar återkopplingen av projektens resultat till hemorganisationen.”

Citatet illustrerar att gränser kan få en både förenande och en avgränsande
betydelse när det gäller att konstruera samverkansprojekt. Vidare påtalar
Löfström (2013) att då tillfälliga samverkansorganisationer senare upplöses, i samband med att projekttiden för samverkan når sitt slut, tenderar
även samverkan att upphöra. Detta leder ofta till att framgångar, även inom
välfungerande samverkansprojekt, lätt går förlorade (Löfström, 2010a; Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007).
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4.6 Sammanfattning
Baserat på forskningsgenomgången ovan, kan ett antal förhållanden slås
fast. Studierna av samverkan, beskrivningarna och definitionerna av samverkan är många till antalet, men saknar likväl en vedertagen och gemensam
begreppsdefinition. Samverkan har en i grunden positiv konnotation då den
är tänkt att generera positiva effekter som gemensamma lärprocesser och
ökad effektivitet etc. Trots detta beskrivs och förknippas samverkan ofta
med föreställningar om att det är svårt, komplext och tidskrävande att samverka. Om tydliga motiv saknas för att en utökad samverkan kan generera
vinster och positiva effekter, föreslås att sådana processer undviks, förutsatt
att den möjligheten finns. Forskningen om samverkan uppehåller sig ofta
vid erfarenheter av att delta i samverkan vid givna tidpunkter, och stor enighet kan sägas råda avseende vilka faktorer som främjar och underlättar respektive hindrar och försvårar detta arbete. Samverkansprocessen beskrivs
inte sällan i termer av ett konstant samspel mellan centrala och betydelsefulla faktorer på olika nivåer. Sådana främjande respektive hindrande faktorer kan ses utgöra två sidor av samma mynt – genom att en avsaknad (av
exempelvis tydliga mål för samverkansarbetet) försvårar samverkan, och en
förekomst (av tydliga mål) istället underlättar densamma. En generell övervikt ses mot att betona hinder och svårigheterna inom samverkansaktivitet.
Samtidigt konstateras att fler studier med longitudinell ansats behövs, för
att på så sätt utöka kunskapen om hur samverkansprocessen utvecklas över
tid och genom olika faser.
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5. CENTRALA ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER
Avhandlingen vilar på grundläggande antaganden inom metateorin kritisk
realism. Detta kapitel inleds med en redogörelse för några centrala utgångspunkter inom denna teoribildning. Med fortsatt utgångspunkt i ett kritiskt
realistiskt perspektiv presenteras därpå framväxten av och grunderna för ett
teoretiskt perspektiv på samverkan. Denna tar fasta på grundläggande mekanismer inom regelverk, organisation och synsätt – en modell som kommit
att kallas ROS-modellen. Från ett metateoretiskt och ett teoretiskt perspektiv utifrån centrala begrepp inom den kritiska realismen följer en konkretisering av hur samverkan kan analyseras utifrån Derek Layders forskningskarta (1993). Kartan används för att beskriva dels på vilka nivåer interorganisatorisk samverkan manifesteras, dels vilka typer av centrala mekanismer som är verksamma på respektive nivå.

5.1 Den kritiska realismens ontologi och epistemologi
I ett inledande kapitel i sin bok om kritisk realism och samhällsvetenskaper
diskuterar den brittiske sociologen Andrew Sayer (2010) betydelsen av kritisk realism som ett fruktbart och till och med nödvändigt alternativ till en,
å ena sidan empiristiskt (positivistisk/naiv-realistisk) världs- och kunskapssyn och en å andra sidan relativistisk (icke-realistisk/socialkonstruktivistisk)
sådan. Detta kan sammanfattas enligt Danermark (2006) enligt två grundprinciper. Den kritiska realismen utgår – på samma sätt som empirismen –
från att det finns en verklighet som existerar oberoende av observatören och
för det andra att vetenskapens syfte är att söka beskrivningar av verkligheten som är så sanningslika som möjligt. Detta kallas inom den kritiska
realismen för den intransitiva aspekten. Samtidigt är vår kunskap om verkligheten (den transitiva aspekten) socialt påverkad. I den meningen ansluter
sig den kritiska realismen till en svag variant av konstruktivism. Här skulle
en strikt icke-realist istället hävda att den verklighet som omger oss är omöjlig att få sann kunskap om och att det enda vi uppfattar som verkligt för
oss är något som vi själva konstruerar genom vårt språk och våra kulturella
sammanhang. Den kritiska realismen (som det ”nödvändiga alternativet”
till dessa två metateoretiska perspektiv) hävdar alltså att verkligheten finns
”där ute”, varav en del av den är just socialt konstruerad, oberoende av oss
som enskilda individer. I de fall det rör sig om sociala konstruktioner (till
exempel pengars värde) så är de reellt existerande och således verkliga för
oss. Denna del av verkligheten, den sociala verkligheten, benämner Hacking
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(1999) vara ontologiskt subjektiv men menar att påståenden om denna,
d.v.s. vår kunskap, är epistemologiskt objektiva. Denna avhandling fokuserar en social process, samverkan, och därför kommer forskningsfrågor
som beaktar både ontologiska och epistemologiska dimensioner att ställas.
För att illustrera detta synsätt i det här aktuella avhandlingsområdet – interorganisatorisk samverkan utveckling över tid – kan dessa två dimensioner konkretiseras i tre frågor:
1. Hur är samverkan som process beskaffad? (ontologi) handlar om de
strukturer och mekanismer som genererar samverkansprocessen;
2. Vilken kunskap har vi om denna process? (epistemologi) rör bl.a.
de påståenden om hur samverkansprocessen ser ut och vad som orsakat att den ser ut just som den gör. Det som hjälper oss att överbrygga de, å ena sidan ontologiska frågor (som vi som forskare ställer oss) och de, å andra sidan epistemologiska spörsmålen, är den
praktiska forskningen där forskarens val av metodologi blir helt central (se bl.a. Danermark, 2011). Detta leder fram till den tredje frågan:
3. Hur når vi kunskap om samverkans utveckling över tid? (metodologi) som presenteras i nästkommande kapitel 6.

5.1.1 En stratifierad verklighet av mekanismer på olika nivåer
Den kritiska realismen skiljer inte bara mellan världen i sig och våra erfarenheter av världen, utan också mellan tre olika verklighetsdomäner av
verkligheten. Den första empiriska domänen inbegriper våra egna erfarenheter av världen där empiriskt observerbara fakta visar sig för oss via våra
sinnen. Den andra, den faktiska domänen utgörs av allt det som, oberoende
av oss händer i världen, d.v.s. det som faktiskt sker och existerar vare sig vi
som individer själva erfar det eller ej. Inom den tredje domänen (den verkliga domänen) finner vi strukturer och generativa mekanismer (Sayer, 2010;
Bhaskar & Danermark, 2006; Danermark et al., 2003). Mekanismerna har
generativa inneboende krafter och kan kortfattat sägas äga förmågor att
främja eller hindra ett visst händelseförlopp (Bhaskar, 1975; Danermark et
el, 2003; Sayer, 2010).
När det gäller att ta reda på vad som orsakat ett visst förlopp eller ett
resultat står mekanismernas natur och funktion i direkt relation till förekomsten av kausalitet eller orsakssamband (Sayer, 1992). Att fråga vad det
är som har orsakat någonting handlar om (sid. 104):
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”[…] att fråga vad som får detta att hända, vad som producerar, genererar,
skapar eller bestämmer detta – eller svagare, vad som möjliggör eller leder
till detta.”

Om dessa förhållanden översätts till avhandlingsområdet, kan följande
frågeställning ställas:
Vilka centrala mekanismer inom samverkansprocessen har format
samverkans utveckling efter projekttidens slut?

När sociala handlingar och processer – med samverkan som ett exempel –
dess förklaring och förståelse ska studeras, är det följaktligen av särskild
vikt att söka blottlägga de mekanismer som genererat ett visst utfall (se bl.a.
Bhaskar & Danermark, 2006; Danermark et al., 2003; Danermark, 2001).
De generativa mekanismerna kan grovt delas in i tre nivåer. Överst – enligt
en tänkt hierarkisk struktur – avses sociala mekanismer. Därunder återfinns
mekanismer på psykologisk nivån och nederst i hierarkin biologiska mekanismer (Danermark, 2001; Bhaskar & Danermark, 2006).
Antalet relevanta nivåer att beakta är dock alltid beroende av det specifika fenomen som studeras. Till exempel ställer Bhaskar och Danermark
(2006) i ett metateoretiskt resonemang om handikappforskning (disability
research) och tvärvetenskaplighet upp sju nivåer av central betydelse för
förståelsen av funktionsnedsättning och funktionshinder. Överst i hierarkin
finns mekanismer av normativ karaktär och därefter, i tur och ordning mekanismer på kulturell; socioekonomisk; psykosocial; psykologisk; biologiska
respektive fysiologisk nivå. Blom och Morén (2010) diskuterar med utgångspunkt i den kritiska realismen mekanismer inom sociala processer
inom olika aspekter av socialt arbete, organisationsutveckling etc. Författarna identifierar mekanismer på tre analytiska nivåer: (I) mikro-nivå, (II)
mezzo-nivå och (III) makro-nivå. Författarna menar (sid. 102ff):
“The mechanism consists of powers in terms of causes, motives, considerations, choices and: (I) social interaction at an individual level; (II) collective
social actions on group and organizational; level (III) collective social actions
at societal level.”

Vidare involverar förändringsprocesser i regel olika slags mekanismer på
olika nivåer samtidigt (se bl.a. Sayer, 1992; Danermark et al., 2003). Mekanismer på den sociala nivån kan exempelvis förstärka eller försvaga en
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mekanism på den psykologiska nivån. Vidare kan, beroende på vilka kontextuella omständigheter som råder, samma mekanism producera olika
slags utfall likväl som olika mekanismer kan producera samma utfall, i en
annan kontext. En och samma händelse kan därmed vara orsakad av olika
mekanismer. Detta komplexa samspel kan enligt Sayer (1992) beskrivas i
termer av S + M + K = U i en tänkt kedja för ett visst händelseförlopp:

Struktur (S) + Mekanism (M) + Kontext (K) = Utfall (U)

I denna komplexa process illustreras (sid. 117) hur strukturerna (S) ger
upphov till olika mekanismer (M) som verkar på en viss nivå. Inom en
specifik kontext (K) aktiveras mekanismernas inneboende kraft i ett samspel med andra mekanismer och ett visst utfall genereras (U). På motsvarande vis kan motverkande mekanismer i sin tur förhindra effekterna av
en specifik mekanism (Danermark et al. 2003, sid. 98). Det hela manifesteras empiriskt för oss på en konkret nivå i form av olika slags studerade
händelser – inom denna avhandling i form av händelser (utfall) inom samverkansprocessens utveckling.
I ett konkret samverkansexempel avseende roller mellan samverkande
parter, illustrerar Sims et al. (2015) nedan förhållandet mellan mekanism
(M), kontext (K), respektive utfall (U). Exemplet utgår från en studie av
Atwal (2002) med syfte att studera hur arbetsterapeuter, sjuksköterskor och
vårdchefer inom utvalda akutvårdsavdelningar i Storbritannien uppfattar
varandra i samband med att nya arbetsuppgifter introducerats inom en personalgrupp. Studien visar att uppenbara oklarheter uppstod mellan professionerna då nya arbetsuppgifter infördes och nya roller uppstod. Detta i form
av missuppfattningar avseende ansvarsgränser och processen för skapandet
av nya roller. Detta resulterade i konflikter mellan disciplinerna inom den
aktuella akutvårdsavdelningen, och detta i form av ogillande gentemot
varandra och bristande uppskattning av andra professioners perspektiv.
Detta utfall illustreras enligt (S + M + K = U) nedan:
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Inom vården i Storbritannien råder en viss struktur i roller och uppgifter
mellan professioner (S1)
+
Kunskap om varandras roller och uppgifter (M1)
+
En ny struktur tas fram (S2)
+
Okunskap om varandras roller och uppgifter (M2)
+
Strukturen implementeras på ett antal akutvårdsavdelningar (K)
=
Konflikter och ovilja professionerna emellan (U)

5.1.2 Emergens
Förekomsten av det som enligt den kritiska realismen benämns emergens är
av central betydelse i förhållandet mellan emergenta mekanismerna på olika
nivåer. Med emergens (se bl.a. Bunge 1979, 1993; Danermark et. al, 2003)
menas att något kvalitativt nytt uppstår. Det ”nya” fenomenet (eller motsvarande) kan i sin tur inte reduceras till att enbart vara genererat av mekanismer på en underliggande nivå, utan har även involverat andra nivåer.
Detta kan belysas med socialpsykologiska fenomen såsom skuld och skam.
Förekomsten av skuld och skam kan inte enbart reduceras till att enkom
handla om kemiska processer i hjärnan. För att en viss emotion (skuld eller
skam) ska uppstå är kemiska processer i hjärnan helt centrala förutsättningar på biologisk nivå. Dock är det genom vårt medvetande på psykologisk nivå som fenomenen bildas och konkretiseras för att vi sedermera ska
erfara fenomenet genom att känna, uppleva skam och skuld. Vidare är
denna typ av mekanismer beroende av faktorer som vilka normer som råder
i samhället, på social nivå. Att uppleva skuld är alltså en känsla på psykologisk nivå men som bara kan förstås om även mekanismer på såväl biologisk som social nivå inkluderas. För att exemplifiera förekomsten av emergens inom samverkansrelaterade kontexter (se figur 4 nedan, utifrån Layder, 1993) kan man tänka sig en koppling mellan en individuell och en
social nivå. Det kvalitativt ”nya” uppstår på social nivå, men har sin utgångspunkt i förhållanden på individuell nivå, nämligen: att som enskild
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samverkansdeltagare uppleva sig ha kunskap om innebörden i och ramarna
för andra samverkansdeltagares uppdrag, utgör ett förhållande på individuell nivå. Exempelvis har enskilda rektorer eller specialpedagoger kunskap
om hur socialsekreteraren vid socialtjänsten arbetar, vilka möjligheter respektive begränsningar hen har i samverkanssituationen o.s.v. Om både
skolans och socialtjänstens medarbetare (på individuell nivå) var och en
upplever sig ha denna kunskap om varandra, kan i sin tur fenomenet samsyn på social nivå skapas (kring gemensamma arbetssätt etc.). Samsyn som
fenomen – enligt idén om emergens – kan såtillvida aldrig reduceras till en
enskild person (på individuell nivå) utan uppstår av nödvändighet genom
en social interaktion på den sociala (mellanmänskliga) nivån. I det följande
beskrivs nu framväxten av och huvuddragen inom den förklaringsmodell
för samverkan som kommit att kallas ROS-modellen med utgångspunkt i
ovan nämnda teoretiska grund.

5.2 Samverkan enligt ROS-modellen – ett samspel av mekanismer inom regelverk, organisation och synsätt
Danermark och Kullberg (1999) beskriver i sin bok ”Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform” erfarenheter av att ha studerat samverkan mellan
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt försäkringskassa kring personer med
dubbla diagnoser, missbruk och psykisk störning. Kortfattat adresserar
boken hur grundläggande problem i samverkan ska kunna identifieras och
undanröjas men även hur svårigheter inom samverkansprocessen, som inte
kan elimineras, ändå ska kunna hanteras.
För att skapa större förståelse för, och att tolka sina empiriska samverkansdata, applicerar författarna en analysram utifrån teoretiska antaganden
kring mekanismer och strukturer i det studerade samverkansprojektet.
Därpå skapas en modell över vilka tre domäner 28 respektive dimensioner
som en analys av samverkan kan innefatta.

Notera att domänbegreppet i denna kontext inte är detsamma som behandlas
ovan i samband med den metateoretiska presentationen.
28
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Tabell 5. En analysram för samverkansprojekt (källa: Danermark & Kullberg,
1999, sid 68).
Domän

Dimension
Diskursiv

Sociologisk

Samhällssektorer/
verksamhetsdomäner
Yrkesgrupper och
professioner

Politiska mål, lagar etc.
som reglerar verksamheter
Kunskaper och förklaringsmodeller (teorier)

Organisation specifik för en
speciell samhällssektor
(”socialvårdskultur” etc.)
Yrkes- och professionskultur,
allianser och nätverk

Organisationer
och organisatoriska nätverk

Ideologier och teorier om
verksamhetens funktion
och innehåll

Institutionaliserad arbetsordning, rutiner och andra arrangemang som legitimerar
och sätter gränser för en verksamhets anspråk och åtaganden

(tanke- och legitimeringssätt)

(institutionaliserade beteendemönster)

Psykologisk

(enskilda individers värderingar och tänkande)

Världsbild, samhällsoch människosyn
Sätt att ”rama in”, se
på och förstå ett specifikt problem
Individuellt internaliserade beteendemönster och handlingar

Domänerna, menar författarna, utgör själva grunden för förändring (eller
stabilitet) inom samverkande organisationer och kan ytterligare preciseras
om dessa sammanfogas med de tre dimensioner som vetenskaps- och kunskapsbaserade frågeställningar kan tillskrivas. Här identifieras tre teman enligt vilka författarna redovisar och analyserar sina iakttagelser av samverkan inom projektverksamheten. Dessa tre – lagstiftning och regelverk; organisatorisk struktur samt kunskaps- och förklaringsmodeller – kan huvudsakligen sägas motsvara de i tabellen fastställda domänerna. De samverkande parterna har således granskats utifrån dessa tre teman med syftet att
identifiera mekanismer inom samverkansprocessen som potentiellt kan försvåra eller rent av förhindra samverkan parterna emellan.
Med utgångspunkt i de tre temana ovan övergår Danermark (2005) och
Danermark och Germundsson (2007; 2013) till att rubricera och gruppera
aspekter av samverkan utifrån tre dimensioner av särskild vikt för partssamverkan. Dessa utgörs av samverkansparternas regelverk, organisation
och synsätt, med förkortningen ROS. I detta avseende har termen synsätt
(S) ersatt det som tidigare benämndes kunskaps- och förklaringsmodeller.
ROS-modellen bygger på idén om mekanismers generativa kraft inom de tre
dimensionerna (ROS) som i sin tur genererar (hindrar eller främjar) samverkan i en viss riktning, eller om man så vill, mot ett visst utfall (se bl.a.
Danermark & Germundsson, 2013). ROS-modellens tre kategorier av mekanismer kan kort sammanfattas enligt 1) mekanismer som kopplas samman
med de regelverk (R) som involverade samverkansparter lyder under; 2)
mekanismer som härrör till den organisatoriska struktur (O) som parterna
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byggt upp och är en del av samt 3) mekanismer med anknytning till de synsätt (S) som är dominerande inom organisationen.
Mekanismer inom kategorin regelverk består dels av ”externa” regler
såsom lagar, förordningar, direktiv av olika slag och styrande texter i regleringsbrev etc. och dels av ”interna” och informella regler som organisationerna själva skapar i syfte att reglera och styra verksamheten. Regelverken, i
denna betydelse, sätter ramarna för respektive verksamhet. Då samverkan
ofta innebär ett gränsöverskridande arbete för involverade parter och skapandet av nya arbetsformer, kan existerande (och eventuellt konkurrerande)
regelverk innebära risk för konflikter parterna emellan (Danermark, 2005;
Danermark & Germundsson, 2007, 2013).
Utifrån samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering formulerar Danermark och Germundsson (2007) ett antal väsentliga krav för organisationer att, oavsett sakområde, beakta i arbetet med att kvalitetssäkra samverkan. Avseende aspekter som härrör till regelverk menar författarna (sid.
41ff) att samverkande organisationer bör:




systematiskt gå igenom regelverket för att identifiera motstridiga och
hindrande regler och förändra dessa;
om detta ej är möjligt ge tydliga instruktioner
delegera så att beslut i samverkansprocessen underlättas (inom ramen
för regelverket)

Mekanismer kan vidare studeras på organisatorisk nivå. Varje aktör organiserar i regel sin verksamhet på det sätt som bäst harmonierar med det
uppdrag man har. Denna organisering präglar samtidigt på vilket sätt varje
part kan organisera sin del i samverkan. I vilken utsträckning en organisation utvecklar till exempel kunskap om andra parter i samverkan påverkas
av verksamhetens organisering (och reglering) utifrån möjliga kontaktytor
och informationsutbyte etc. (Danermark, 2005; Danermark & Germundsson, 2007, 2013). Utifrån exemplet samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering formulerar Danermark & Germundsson (2007, sid. 41ff) väsentliga krav avseende organisatoriska aspekter i samverkan, nämligen att:
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i konsensus formulera övergripande och mätbara mål
formulera egna mätbara mål som inte är i konflikt med andra
organisationers
förankra målen hos den handläggande personalen
förankra målen på chefsnivå
förankra målen på politisk nivå
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identifiera resursflödet (ekonomistyrningen) och de delar som kan verka
hämmande på samverkan och förändra dessa så att de inte motverkar
samverkan;
om detta ej är möjligt ge tydliga instruktioner
avsätta resurser för kommunikation mellan aktörerna på såväl ledningssom handläggarnivå
skapa naturliga mötesplatser
engagera samtliga aktörer som berörs
planera för kontinuitet (långsiktighet)
utveckla relevanta belöningssystem för såväl lednings- som handläggarnivå
systematiskt gå igenom olika organisationsmodellers styrkor och svagheter
välja en lämplig organisationsmodell
skapa mätbara kriterier på dels framgångsrik samverkan och dels problem
i samverkan
följa samverkansprocessen på nära håll och dokumentera löpande

Den tredje kategorin av mekanismer kan kopplas samman med rådande
synsätt. Detta avser hur samverkande aktörer dels ser på objektet för samverkan – i förekommande fall barn och unga som far illa eller riskerar att
fara illa – och dels på själva samverkan i sig, som företeelse och process.
Förekomsten av samsyn är här central, till exempel avseende hur ansvar ska
fördelas. Motsvarande väsentliga krav avseende synsätt (ibid, sid. 42ff)
handlar om att:












definiera grundläggande begrepp (till exempel barn som far illa)
utveckla en helhetssyn på objektet för samverkan
tydliggöra varje aktörs syn på samverkansobjektet
betrakta samverkan som ett specifikt kunskapsområde
utveckla samverkanskompetens genom att förbereda personal på lednings- och handläggarnivå på samverkan genom kurser, seminarier och
annan fortbildande verksamhet
uppdatera all nytillkommen personal
genomföra benchmarking
utveckla samsyn i ansvarsfördelningen
skapa ett klimat där gränser kan tänjas genom att stödja medarbetare i
utvecklingen av nya arbetsformer
följa samverkansprocessen på nära håll (ledningsansvar)
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Det bör noteras att ROS-modellen inte är en fullgången teori om samverkan 29. Den är snarare att betrakta som en begreppsapparat grundad i metateorin kritiska realism och i tidigare forskning. Modellen säger inget om hur
de olika mekanismerna samspelar i en viss kontext. De studier som gjorts
utifrån ROS-modellen (se bl.a. Danermark & Germundsson, 2013; Danermark, Englund & Germundsson, 2012) visar dock att vissa mekanismer
tycks vara mer centrala än andra, beroende på vilka kontextuella förhållanden som råder vid givna tidpunkter inom ramen för samverkansprocessen.

5.3 Centrala förutsättningar – styrning, struktur och samsyn
Innan vi går vidare kan ett förtydligande göras. Med ROS-modellen som
samverkansteoretiskt ramverk och utgångspunkt, har dock samverkan i avhandlingens delstudier, rubricerats i enlighet med de tre centrala samverkansförutsättningarna styrning, struktur och samsyn. Dessa tre begrepp
tydliggörs, enligt ovan nämnda strategidokument 30, vara av särskild vikt
avseende den aktuella målgruppen för samverkan. Förutom att strategin
hämtar kunskapsstöd i befintlig svensk samverkansforskning (Axelsson &
Bihari Axelsson, 2007; Boklund, 1995; Danermark, 2000; 2004, Danermark & Kullberg, 1999, Hjern, 2007, Lundgren & Person, 2003) tillskrivs
även samverkansteoretiska förhållanden enligt ROS-modellen (Danermark,
2000; 2005) betydelse. I detta avseende betonas särskilt hur samverkan påverkas av parternas regelverk, dess organisatoriska förhållanden och synsätt.
Innehållsmässigt kan förutsättningarna styrning, struktur och samsyn, i
stor utsträckning sägas överensstämma med innehållet i ROS-modellens tre
dimensioner regelverk, organisation och synsätt. Figuren nedan illustrerar
detta förhållande. En viktig distinktion bör dock göras utifrån att ROS-modellen har en mer samverkansteoretisk bakgrund, och att styrning, struktur
och samsyn, primärt avser centrala förutsättningar för samverkan som, om
för handen, bidrar till att framgång i samverkan lättare kan skapas.

29

Någon ”grand theory” om samverkan har inte presenterats.

Strategi för samverkan - kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007).
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Regelverk

Organisation

Synsätt

Styrning

Struktur

Samsyn

Figur 3. Förhållandet mellan ROS-modellen för samverkan och de tre förutsättningarna för samverkan – styrning, struktur och samsyn.

Det sätt som samverkan operationaliseras på i denna studie utgår ifrån i
vilken grad styrningen, strukturen respektive samsynen, av verksamheterna
har bedömts som uppfyllda. Dessa skattningar kan sägas indikera grad av
kvalitet i samverkan och kommer mer ingående att beskrivas i metodkapitlet (kapitel 6) nedan. Förutsättningarna, såsom beskrivna i strategin (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen, 2007,
sid. 17ff) och av Socialstyrelsen (2013b, sid 26ff) presenteras i sammanfattande termer härnäst.
Styrning – en väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer, inte minst på den övergripande politiska och
administrativa nivån. En viktig uppgift för ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av samverkan. En struktur för samverkan på ledningsnivåerna möjliggör nödvändiga överenskommelser, bl.a. om ansvarsfördelning, samordnad uppföljning
och utvärdering av samverkan och dess effekter. Nödvändigheten av ett gemensamt mål poängteras.
Struktur – en framgångsrik samverkan kräver struktur. Det innebär tydlighet
när det gäller mål, målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för
samverkan. Verktyg för detta är att via samverkan exempelvis teckna avtal,
uppföra riktlinjer och handlingsplaner, skapa gemensam plan i individärenden, säkerställa medarbetares samverkanskompetens samt att möjliggöra
och dokumentera sektorsövergripande möten på regelbunden basis.
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Samsyn – behovet av samsyn uppstår när flera aktörer behövs för att lösa ett
problem. En viss grad av gemensam problemförståelse är nödvändig för att
samverkan ska fungera. Samsyn innebär inte att skillnaderna mellan de professionellas olika uppdrag suddas ut. Olikheterna är ju grunden för och styrkan i samverkan. Samsyn handlar snarare om tillit mellan de professionella,
om att ha en gemensam bild av arbetet och gemensamma begrepp.

5.4 Samverkans manifestering på tre analytiska nivåer
I arbetet med att analytiskt placera och ordna samverkansprocessens olika
aspekter har inspiration hämtats från sociologen Derek Layder (1993) och
dennes forskningskarta. Utifrån en realistisk utgångspunkt menar Layder
att den sociala verkligheten till sin natur är komplex och sammanvävd av
olika nivåer och dimensioner. Med utgångspunkt i forskningskartans dimensioner kan den sociala verkligheten ses som sammanflätad av olika element och utgör en tolkningsram för hur ett studiefenomen – såsom interorganisatorisk samverkan – kan förstås och förklaras. Genom att tänka sig en
stratifierad förklaringsmodell (av samverkan) hjälps forskaren, att på ett
konstruktivt sätt, närma sig komplexiteten i det fenomen som studeras.
Detta då både fenomen på en makro-nivå (strukturella och institutionella
fenomen) och aspekter på mikro-nivå (kopplade till interaktion och beteende) inkluderas. Forskningskartan omfattar fyra nivåer, utifrån vilka
forskningsobjektet och dess delar studeras i förhållande till ett historiskt
perspektiv. Kortfattat avses: 1) en övergripande samhällelig nivå; 2) en institutionell och organisatorisk nivå; 3) en situationsbunden social nivå samt
4) en individuell nivå utifrån självet. Figuren nedan illustrerar och exemplifierar vilka tre (av fyra) analysnivåer som det fortsatta arbetet fokuserar.
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Analysnivåer

Samverkansaspekter

1. Organisatorisk nivå
(strukturella frågor)

Målen för samverkan
förankras i organisationen

(exempel)

Historia
2. Social nivå
(mellanmänskliga processer)

Samsyn kring
ansvarsfördelning skapas

3. Individuell nivå
(självet, egenskaper och
erfarenheter)

Kunskap om andra parter
upplevs

Figur 4. Analysschema över de tre nivåer på vilka samverkan som process analytiskt manifesteras samt exempel samverkansaspekter (med inspiration av Layder,
1993, sid. 72).

Layders forskningskarta bidrar till att strukturera analysen av de så kallade
kvalitetsindikatorerna inom samverkansprocessen och som beskrivs i nästkommande kapitel. Dessa indikatorer (på grad av upplevd kvalitet inom
samverkan) operationaliseras på de tre nivåerna enligt nedanstående princip.
Organisatorisk nivå

aspekter av samverkan av organisatorisk och
strukturell karaktär, såsom förankring, ansvarsfördelning, handlingsplaner och avtal

Social nivå

aspekter av samverkan som omfattar mellanmänsklig interaktion och utbyte, såsom samsyn,
helhetssyn och gemensamhet

Individuell nivå

aspekter av samverkan som relaterar till den egna
personen (självet), såsom upplevelsen av att ha
kunskap och erfarenhet
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5.5 Extensiv analys
Många realister ställer sig skeptiska mot att slutsatser om kausala samband
kan dras med hjälp av induktiva statistiska tekniker och metoder. Realister
som Kazi (2003) har dock, i utvärderingar på realistisk grund och genom
att kombinera kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, applicerat ett
mer extensivt analysförfarande. Exempel på utvärderingar med denna ansats, avser förändringsprogram för unga barn som begår sexuella övergrepp
mot andra, och där syftet varit att minska sannolikheten för att barnen,
inom programmet, på nytt ska begå sådana brott (Kazi, 2003, kap.6-8).
Med grund i realismens antagande om förhållandet mellan kontext, mekanism och utfall (K+M=U) identifierades i en första intensiv del, ett antal
centrala mekanismer som visade sig påverka reproduktionen av barnens
kränkande beteende. Relationen mellan dessa förhållanden kunde sedan, på
aggregerad nivå, jämföras med hjälp av statistiska metoder såsom korrelationer mellan variablerna i KMU-konfigurationerna, genom bland annat signifikanstester.
Det sätt på vilket data analyseras i denna avhandling har karaktären av
den extensiva analysform som ovan beskrivits. Data har på aggregerad nivå
analyserats med hjälp av statistiska analyser men understöds samtidigt av
verksamheternas enkätsvar i fritext som illustrerar och förstärker de kvantitativa resultaten. De påvisade sambanden tillsammans med fritexten indikerar generativa mekanismer av betydelse för samverkansprocessens utveckling.

5.6 Sammanfattning
Detta avhandlingsarbete utgår från metateoretiska antaganden inom den
kritiska realismen. Utifrån detta perspektiv är verkligheten stratifierad enligt tre verklighetsdomäner (strata). Samverkan, som en social interaktionistisk process, manifesteras empiriskt inom händelsernas domän. Där verkar
generativa mekanismer på, i sin tur, olika nivåer. Mekanismerna kan sägas
äga inneboende (generativ) kraft som, beroende på kontextuella faktorer,
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genererar olika utfall i samverkansprocessen. Mekanismerna kan enkelt uttryckt sägas hindra eller främja en viss utveckling av en viss dimension av
samverkansprocessen. Detta sker enligt en imaginär ”beräkning”:

Struktur (S) + Mekanism (M) + Kontext (K) = Utfall (U)

I enlighet med tanken om att samverkansprocessens utveckling bestäms av
generativa mekanismer på olika nivåer, knyter avhandlingen an till samverkan enligt förklaringsmodellen och begreppsschemat ROS-modellen. Enligt
denna modell kan mekanismer inom samverkansprocessen grupperas enligt
de tre huvudkategorierna: regelverk (R); organisation (O) och synsätt (S).
Dessa rubriceras även i avhandlingen som tre, för samverkan centrala förutsättningar: styrning, struktur och samsyn och utgör bärande begrepp i det
strategidokument från 2007 som var avgörande för den policysatsning på
samverkan som avhandlingen skildrar. Med inspiration hämtad från Derek
Layders forskningskarta appliceras tre analysnivåer för samverkansprocessens gestaltning: den organisatoriska; den mellanmänskliga sociala samt den
individuella nivån. Dessa tre nivåer appliceras för att analytiskt ordna skattningar av samverkans kvalitetsindikatorer, vilka utgör avhandlingens
grundläggande empiri avseende samverkansprocessens utveckling över tid.
En sammantaget extensiv analysansats appliceras i enlighet med grundläggande antaganden inom den kritiska realismen med inspiration av Kazi
(2003).
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6. METOD
Inom ramen för avhandlingsarbetet har tre delstudier genomförts. Detta kapitel beskriver metodologiska aspekter avseende studiedesign, material, genomförande och analysförfarande. Avsnittet presenterar även hur centrala
begrepp operationaliserats, hur validitet respektive reliabilitet hanterats i
studierna och avslutas med beskrivningar av aktuella forskningsetiska överväganden.

6.1 Studiedesign
Avhandlingen utgörs av tre enkätundersökningar (delstudie I-III) med övergripande syfte att dels följa samverkansprocessens utveckling inom ramen
för en begränsad projekttid 31 (delstudie I-II) och dels följa upp samverkansutvecklingen fem år efter projekttidens slut (delstudie III). Att genomföra
enkätstudier med extensiv ansats (Eliasson, 2013; Jacobsen, 2012) kan motiveras, då ett specifikt fenomen studeras ”på bredden” (Ejlertsson, 2014;
Eliasson, 2013; Harboe, 2013) och då omfattning, utbredning och frekvens
av fenomenet (i detta fall samverkan) tas fram (Eliasson, 2013). Enkätstudier möjliggör också att många kan tillfrågas om samma fenomen vid en
och samma tidpunkt, då proceduren med att till exempel genomföra kvalitativa intervjuer i motsvarande omfattning, är alltför tidskrävande och kostsam (Halvorsen, 1992; Kylén, 2004). Enkätstudier kan även inkludera kvalitativa och fördjupande aspekter av en fråga, med i övrigt fasta svarsalternativ (Halvorsen, 1992; Harboe, 2013), vilket tillämpats i delstudie III.
Slutna frågor har här kombinerats med öppna, där den svarande själv formulerar sina svar. Respondenterna har i anslutning till vissa slutna frågor
även givits möjlighet att komplettera, förtydliga eller nyansera svaren.
De tre delstudierna sträcker sig över en tidsperiod på närmare sju år och
följer – utifrån en longitudinell ansats – utvecklingen av samverkan över tid
inom samma 66 verksamheter. En longitudinell ansats blir aktuell då förändring över tid ska studeras och tidsseriedata inom en och samma grupp
möjliggjorts (Halvorsen, 1992; Harboe, 2013). En studieöversikt presenteras nedan.

Regeringsuppdrag till Myndigheten för skolutveckling att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan, U2006/5879/S.
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Tabell 6. Översikt delstudie I-III.
Studie

Kontext

Studieobjekt

Material

Analysmetod

Utvärderingsuppdrag
(enligt regeringsuppdrag till Skolverket)

Samverkansprocessen
vid baslinjen

Enkät, slutna frågor

I

Frekvensberäkning

Utvärderings-uppdrag (enligt regeringsuppdrag till
Skolverket)

Samverkansprocessen
vid
projekttidens slut

Enkät, slutna frågor

II

Fristående uppföljning (i samråd med
Skolverket)

Samverkansprocessens
utveckling 5 år efter
projekttidens slut

Enkät, öppna/slutna frågor

III

58 kvalitetsindikatorer för
samverkan
(våren 2008)
58 kvalitetsindikatorer för
samverkan
(våren 2009)
58 kvalitetsindikatorer för
samverkan
Samverkans påverkansfaktorer
Karaktäristika: verksamhet,
målgrupp
(hösten 2014-våren 2015)

Frekvens
beräkning

Frekvensberäkning
Korstabulering
Spearman´s
rangkorrelation

6.2 Material
Mellan åren 2007-2009 tilldelades totalt 99 samverkansprojekt finansielltoch processinriktat statligt stöd inom ramen för en policysatsning på samverkan 32. Avhandlingens empiri baseras på data om samverkansprocessen
och dess utveckling inom 66 av dessa verksamheter. Grunddata i materialet
utgörs av skattningar (i form av enkätpåståenden) av så kallade kvalitetsindikatorer för samverkan, under en tidsperiod motsvarande (närmare) sju år.
Samverkan har av verksamheterna skattats i början av projekttiden (år
2008), i slutet av projekttiden (år 2009) samt fem år efter projekttidens slut
(år 2014).
Gruppen för studier av samverkan, vars utvärderingsuppdrag beskrevs
ovan (avsnitt 3.5) kunde under två år följa samverkansutvecklingen inom
87 av ursprungliga 99 samverkansprojekt (se Danermark, Englund & Germundsson, 2008; Danermark et al., 2009). Av dessa 87 verksamheter, som
inför delstudie III tillfrågades om deltagande, kom slutligen 66 stycken att
medverka. Detta illustreras i figur 5 nedan.

Från dåvarande Myndigheten för skolutveckling, numera Skolverket, enligt regeringsbeslut U2006/5879/S.
32
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Figur 5. Population och material – delstudie I-III.

Av figuren framgår också, att av de 66 verksamheterna som deltog i delstudie III, kom 54 stycken att besvara en första (fullständig) enkätversion, medan 12 verksamheter besvarade en komprimerad version. Av de 54 verksamheterna besvarade 38 stycken, för tredje gången, enkätavsnittet med
skattningar av samverkans kvalitetsindikatorer. Tabellen nedan visar svarsfrekvenser baserat på dels samtliga samverkansprojekt inom policysatsningen (n=99), på samtliga projekt som deltog i studie I och II (n=87), respektive på de som deltog i den uppföljande delstudie III (n=66).
Tabell 7. Svarsfrekvens, delstudie III.
Samtliga projekt som beviljades medel inom policysatsningen 2007-2009
(n=99)

Samtliga projekt som omfattades av utvärderingen
2007-2009
(n=87)

Samtliga verksamheter inom ramen för
delstudie III
(n=66)

67 %

76 %

100 %

39 %

44 %

58 %

Longitudinella data om samverkans generella utveckling
(n=66)
Longitudinella data om samverkans 58 kvalitetsindikatorer
(n=38)
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Tabellen nedan visar att de 66 verksamheterna fördelar sig geografiskt jämt
över landet inom kommuner eller stadsdelar och att merparten utgörs av
medelstora alternativt mindre glesbygdskommuner. En majoritet av verksamheterna uppgav vid tiden för samverkansprojekten, att det finansiellt
subventionerade samverkansprojektet, inom policysatsningen, utgjorde en
fortsättning på tidigare enskilda samverkansaktiviteter kring målgruppen.
Vidare uppger en lika stor andel av verksamheterna (12 %) att man helt
saknar tidigare samverkanserfarenhet som att man har erfarenhet av en tidigare strukturerad samverkan.
Tabell 8. Kommuntyp och tidigare samverkanserfarenhet (n=66).
Antal

(%)

18
25
23

(27 %)
(38 %)
(35 %)

19
31
8
8

(29 %)
(47 %)
(12 %)
(12 %)

Kommuntyp*
Stor stad (mer än 50 000 invånare)
Medelstor stad (mellan 20 00 – 50 000 invånare)
Glesbygd (mindre än 20 000 invånare)

Tidigare samverkan inom kommunen/motsvarande*
Projektet utgör en fortsättning på tidigare strukturerad samverkan
En fortsättning på enskilda samverkansaktiviteter
En fortsättning på strukturerad samverkan och enskilda samverkansaktiviteter
Ingen samverkansaktivitet finns sedan tidigare
* Informationen baseras på uppgift från år 2007.

6.2.1 Enkätverktyg om samverkan
I samband med utvärderingsuppdraget utformade Gruppen för studier av
samverkan år 2007 ett enkätverktyg (se bilaga 2) för att kartlägga samverkan och följa dess utveckling inom ramen för den aktuella policysatsningen.
Verktyget har därefter utvecklats och använts i andra samverkansstudier
avseende främst barn och unga (Danermark, Englund och Germundsson,
2008; 2010; 2012, Danermark et al., 2009). Enkätverktygets 58 påståenden
om samverkansprocessen, baseras på centrala aspekter av samverkan utifrån empiriska analyser av såväl interorganisatorisk- som interprofessionell
samverkan (se bl.a. Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Danermark, 2004;
2005; Danermark & Germundsson, 2007; Danermark & Kullberg, 1999).
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6.2.2 Kvalitetsindikatorernas operationalisering
Kvalitetsindikatorerna utgör i sin tur en operationalisering av samverkansteoretiska utgångspunkter inom ROS-modellen (beskriven ovan i kapitel 5).
Tilläggas bör att termen kvalitetsindikator även förekommer i andra sammanhang inom samverkansområdet 33. I det följande används termen kvalitetsindikator utifrån idén om att olika aspekter av samverkan kan skattas
av involverade samverkansdeltagare. En, exempelvis, hög skattning (gradering eller bedömning) av en samverkansaspekt antas indikera en upplevd
hög kvalitét avseende denna aspekt. Sättet på vilket de 58 kvalitetsindikatorerna är tänkta att förstås exemplifieras nedan för två kvalitetsindikatorer.

EXEMPEL 1 – Kvalitetsindikator (=påstående i enkäten):

Det är bland samverkansdeltagarna känt vem/vilka som får besluta om vad.

Angiven grad av överensstämmelse (enligt skalan 0-4):

Inte alls (renderar värdet 0)

Tolkning:

Bristfällig kvalitet i samverkan indikeras avseende kunskap om vem
som får besluta om vad.

EXEMPEL 2 – Kvalitetsindikator (=påstående i enkäten):

Samverkansdeltagarna har goda
kunskaper i frågor som rör samverkan.

Angiven grad av överensstämmelse (enligt skalan 0-4):

I mycket stor utsträckning
(renderar värdet 4)

Tolkning:

Mycket god kvalitet i samverkan
indikeras avseende samverkansdeltagarnas kunskap i samverkansfrågor.

Kvalitetsindikatorerna är utformade i form av 58 påståenden och som besvaras genom att grad av överensstämmelse (enligt en femgradig skala, 0-4)
anges. Värdet noll innebär att respondenterna ”inte alls” instämmer i påståendet, och värdet fyra att man ”i mycket stor utsträckning” instämmer.
Kvalitetsindikatorerna syftar övergripande till att fånga samverkansdeltagares uppfattning om och värdering av samverkansprocessen vid en given

33

Bl.a. av Matscheck & Fleetwood (2013) avseende policyfrågor för att förebygga
och behandla missbruk och beroende.
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tidpunkt (Kylén, 2004). Enkätverktyget (se Danermark, Germundsson &
Englund, 2013) kan även bistå samverkansdeltagarna med att:
1.

2.

3.

4.

Följa samverkans utveckling. Enkäten fylls i strax efter att formen och
strukturerna för samverkan etablerats, och speglar därför samverkan i ett
tidigt utvecklingsstadium (baslinjen). Enkäten fylls därefter i med jämna
mellanrum (ungefärligen var nionde till var femtonde månad) vilket ger
deltagarna möjlighet att följa och bedöma utvecklingen av samverkan.
Identifiera brister i samverkan. Lägre skattade aspekter av samverkan behöver med fördel identifieras och åtgärdas i ett så tidigt skede av processen
som möjligt. Enkätverktyget kan hjälpa samverkansdeltagarna i detta arbete.
Urskilja parternas förutsättningar för att samverka. Enkätverktyget ger
deltagarna möjlighet att identifiera eventuella skillnader mellan parterna
avseende att fullt ut kunna delta i och engageras i samverkan.
Benchmarking. Instrumentet möjliggör för samverkansdeltagarna att relatera sina ”poäng” till annan liknande samverkan. Då varje enskilt samverkansarbete är unikt, finns inte några "normalvärden" för samverkan. Dock
kan olika verksamheter ändå tänkas dra nytta av att på olika sätt jämföra
sina resultat med annan likartad samverkansverksamhet.

6.2.3 Kvalitetsindikatorer enligt styrning, struktur och samsyn
Redan i föregående kapitel redogjordes för på vilket sätt begreppen styrning, struktur och samsyn överlappar med ROS-modellens tre dimensioner
regelverk, organisations och synsätt. Begreppen är på intet sätt autonoma,
utan ingår snarare i ett konstant samspel med varandra, vilket innebär att
de empiriskt kan vara svåra att särskilja. Analytiskt hålls dock begreppen
åtskilda i delar av det fortsatta arbetet.
Att strukturera kvalitetsindikatorerna enligt rubrikerna styrning, struktur och samsyn, motiverades av att de tre begreppen tillskrivits en central
betydelse inom nämnda strategisatsning 34. Med ROS-modellen som samverkansteoretisk utgångspunkt, sammanfördes centrala samverkansaspekter från strategidokumentet med resultat från empiriska samverkans-

Strategi för samverkan – kring barn och unga som far eller riskerar att fara illa
(2007).
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studier där ROS-modellen aktualiserats (se bl.a. Danermark & Germundsson, 2007). Detta enligt nedanstående indelning och exempel på påståenden:
STYRNING (11 kvalitetsindikatorer), exempel på enkätpåståenden:
”Styrande regelverk har granskats med syfte att identifiera samverkanshinder”
”Samverkan har förankrats på lednings- respektive verksamhetsnivå”
”Ansvarsfördelningen i samverkan är tydligt uttalad”
”Överenskommelse finns om en samordnad utvärdering av samverkan och dess
effekter”

STRUKTUR (34 kvalitetsindikatorer), exempel på enkätpåståenden:
”Arbetsrutiner i samverkansgruppen är tydliggjorda”
”Arbetsfördelningen i samverkansgruppen är tydliggjord”
”Samverkansdeltagarnas roller i samverkansgruppen är tydliggjorda”
”Utifrån respektive aktörs rådande förutsättningar har en optimal organisationsmodell
för samverkan valts”

SAMSYN (13 kvalitetsindikatorer) exempel på enkätpåståenden:
”En samsyn råder kring ansvarsfördelningen i samverkan”
”Inom samverkan råder en helhetssyn på det man samverkar kring”
”Inom samverkansgruppen har grundläggande väsentliga begrepp definierats”
”Diskussion har förts om samverkansdeltagarnas syn på det man samverkar kring”

6.2.4 Enkätverktyg – validitet
Frågan om precision inom forskningsprocessen kopplas ofta ihop med begreppet validitet. För att säkerställa en studies innehållsvaliditet bör forskaren förvissa sig om att rätt sorts frågor ställts och att rätt indikatorer för
studiefenomenet – i föreliggande fall samverkan – inbegripits (Denscombe,
2004). I ett inledande skede av enkätkonstruktion innebär detta att inhämta
expertkunskap genom bl.a. litteraturöversikt och forskningsgenomgång.
Det enkätinstrument, som utgör basen för samtliga tre delstudier (bilaga 2)
har använts i flertalet kontexter och studier för att kartlägga, utvärdera och
följa upp samverkansprocessen och dess utveckling (Danermark, Germundsson & Englund, 2013). I förekommande fall baseras enkätens påståenden på såväl tidigare empiriska samverkansstudier (se bl.a. Danermark &
Kullberg, 1999; Danermark & Germundsson, 2007; 2013) som på centrala
förutsättningar för samverkanspraktik enligt policydokumentet (ovan presenterat) där en sammanställning av befintlig kunskap om vad samverkan
som företeelse innebär, motiveras och påverkas av.
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Under tiden för genomförandet av delstudie I och II har enkätresultaten
vid olika tillfällen diskuterats med samverkansdeltagare på såväl verksamhets- som ledningsnivå. Samverkansföreträdare har då kunnat validera att
enkätens indikatorer för samverkan varit relevanta, samt att några centrala
samverkansaspekter inte upplevs ha saknats (se Danermark, Germundsson
& Englund, 2013).

6.2.5 Påverkansfaktorer för samverkan
Förutom att belysa hur samverkansprocessen utvecklats över tid – där
kvalitetsindikatorerna spelar en avgörande roll – syftar studierna till att belysa vilka faktorer som varit av särskild betydelse för samverkansutvecklingen. En central del i den uppföljande studie tre har därför varit att kartlägga vilka specifika faktorer som av samverkansdeltagarna upplevts ha påverkat utvecklingen efter projekttidens utgång. Med utgångspunkt i befintliga samverkansstudier har totalt 22 påverkansfaktorer för samverkan (se
tabell 9 nedan) identifierats. Sammanställningen av påverkansfaktorer utgår
från en redovisning av Germundsson (2011) av aspekter inom samverkan
som i olika kontexter i stor utsträckning visat sig påverka samverkansprocessen. Till dessa faktorer kan även förhållandet revirtänkande läggas.
Denna påverkansfaktor har, på grund av sin negativa laddning, lyfts ut från
sammanställningen och efterfrågas separat i delstudie III. Germundssons
sammanställning har därtill bearbetats och kompletterats (se bl.a. Danermark & Germundsson, 2007; Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2004;
Glendinning & Rummery, 2003; Hewitt et al., 2014, 2015; Huxham, 1996;
Leathard, 2003; Mankin, Cohen & Fitzgerald, 2004; Martin-Rodriguez
m.fl, 2005; Meads & Ashcroft, 2005; Sims et al., 2015a, 2015b; Socialstyrelsen, 2008b; Sullivan & Skelcher, 2002; Widmark, 2015; Widmark et al.,
2011; Willumsen, 2008¸ Ødegård, 2006).
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Tabell 9. Påverkansfaktorer avseende
samverkans utveckling (delstudie III).
Påverkansfaktorer
1. Engagemang och motivation från chefer/ledning
2. Engagemang och motivation från medarbetare
3. Erfarenhet av och kunskap kring att samverka
4. Förankring av samverkan på politisk nivå
5. Förankring av samverkan på ledningsnivå
6. Förankring av samverkan på verksamhetsnivå
7. Kommunikation och språk mellan parterna
8. Kunskap om varandras arbetsförhållanden och regelverk
9. Kunskap om varandras kompetens
10. Makt- och statushierarkier
11. Målformuleringar
12. Parternas perspektiv och synsätt
13. Parternas respektive lagstiftning
14. Respekt för varandras uppdrag
15. Resurser i form av externt finansiellt stöd
16. Resurser i form av intern ekonomi
17. Resurser i form av lokaler
18. Resurser i form av personal
19. Resurser i form av tid
20. Tydlighet kring roller och uppdrag
21. Uppfattningar och föreställningar om varandra
22. Ömsesidig tillit och förtroende

Frågor om de 22 påverkansfaktorerna förekommer endast i delstudie III, då
de är tänkta att förstås i relation till samverkansprocessens utveckling efter
projekttidens formella utgång. I den tredje delstudien efterfrågas vilken betydelse var och en av de 22 faktorerna haft för samverkansutvecklingen efter
projekttidens slut. Detta i termer av att ha främjat, hindrat eller vare sig
främjat eller hindrat samverkan efter år 2009. Nedan ges exempel på hur
bedömningar av påverkansfaktorerna tolkats.
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EXEMPEL 1 – Påverkansfaktor för samverkans utveckling: Engagemang och motivation från
chefer/ledning
Angiven betydelse för samverkans utveckling:

Har hindrat samverkan

Tolkning:

Chefers/ledningens bristande engagemang och motivation har på ett
negativt sätt hindrat samverkans
utveckling efter år 2009

EXEMPEL 2 – Påverkansfaktor för samverkans utveckling: Respekt för varandras uppdrag
Angiven grad av överensstämmelse:

Har främjat samverkan

Tolkning:

Respekten för varandras uppdrag
har på ett positivt sätt främjat
samverkans utveckling efter år
2009

6.2.6 Enkätverktyg – reliabilitet
För att möta samstämmigheten (homogeniteten) mellan frågorna i enkätinstrumentet har ett reliabilitetstest genomförts (Danermark, Germundsson
& Englund, 2013). Testet omfattade 50 av de totalt 58 kvalitetsindikatorerna för samverkan och uteslöt åtta icke-obligatoriska frågor. Reliabilitetskoefficienterna framgår av tabellen nedan och indikerar en hög grad av homogenitet.
Tabell 10. Reliabilitetstest avseende enkätinstrumentet.
Cronbach´s
Alpha

Antal
indikatorer

Regelverk (styrning)

.690

4

Organisation (struktur)

.907

35

Synsätt (samsyn)
Total:

.802

11

.933

50

6.2.6.1 Pilotstudie – delstudie III
Inför den uppföljande och tredje delstudien genomfördes också en pilotstudie med syfte att erhålla feedback på enkätens utformning, struktur och
lätthet att besvara. Detta görs med fördel gentemot personer som skulle
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kunna ingå i studiepopulationen (Eliasson, 2013). Totalt deltog fem personer vilka, förutom verksamhetsföreträdare för den aktuella samverkan, utgjordes av representanter från forskarsamhället samt en sakkunnig expert
vid den dåvarande uppdragsgivande myndigheten. Pilotstudien innehöll,
förutom plats för fria kommentarer, frågor såsom:
•
•
•

Hur skulle du generellt beskriva enkätens struktur och utformning?
Hur skulle du bedöma förståelsen av frågorna och frågornas följd?
Är det något du saknar i enkäten och som du tror skulle kunna förhöja
studiens kvalitet?

På detta sätt erhölls värdefull återkoppling och viktiga synpunkter avseende
studiens upplägg och besvarande såsom nödvändiga förtydliganden av studieinformation och vikten av att kunna lämna kommentarer till slutna frågor, med endast fasta svarsalternativ. Resultatet av pilotstudien visade att
enkäten tog mellan 45 och 90 minuter att besvara, men bedömdes möjligtvis
kunna ta längre tid för respondenterna: ”särskilt om de inte förberett sig
och är ’överens’”, som en deltagare i pilotstudien menade. Till övervägande
delen upplevde testpersonerna att enkäten varit enkel att besvara samt att
den var klart och tydligt strukturerad med relevanta svarsalternativ. Vikten
av kommentarsfält till slutna frågor poängterades dock. Några av deltagarna menade:
”En klar och tydlig enkät med relevanta svarsalternativ.”
(Deltagare A)
”För att besvara frågorna på ett nyanserat sätt behövs ett kommentarsfält.”
(Deltagare B)

”Bra med all information inledningsvis. Det tar lite tid att läsa, men man
kommer upp på banan snabbt om vad det är för sorts enkät man ska fylla i.
Bra med en tidsaxel längst ned så att man ser hur långt man kommit i enkäten. Det ökar motivationen att gå vidare.”
(Deltagare A)
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6.3 Delstudiernas genomförande
Inom merparten av samverkansprojekten kom den praktiska samverkan
inte att inledas mellan december 2007 och februari 2008. Härnäst följer en
redogörelse för hur och när de tre enkätstudierna genomförts och på vilka
sätt dessa skiljer sig åt.

6.3.1 Delstudie I-II
De första två studierna genomfördes med ett års mellanrum och syftade till
att skildra hur samverkan – utifrån de 58 kvalitetsindikatorerna – utvecklats
under projekttidens gång. Vid tiden ”förväntades” varje enskilt samverkansprojekt – som ett villkor för fortsatt finansiering – att delta i de utvärderingsstudier av samverkan som forskargruppen genomförde inom ramen
för sitt uppdrag (se kapitel 2 ovan). Samma ”skyldighet” att delta förelåg
dock inte vid tiden för delstudie III (se nedan).
Inledande information utgick via e-post i januari 2008 (delstudie I) respektive i mars 2009 (delstudie II) enligt bilaga fyra och fem. Informationen
ställdes till ansvariga uppgiftslämnare (i regel dåvarande projektledare) tilllika forskargruppens kontaktpersoner. Den inledande baslinjeenkäten utgick via post under våren 2008 och delstudie II på samma sätt och under
samma tid år 2009. En rekommendation medföljde om att enkäten besvarades gemensamt inom samverkansgruppen till exempel vid nästkommande
projektmöte. Ifyllda enkäter returnerades via post till forskargruppens samordnare (författaren). Samtliga inkomna enkätsvar registrerades (av författaren) i en upprättad databas.

6.3.2 Delstudie III
Med syfte att följa upp samverkans utveckling efter projekttidens slut, påbörjades delstudie III under hösten 2014 och avslutades under våren 2015.
Vid tiden hade nästan fem år passerat sedan samverkanssatsningen avslutats
i och med årsskiftet 2009/2010. Delstudien genomfördes dock fristående
från det tidigare utvärderingsuppdrag inom vilket delstudie I respektive II
utfördes. Detta innebar att verksamheterna inte längre hade samma ”skyldighet” att delta i studien, som vid tiden för delstudie I och II (ovan beskrivet). Studie III genomfördes dock i samråd med den tidigare uppdragsgivaren Skolverket (se bilaga 3, 6 och 7).
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Under våren 2014 påbörjades arbetet med att lokalisera potentiellt ansvariga uppgiftslämnare, med kunskap om hur samverkan inom den tidigare projektsatsningen utvecklats efter år 2009. Detta innebar att i första
hand försöka identifiera personer som under projektperioden varit kontaktpersoner för samverkan gentemot forskargruppen. Om denna person inte
kunde lokaliseras (p.g.a. pensionering, byte av tjänst etc.) fortsatte processen med att finna en alternativ kontaktperson. Detta skedde primärt via den
aktuella kommunens växel med vidarehänvisning därifrån. Slutligen kunde
kvalificerade representanter identifieras inom 86 av de 87 verksamheter
som deltagit i delstudie II. Dessa emottog i oktober 2014 ett första informationsbrev om den tredje och uppföljande studien (se bilaga 6).
En viktig utgångspunkt i delstudie III var att enkätsvaren skulle spegla en
samlad bild av samverkansutvecklingen, samt att ansvariga uppgiftslämnare
förväntades ha en egen erfarenhet av och kännedom om denna utveckling.
Om denna person helt eller delvis saknade sådan kunskap, förväntades hen
ta hjälp av andra personer, som med kompletterande kunskap och erfarenhet kunde bidra till den samlade bilden av samverkans utveckling. I enstaka
fall var dock den ansvarige uppgiftslämnaren den enda kvarvarande representanten med kunskap om hur den tidigare projektbaserade samverkan
kommit att utvecklas. För att underlätta denna uppgift skickades även en
pdf-version av enkäten ut till samtliga ansvariga uppgiftslämnare. Genom
att i förväg kunna ta del av enkätens innehåll kunde lämpliga svarspersoner
på så vis lättare identifieras, samtidigt som svarspersoner gavs möjlighet att
förbereda sig inför svarstillfället.
Till skillnad från de första två delstudierna genomfördes delstudie III via
en webbaserad plattform. En direktlänk till enkäten skickades via e-post till
de totalt 86 verksamheterna, som deltagit i föregående två studier och där
en kvalificerad mottagare av enkäten kunnat lokaliseras. När enkäten öppnats kunde studiedeltagarna dels välja att besvara hela enkäten vid ett och
samma tillfälle, eller att spara befintliga svar och återvända till frågorna vid
ett senare tillfälle. Webbenkäten möjliggjorde också att frågelogik kunde
appliceras, såsom automatisk vidaredirigering till nästkommande relevanta
följdfråga eller enkätsektion.
Två versioner av delstudie III kom att utformas: en ursprunglig ”fullständig” version samt en reducerad version av densamma. Den ursprungliga enkäten (enligt bilaga 3) utgick i ett första skede till samtliga (86) verksamheter. Efter två påminnelseomgångar hade 54 verksamheter fortfarande inte
besvarat den fullständiga enkätversionen. I syfte att öka svarsfrekvensen
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och att erhålla svar på särskilt centrala frågeområden, reducerades den fullständiga enkäten till en komprimerad version. I januari 2015 utgick ett nytt
informationsbrev till dessa verksamheter (se bilaga 7). En betydande skillnad mellan enkätversionerna var att de 58 kvalitetsindikatorerna för samverkan exkluderats från den reducerade versionen. Frågor om den generella
samverkansutvecklingen och samverkans påverkansfaktorer för utvecklingen över tid kvarstod dock.

6.3.3 Ansvariga uppgiftslämnare
Knappt hälften (46 %) av de 66 ansvariga uppgiftslämnarna i delstudie III
uppger att hen även företrädde den aktuella samverkan vid slutet av projekttiden, inom ramen för delstudie II (år 2009). Fyra av tio uppgiftslämnare
(41 %) uppger också att man på egen hand besvarat enkäten, då man upplevt sig ha tillräckligt stor kunskap om samverkans utveckling efter projekttidens slut (vilket utgjorde ett grundläggande kriterium för deltagande i
delstudie III). En lika stor andel (41 %) uppger att man besvarat enkäten
tillsammans med andra personer, som då kunnat ge en kompletterande bild
av samverkansutvecklingen. En verksamhet menar:
”Ganska många ansvariga från projekttiden har lämnat kommunen, jag har
svarat efter bästa förmåga och sökt kompletterande information från andra
som vet nuläget bättre än jag.”
(Verksamhet 54)

Inom två verksamheter uppges att ansvarig uppgiftslämnare överlåtit till
andra personer att besvara enkäten, då man helt ansett sig sakna en sammantagen bild av samverkansutvecklingen. Av tabellen nedan framgår i vilken utsträckning svarspersonerna i delstudie III även deltagit i forskargruppens tidigare två samverkansstudier inom ramen för policysatsningen.
Tabell 11. Svarspersonernas grad av deltagande i delstudie I-II (n=66).
Antal

(%)

Samtliga svarspersoner deltog även i delstudie I och/eller II:

11

17 %

Vissa av svarspersonerna deltog även i delstudie I och/eller II:

18

27 %

Ingen av svarspersonerna har deltagit i tidigare delstudier:

21

32 %

Svarspersonerna saknar kunskap om tidigare deltagande i delstudie I och II:

16

24 %
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I delstudie III ställdes också frågor om ansvariga uppgiftslämnares befattning. Av tabellen nedan framgår tydligt att en majoritet (58 %) av ansvariga
uppgiftslämnare, vid tiden för delstudie III, hade någon form av chefsbefattning.
Tabell 12. Ansvarig uppgiftslämnares befattning – delstudie III (n=66).
Befattning

Antal

(%)

Verksamhetschef

9

14 %

Utvecklingsledare

7

10 %

Enhetschef

5

8%

Förvaltningschef

5

8%

Rektor

5

8%

Chef, övrig*

4

6%

Kurator, elevhälsan

3

5%

Preventionssamordnare

3

5%

Sakkunnig

3

5%

Avdelningschef

2

3%

Folkhälsosamordnare

2

3%

Projektledare

2

3%

Samordnare

2

3%

Utvecklings-strateg

2

3%

Barnläkare

1

1%

Familjeterapeut

1

1%

Socialsekreterare/familjebehandlare

1

1%

Specialpedagog, elevhälsan

1

1%

Befattning, övrig**

8

12 %

* chef, grundskolechef, områdeschef, säkerhetschef
** f.d. projektledare (2 st.), högskolelärare, kvalitetsstödjare förskola, metodutvecklare,
ordförande utskottet för lärande/ stöd, planerare, psykologiforskare
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6.4 Analysförfarande
I det följande redogörs för på vilket sätt data har bearbetats och analyserats
för att besvara avhandlingens övergripande syfte och dess sex frågeställningar.

Frågeställning 1
Hur har verksamheterna inom samverkan utvecklats över tid avseende olika
karaktäristika?

Med karaktäristika avses här förhållanden som kan sägas karaktärisera
verksamheterna inom ramen för samverkansutvecklingen. Detta utifrån utveckling i generella termer i form av förändrad samverkansgrad, den form
samverkan antagit efter projekttidens slut, involverade samverkansparter
samt sakfrågor inom arbetet med målgruppen. Frågeställningen besvaras
med hjälp av deskriptiv statistik i form av frekvensberäkningar, tillsammans
med citeringar från öppna enkätfrågor, i syfte att fördjupat illustrera utvecklingen vad gäller verksamheternas karaktäristika.

Frågeställning 2
Hur har målgruppen för samverkan utvecklats över tid avseende olika karaktäristika?

Med karaktäristika avses i detta sammanhang förhållanden som kan sägas
karaktärisera målgruppen inom ramen för samverkan. Här avses faktorerna
ålder, fokusering avseende kön och/eller etnicitet samt förekomsten av
funktionsnedsättning. Även denna frågeställning besvaras med hjälp av deskriptiv statistik i form av frekvensberäkningar, tillsammans med citeringar
från öppna enkätfrågor, i syfte att fördjupat illustrera utvecklingen vad gäller målgruppens karaktäristika.

Frågeställning 3
Hur har samverkansprocessens 58 kvalitetsindikatorer utvecklats över tid?

Kvalitetsindikatorer för samverkan utgörs av 58 enkätpåståenden enligt, de
för samverkan centrala förutsättningarna, styrning, struktur och samsyn.
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Frågeställningen besvaras genom skattningar av kvalitetsindikatorerna vid
tre mättillfällen: vid baslinjen under projektens uppstartsfas, vid projekttidens slutskede samt fem år efter projekttidens slut. Detta görs med hjälp av
deskriptiv statistik i form av frekvensberäkningar samt redovisningar av citat från enkätens öppna frågor, för att kompletterande illustrera aspekter
vad gäller kvalitetsindikatorernas utveckling.

Frågeställning 4
Vilken betydelse har centrala påverkansfaktorer och olika karaktäristika haft
för samverkansprocessens utveckling över tid?

Denna frågeställning berör dels 22 centrala påverkansfaktorer vilka enligt
befintlig forskning, visat sig ha generellt stor betydelse för samverkansarbete, och dels karaktäristika inom såväl verksamheterna som målgruppen
för samverkan. Vad gäller påverkansfaktorernas betydelse för samverkans
utveckling redovisas frekvensberäkningar. Avseende olika karaktäristikas
betydelse, har dessa korstabulerats med variabeln samverkansgrad. Även
för denna frågeställning redovisas belysande citat från verksamheternas svar
på öppna enkätfrågor.

Frågeställning 5
Vilka kvalitetsindikatorer inom samverkansprocessen har över tid varit särskilt betydelsefulla?

Frågeställningen besvaras genom korrelationsanalyser (Spearman´s rho)
mellan höga 35 skattningar av de 58 kvalitetsindikatorerna och de 22 påverkansfaktorerna som formulerats utifrån dess främjande, hindrande eller neutrala inverkan på samverkansutvecklingen. Av korrelationsmatriserna
framträder i vilken utsträckning högt skattade kvalitetsindikatorer samvarierar med påverkansfaktorerna. Korstabuleringar har gjorts i förekommande fall för att kontrollera svarsfördelningen för dessa variabler och således ”logiken” i korrelationsmåttet. Positiva respektive negativa korrelat-

Avser att de två mest positiva skattningarna av en kvalitetsindikator (”i stor utsträckning” och ”i mycket stor utsträckning”) slagits samman till ett värde (”hög”).
35
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ioner exemplifieras nedan (tabell 13 och 14). Gränsen för vilka korrelationer som redovisas har gjorts med avseende på samband som indikerat signifikans 36. Sambandsförhållandena mellan kvalitetsindikatorer och påverkansfaktorer kan förstås utifrån följande: om en och samma kvalitetsindikator (t.ex. kunskap om andras uppdrag), skattas högt fem år efter projekttidens slut, och denna indikator samtidigt samvarierar positivt med flera
(för samverkansutvecklingen) främjande faktorer – indikerar detta att kunskapen om andra, ur ett främjande perspektiv, torde utgöra en central
aspekt i samverkan. Därmed kan det också antas att kunskap, som kvalitetsindikator i samverkan, utgör en viktig aspekt att beakta inom ramen för
samverkan även i ett längre perspektiv.
Tabell 13. Förhållandet mellan makt- och statushierarkier (påverkansfaktor) och kunskap om andra parters uppdrag (kvalitetsindikator).
Kunskap om uppdrag:

I liten/
i viss utsträckning

I stor/i mycket
stor utsträckning

Främjat/varken främjat eller hindrat samverkan

1 (4 %)

15 (60 %)

Hindrat samverkan

4 (16 %)

5 (20 %)

Makt- och status:

Ovanstående exempel ger en positiv korrelation på .511 37, enligt indikerad
signifikans. Denna förklaras av att de flesta svaren återfinns inom svarsalternativen för att man ”i stor” eller ”i mycket stor utsträckning” upplever
att kunskap finns om andra parters uppdrag samtidigt som makt- och statushierarkier främjat samverkans utveckling. Ett motsvarande negativt samband illustreras nedan.

36

Korrelationen är signifikant på nivå *0,05 (2-tailed) eller nivå **0,01 (2-tailed)
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Tabell 14. Förhållandet mellan makt- och statushierarkier (påverkansfaktor) och kriterier för problem i samverkan (kvalitetsindikator).
Kriterier för problem:

I liten/i viss
utsträckning

I stor/i mycket
stor utsträckning

Makt- och status:
Främjat/varken främjat eller hindrat samverkan
Hindrat samverkan

13 (54 %)
4 (17 %)

2 (8 %)
5 (21 %)

Tabellen ovan visar svarsfördelningen för den negativa korrelationen på
-.560 38. Här ses störst andel observationer (54 %) inom svarsalternativet
att man ”i liten” eller ”i viss utsträckning” formulerat problemkriterier för
samverkan, samtidigt som makt- och statushierarkier främjat samverkansutvecklingen.
Med stöd i metateoretiska utgångspunkter enligt den kritiska realismen,
och med inspiration av Layder (1993) ordnas kvalitetsindikatorerna analytiskt enligt en organisatoriska, en sociala respektive en individuell nivå. Citeringar från verksamheternas svar på öppna frågor redovisas även här i
syfte att kompletterande illustrera kvantitativa resultat.

Frågeställning 6
Vilka sammantagna erfarenheter har policysatsningen på samverkan kring
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, fört med sig?

Den avslutande frågeställningen besvaras genom en sammanfattande analys
av svaren på ovanstående fem frågeställningar. Utifrån avhandlingsarbetets
metateoretiska utgångspunkter, görs ur ett samverkansperspektiv, en sammantagen konklusion av centrala erfarenheter av den strategiska policysatsningen på vilken avhandlingen vilar. Ett antal centrala mekanismer av betydelse för den samverkansutvecklingen identifieras. Detta genom en sammantagen analys utifrån: teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt
presenterad empiri. Frågeställningen inkluderar även resultat avseende professionellas bedömningar av samverkans generella betydelse för målgruppen
38

Redovisas i korrelationsmatris enligt bilaga 10.

100

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

barn och unga. Likt tidigare används även i detta fall citeringar från verksamheternas fritextsvar, för att illustrera och belysa aspekter avseende sammantagna erfarenheter av samverkanssatsningen.

6.5 Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik handlar i grunden om att de fördelar som ett forskningsprojekt kan medföra, vägs mot eventuella risker och olägenheter som genomförandet av studien kan innebära. Detta såväl för enskilda studiedeltagare
som för grupper och samhället i stort (Hansagi & Allebeck, 1994). Detta
kan exempelvis handla om att enkätfrågor i möjligaste mån utformats på
ett sådant sätt att dessa inte upplevs som kränkande eller sårande för svarspersonerna (Trost, 2012). Ett forskningsprojekt ska även prövas av en regional etikprövningsnämnd om minst något av Vetenskapsrådets (2011)
nedanstående villkor gäller (sid. 11), nämligen om forskningsprojektet:
-

innebär ett fysiskt ingrepp på försökspersonen eller
utförs enligt en metod som syftar till att påverka försökspersonen fysiskt eller
psykiskt eller
innebär en uppenbar risk att skada försökspersonen fysiskt eller psykiskt eller
avser studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer
innebär behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen
(SFS 1998:204), bl.a. ras, etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse, eller personuppgifter enligt 21 § personuppgiftslagen, bl.a. domar i
brottmål

På grund av avhandlingens syfte och delstudiernas karaktär, bedöms detta
projekt inte omfattas av de kriterier för etikprövning som ovan ställts upp.
Detta eftersom inga känsliga uppgifter om enskilda personer har samlas in
samt att studiedeltagarna ombeds besvara frågor om en gemensam samverkansprocess. Forskaren bär dock alltid ansvaret för att beakta etiska
aspekter genom hela forskningsprocessen och i det följande presenteras de
egna forskningsetiska överväganden som gjorts.
De forskningsstudier som ingår i avhandlingen har övergripande genomförts i enlighet med Helsingforsdeklarationens (World Medical Association,
1964) fyra målsättningar för forskningsetiskt beslutsfattande, nämligen att
forskningen ska: göra gott, inte skada, respektera andras autonomi samt
vara rättvis (Beauchamp & Childress, 2013). Vidare har insamlingen av
data, såväl som analysprocessen och resultatpresentationen, präglats av de
tre grundreglerna: 1) att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, 2)
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att undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och 3) att arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar
deltagarnas integritet (Denscombe, 2013, sid. 193). På vilket sätt och genom
vilka beaktanden som principerna tillgodosetts framgår av tabell 15. I och
med detta kan även Vetenskapsrådets (1990) grundläggande forskningsetiska krav inom forskningspraxis – individskydds-; informations-; samtyckes-, konfidentialitets-; och nyttjandekravet – anses som respekterade.

Tabell 15. Forskningsetiska beaktanden – delstudie I-III.
Forskningsetisk aspekt

1. Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet

2. Undvika att deltagarna lider någon skada
genom att medverka i
forskningsprojektet

3. Arbeta på ett sätt som
är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet

Aspektens beaktande i forskningsprojektet
– Betona frivilligheten i deltagandet samt rätten att avbryta
deltagandet utan att ange skäl till detta
– Begära informerat samtycke
– Betona konfidentialitet och säkerhet
– Presentera studieresultat på ett sådant sätt, att svar från enskilda personer, grupper eller kommuner kan identifieras eller spåras
– Värdera studiens fördelar mot eventuella risker med forskningsprojektet
– Bistå med tydlig, korrekt och tillgänglig studieinformation
– Betona frivilligheten i deltagandet samt rätten att avbryta
deltagandet utan att ange skäl till detta
– Betona konfidentialitet och säkerhet genom att behandla
och förvara data enligt gängse regler (till exempel i lösenordskyddade datorer)
– Presentera studieresultat på ett sådant sätt att svar från enskilda personer, grupper eller kommuner kan identifieras eller spåras
– Vara tillgänglig och nåbar som forskare
– Bistå med tydlig, korrekt och tillgänglig studieinformation
– Betona frivilligheten i deltagandet samt rätten att avbryta
deltagandet utan att ange skäl till detta
– Presentera studieresultat på ett sådant sätt att svar från enskilda personer, grupper eller kommuner kan identifieras eller spåras
– Vara tillgänglig och nåbar som forskare

Huruvida deltagande i studien kan betraktas vara förenat med risker eller
obehag har primärt att göra med vilken typ av samverkansprocess deltagarna är, eller har varit, involverade i. Denna process torde också avgöra
vilka konsekvenser ett deltagande i studien kan få. I de fall samverkanspro-
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cessen fungerat väl och där studiedeltagarna har mestadels positiva erfarenheter av samverkansprocessens utveckling, kan det antas att besvarandet av
enkätens frågor förknippas med en positiv upplevelse utan uppenbara risker
för obehag. Även då det gäller målgruppen barn (kring vilken samverkan
sker) kan en möjlig tolkning vara, att en väl fungerande samverkansprocess
inte orsakat några olägenheter eller problem för målgruppen, förutsatt att
involverade aktörer agerat utifrån barnets bästa i en given situation. Har
samverkansprocessen däremot fungerat sämre eller till och med havererat
på grund av olika brister i samverkan, förefaller risken en annan. Om samverkan innefattat revirtänkande och/eller ojämlika maktförhållanden mellan parterna, kan deltagande i studien eventuellt aktualisera upplevelser och
erfarenheter av negativ art. Någon indikation på att några sådana förhållanden förelegat har dock inte framkommit.

6.5.1 Informerat samtycke
Vid tiden för delstudie I och II (ovan beskrivet under rubriken 6.3) var verksamheterna ålagda att kontinuerligt bistå forskargruppen med den information om samverkansprocessen som efterfrågades. Detta förhållande utgjorde en av förutsättningarna för samverkansprojektens fortsatta finansiering och processinriktade stöd från myndigheten. Av den anledningen inhämtades inte uttryckligt informerat samtycke från verksamheterna, då deras studiedeltagande var att betrakta som obligatoriskt. Dock utgick tydlig
information om respektive delstudies syfte och tillvägagångssätt samt kontaktuppgifter till forskargruppen respektive doktoranden (se bilaga 4-7).
Inför deltagande i delstudie III inhämtades dock ett informerat samtycke
från samtliga verksamheter som en del i att iaktta god forskningssed (Esaiasson et al., 2003). Den webbaserade enkäten var även utformad på ett sådant sätt att ett informerade samtycke krävdes för att studiedeltagarna
skulle komma vidare i enkäten och ta del av frågesektionerna, vilket också
samtliga 66 verksamheter kom att göra.

6.5.2 Webbaserad enkätstudie
Som ovan beskrivits har delstudie III genomförts i form av en webbaserad
enkätstudie. När webbaserade studier genomförs, menar Trost (2012) att
risk alltid föreligger för att data som skickas över internet, kan avlyssnas av
andra aktörer vilket kan oroa studiedeltagare i fråga om anonymitet etc.
Anonymitet skulle kunna garanteras i form av datakryptering, men denna
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strategi har enligt Vetenskapsrådet (2011) även nackdelar, då en eventuell
efterkontroll av forskares uppgifter blir svåra eller rent av omöjliga.
De potentiellt identifierbara data, som efterfrågas i delstudie III, avser
vilken kommun/stadsdelsförvaltning som samverkan avser, samt namn, epostadress och befattning till ansvarig uppgiftslämnare. I detta sammanhang är det av ytterst viktigt att tydliggöra för studiedeltagarna att informationen behandlas och att resultatet presenteras på ett sådant sätt att enskilda personer, samverkansgrupper, kommuner eller separata verksamheter aldrig kommer att namnges. Resultat presenteras uteslutande på aggregerad gruppnivå med citat (från fritextsvar) som enda undantag. Vad
gäller citeringar har verksamheternas ortsnamn, som skulle kunna identifiera den aktuella verksamheten, avkodats och ersatts med en siffra (Verksamhet 1, 2, 3 o.s.v.). Information som på annat vis skulle kunna röja identiteten för den aktuella verksamheten har också utelämnats.
Då enkätsvaren finns lagrade på en elektronisk plattform har forskaren
skyldighet att säkerställa att nödvändiga säkerhetsaspekter har uppfyllts,
vilket förhindrar att obehöriga får tillgång till de svar som lagrats på webbplatsens server. I det aktuella fallet ingår webbverktyget i Qualys Secure
samt TRUSTe som utgör sekretessgarantier för data, som lagrats via webbaserade plattformar.

6.6 Bortfallsredovisning
I det följande redogörs för bortfallet i delstudie III utifrån de 21 (av ursprungliga 87) verksamheter som deltog i delstudie I och II, men inte i
delstudie III. Dessa jämförs nedan med de 66 verksamheter som deltagit i
densamma enligt tabellen nedan. Bortfallets eventuella betydelse för den
fortsatta analysen diskuteras därefter kort.
Tabellen nedan visar att verksamheterna inom bortfallsgruppen (n=21)
oftare tillhör storstadsregioner eller förortskommuner, jämfört med studiepopulationen i delstudie III (n=66) och erhöll en genomsnittligt lägre summa
projektmedel under projektperioden. Samtidigt ses att bortfallsgruppen haft
en genomsnittligt högre grad av tidigare strukturerad samverkanserfarenhet
vad gäller målgruppen, och i mindre utsträckning än studiepopulationen,
bedrivit enskilda samverkansaktiviteter kring målgruppens barn och unga.
Inom bortfallsgruppen har också en högre andel verksamheter, under projekttiden, arbetat efter nya metoder och modeller för att nå uppsatta mål.
Vad gäller samverkansparter och sakfrågor, skiljer sig grupperna något åt.
Barn- och ungdomspsykiatrin har inom bortfallsgruppen mer sällan utgjort
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en aktiv part, medan ogiltig skolfrånvaro något oftare utgjort ett sakområde
i samverkan.
Tabell 16. Jämförelse mellan verksamheter som deltagit i respektive inte deltagit
i delstudie III.

Kommuntyp

Verksamheter
som deltagit
i delstudie
I-III

Verksamheter
som deltagit
i delstudie
I-II

(n=66)

(n=21)

”Ja”

”Ja”

28 %
37 %
35 %

43 %
38 %
19 %

100 %
100 %
52 %
53 %

100 %
95 %
48 %
43 %

39 %
26 %
20 %
41 %
82 %

57 %
23 %
19 %
48 %
81 %

Medelvärde kr

476 277

408 921

Medelvärde kr

477 865

401 026

29 %
47 %

40 %
25 %

12 %

15 %

12 %

20 %

31 %
51 %

18 %
77 %

18 %

5%

62 %

65 %

70 %

71 %

91 %

86 %

Storstad (mer än 50 000 invånare)
Medelstor stad (mellan 20 00 – 50 000 invånare)
Glesbygd (mindre än 20 000 invånare)

Samverkansparter 2007-2009
Skola
Socialtjänst
Polis
Barn- och ungdomspsykiatri

Sakområde för samverkan 2007-2009
Ogiltig frånvaro
Brottsförebyggande arbete
Alkohol- och drogförebyggande arbete
Psykiska/emotionella svårigheter
Helhetsgrepp

Beviljade medel år 2007
Beviljade medel 2008
Samverkansprojektet (2007-2009)
– en fortsättning på tidigare samverkansaktivitet
En fortsättning på tidigare strukturerad samverkan
En fortsättning på enskilda samverkansaktiviteter
En fortsättning på tidigare strukturerad samverkan och enskilda samverkansaktiviteter
Ingen tidigare samverkansaktivitet finns

Metod/arbetssätt för måluppfyllelse (2007-2009)
Befintliga metoder, modeller och arbetssätt
Nya metoder, modeller och arbetssätt
Kombination av nya och befintliga metoder, modeller och
arbetssätt

Arbetar efter befintlig modell/modeller för samverkan
(2007-2009)
Arbetar efter metod för arbete med barn som far illa
(2007-2009)
Metodanvändandet (i arbete med barn som far illa) har
underlättat samverkan (2007-2009)
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En knapp fjärdedel (24 %) av tillfrågade 87 verksamheter kom således inte
att delta i den uppföljande, tredje delstudien. Baserat på att viss kunskap
om bortfallsgruppen ändå finns, kan vissa beaktanden göras. Det faktum
att man inom bortfallsgruppen genomsnittligt tilldelats en lägre andel strategiska medel, och att man i högre utsträckning använt sig av nya (tidigare
oprövade) metoder i samverkansarbetet, skulle kunna tala för att samverkan i mindre utsträckning fortlevt inom bortfallsgruppen, alternativt minskat i omfång efter projekttidens slut. Jämfört med studiepopulationen, har
man dock inom bortfallsgruppen tidigare, i större utsträckning än inom studiepopulationen, bedrivit strukturerad samverkan kring målgruppen. Medan 40 procent av verksamheterna inom bortfallsgruppen, under projekttiden, uppgav att samverkansprojektet (under perioden 2007-2009) utgör en
fortsättning på tidigare strukturerad samverkan kring målgruppen, svarar
47 procent av verksamheterna inom studiepopulationen, att enskilda samverkansaktiviteter (vid tiden) föregått det aktuella projektet. Detta skulle
kunna innebära, att de som besvarat delstudie III, lättare kunnat bedöma
samverkansutvecklingen avseende målgruppen, jämfört med de verksamheter där samverkan om målgruppen redan verkar ha ingått i mer strukturerade samverkansstrukturer. Noteras bör att dessa antaganden är spekulativa.
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7. RESULTAT OCH ANALYS
Härnäst redovisas resultatet från de tre delstudier som genomförts. I kapitlet
integreras resultatredovisningen med analytiska resonemang och rubriceras
enligt avhandlingens sex frågeställningar. Varje delfråga avslutas med en
sammanfattning som vidare diskuteras i nästkommande kapitel.

7.1 Verksamheternas utveckling
Detta avsnitt besvarar frågeställningen om hur verksamheterna inom samverkan utvecklats efter projekttidens slut avseende olika karaktäristika.
Vilka karaktäristika som här avses framgår av figuren nedan. Inledningsvis
beskrivs först hur verksamheterna – i mer generella termer – bedömt att
samverkan fungerat årlig under de efterföljande fem åren i och med projekttidens slut vid årsskiftet 2009/2010.
Samverkansgrad

Samverkansform

Samverkansparter

Sakområde

Ökat

Permanentats

Skola

Stor skolfrånvaro

Varken ökat eller
minskat

Samma
projektform

Socialtjänst

Alkohol &
narkotika

Minskat

Ny projektform

Polis

Ungdomskriminalitet

Barn- och
ungdomspsykiatri

Psykiska/emotio.
svårigheter

Upphört helt

Helhetsgrepp

Figur 6. Verksamheternas karaktäristika inom ramen för samverkan
efter projekttidens slut.
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7.1.1 Årlig bedömning av samverkan
Inom delstudie III (fullständig enkätversion) ombads verksamheternas att
retrospektivt skatta hur samverkan, avseende målgruppen, årligen fungerat
efter att projekttiden löpt ut (se tabell 17). Sett till den femårsperiod som
efterföljt projekttiden bedömer en majoritet av verksamheterna att samverkan fungerat bra eller mycket bra och ett mindre antal att samverkan inte
alls fungerat eller att samverkan kommit att upphöra helt.
Tabell 17. Verksamheternas årliga bedömning av samverkan efter projekttidens slut.
Antal verksamheter visas samt andel.
efter 2 år
(2011)

efter 3 år
(2012)

efter 4 år
(2013)

efter 5 år
(2014)

(n=54)

(n=52)

(n=51)

(n=50)

(n=49)

-

1 (2 %)

-

-

-

Mindre bra

12 (22 %)

9 (17 %)

10 (20 %)

8 (16 %)

6 (12 %)

Bra

25 (46 %)

28 (54 %)

23 (45 %)

24 (48 %)

25 (51 %)

Mycket bra

10 (19 %)

9 (17 %)

12 (24 %)

12 (24 %)

12 (25 %)

Kan ej bedömas

5 (9 %)

4 (8 %)

5 (10 %)

5 (10 %)

6 (12 %)

Samverkan upphörde

2 (4 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

1 (2 %)

-

Samverkan fungerade:
Inte alls

efter 1 år
(2010)

Ser man till rörligheten i svaren över tid, visar fördelningen att en majoritet
av verksamheterna (48 %) över femårsperioden upplever att samverkan mer
eller mindre konstant fungerat bra eller mycket bra. Åtta av verksamheterna
(15 %) uppger att samverkan efter projektperiodens slut till en början fungerat bra/mycket bra men kommit att försämras något med tiden. Lika
många verksamheter uppger dock att samverkan till en början fungerat
mindre väl för att successivt försämras ytterligare. Bland verksamheter som
inte kunnat göra någon retrospektiv årlig bedömning, åberopar till exempel
att stora omorganisationer genomförts och att detta gjort det svårt att minnas hur samverkan fungerat vid en viss tid. En verksamhet vittnar också om
det svåra i att skilja den specifika samverkan från annan:
”Samverkan är ett av många pågående och viktiga uppdrag men vi tänker
inte ”i projektet si och så” vilket gör det svårt att besvara frågor om hur
samverkan sett ut 1,2, 3 år etc. efter projektet.”
(Verksamhet 10)
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7.1.2 Samverkansgrad
Av figur 7 nedan framgår tydligt att en majoritet av verksamheterna (54 %)
bedömer att samverkansgraden kring målgruppen ökat i omfattning efter
projekttiden slut, samt att samverkan endast i mycket liten omfattning (2
%) kommit att upphöra helt. En verksamhet menar:
”Studien (samverkansprojektet) har varit ett av de arbeten som på senare tid
har lett fram till ökat samarbete."
(Verksamhet 42)

Upphört helt:
2%

Kan ej bedömas: 9%

Miskat: 14%
Ökat: 54%
Vare sig ökat
eller minskat:…

Figur 7. Bedömning av förändrad samverkansgrad efter projekttidens slut (n=65).

Drygt var femte verksamhet (22 %) bedömer samverkansgraden som oförändrad, det vill säga att samverkan vare sig upplevs ha ökat eller minskat i
omfattning efter projekttidens slut. Resultatet kan ställas i relation till vad
samverkansforskare som Löfström (2010b) indikerar, nämligen att samverkan – generellt sett – tenderar att upphöra i samband med att en projekttid
för samverkan når sitt slut.
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7.1.3 Samverkansform
Redan i ett inledande skede av samverkanssatsningen utgjorde formen och
strukturen för samverkan centrala parametrar. Som ett grundkriterium för
projektfinansiering förväntades verksamheterna i sin ansökan till myndigheten kunna påvisa hur ett långsiktigt samverkansarbete, även efter projektens slut, skulle kunna upprätthållas. Här uppger en majoritet (64 %)
med 42 av 66 verksamheter, att samverkan fem år efter projektslut har permanentats till att numera ingå som en del i ordinarie verksamhetsstruktur.
”Efter projekttiden har [projektet] permanentats (2009). Just nu pågår ett
utvidgat uppdrag för att ytterligare utveckla och stärka samverkansprocessen
samt utveckla nya samverkansformer på både individ- och organisationsnivå.”
(Verksamhet 50)

Drygt var femte verksamhet svarar att samverkan fortfarande (år
2014/2015) bedrivs projektbaserat men i annan projektform än vad som
var aktuellt under projekttiden. Inom två verksamheter bedrivs samverkan
i samma projektform som under projekttiden. Lika många saknar kunskap
att bedöma nuvarande samverkansform. Flera verksamheter vittnar här om
att organisatoriska förändringar i form av exempelvis verksamhetssammanslagningar påverkat den nuvarande formen för samverkan.
”Samverkan fortsatte fram till stadsdelssammanslagningen (år) 2010/11 då
[A] slogs samman med [B] till en stadsdel.”
(Verksamhet 30)
”Vi ingår numera i en större stadsdel där det har etablerats ett samverkansteam.”
(Verksamhet 33)

Sammanfattningsvis kan konstateras att samverkan i hög grad – i någon
form – fortlöper även efter projekttidens officiella slut och att samverkansorganisationen i de allra flesta fall kommit att uppgå i redan befintliga organisationsstrukturer som en numera permanent verksamhet.
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7.1.4 Samverkansparter
Som ovan redovisats (se tabell 16) utgörs samverkans fyra huvudparter av
skolan, socialtjänsten, polisen samt barn- och ungdomspsykiatrin. Där sågs
även att skolan såväl som socialtjänsten under projekttiden var representerad i samtliga projekt, medan BUP och polisen i mindre utsträckning utgjorde aktiva parter.
Tabell 18. Förändring avseende samverkansparter efter projekttidens slut. Antal
verksamheter visas samt andel (n=66).

Part tillkommit efter 2009
Part lämnat efter 2009

Skola

Socialtjänst

BUP

Polis

Vet ej
part

Övrig
part

Vet ej
övrig
part

Ingen
part

*

*

3
(5 %)

2
(3 %)

3
(5 %)

15
(23 %)

3
(5 %)

54
(82 %)

1
(2 %)

2
(3 %)

4
(6 %)

2
(3 %)

3
(5 %)

1
(2 %)

4
(6 %)

51
(77 %)

* Parten var representerad i samtliga verksamheter under projekttiden 2007-2009.

Ser man till utvecklingen av partskonstellationen efter 2009, ses enligt
ovanstående tabell inga avgörande förändringar. En övervägande majoritet
(82 %) uppger att någon/några huvudparter varken tillkommit i eller lämnat samverkan. Barn- och ungdomspsykiatrin ses dock i något större utsträckning ha lämnat samverkan efter projekttidens slut jämfört med övriga
parter. Verksamheternas svar i fritext förstärker denna bild.
”Skola o socialtjänsten har varit och är huvudparter samt Barn o ungdom
och fältassistenter. Ungdomspsykiatrin "föll bort" i ett tidigt skede. […] En
styrgrupp har funnits sedan starten och finns fortfarande. Initialt ingick i
denna grupp en chef från BUP, som senare lämnade sin plats i styrgruppen.”
(Verksamhet 11)
”Landstinget har inte deltagit i den omfattning som var önskvärt.”
(Verksamhet 3)
”Förskolan har inkluderats i samverkan. För att skapa en "röd tråd" och
fånga in alla barn och unga.”
(Verksamhet 24)
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Utöver de fyra huvudparterna har samverkan, såväl under som efter projekttidens slut, även involverat övriga parter i arbetet kring målgruppen.
Här omnämns parter som barnavårdscentral, mödravård, elevhälsa, kulturoch fritidssektor, fältverksamhet och kyrkan. Även efter projekttidens slut
har fler övriga parter involverats i samverkan, vilket mer än var femte verksamhet uppger. Detta avser parter som primärvård, vuxenpsykiatri, första
linjens ungdomspsykiatri, barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen, barnoch ungdomsmedicinsk mottagning (BUM), landstingets allmänmedicinska
enhet samt förvaltningen för funktionshindrade.
”Habiliteringen, BUM och primärvården har tillkommit då behovet av att
inkludera dem i samverkansstrukturer har blivit tydligt.”

(Verksamhet 9)
Sammanfattningsvis visar resultatet ovan på en relativt liten förändring avseende huvudsaklig partskonstellation i samverkan efter projekttidens slut,
men däremot har samverkan kommit att inkludera betydligt fler övriga parter utifrån ett tydligt behov att utöka samverkan kring målgruppen, exempelvis med förskolan som part.

7.1.5 Sakområden
Vilken partskonstellation som blir aktuell i samverkan grundas med nödvändighet på vilka sakfrågor som fokuseras gentemot målgruppen. En central utgångspunkt inom policysatsningen (ovan beskriven i kapitel 2) var att
huvudparterna i samverkan, utifrån specifika kompetenser och uppdrag,
tillskrevs varsitt huvudområde:
Stor ogiltig skolfrånvaro (skola)
Brottsförebyggande arbete (polis)
Alkohol- och drogförebyggande arbete (socialtjänst)
Psykiska och emotionella svårigheter (barn- och ungdomspsykiatri)

Verksamheterna kunde även välja att anta ett så kallat helhetsgrepp för sin
samverkan kring målgruppen. Denna ansats kunde dock även kombineras
med ett av de mer specificerade sakområdena i enlighet med lokal kontext
och behov. Tabellen nedan visar förändringar vad gäller sakområden för
samverkan efter projekttidens slut.

112

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

Tabell 19. Förändring avseende sakområden för samverkan där flera sakområden
kunnat väljas. Antal verksamheter visas samt andel (n=66).
Skolfrånvaro

Ungd.krim.

Drogföreb.

Psyk.
ohälsa

Helh.grepp

Vet ej
s.o.

Inget
s.o.

Sakområden som tillkommit efter
projekttidens slut

11
(17 %)

7
(11 %)

9
(14 %)

8
(12 %)

7
(11 %)

5
(8 %)

33
(50 %)

Sakområden som exkluderats efter
projekttidens slut

0

1
(2 %)

0

0

1
(2 %)

5
(8 %)

56
(85 %)

s.o. = sakområde

Efter projekttidens slut, ses att verksamheterna i stor utsträckning fortsatt
att samverka omkring samma sakfrågor som under projektperioden. 85
procent svarar att något/några sakområden inte exkluderats från samverkansarbetet medan hälften av verksamheterna uppger att nya sakområden
inte heller tillkommit i samverkan efter projektets slut. I de fall det skett
förändringar avseende sakfrågorna i samverkansarbetet är det något mer
vanligt att ogiltig skolfrånvaro kommit att inbegripas i samverkan och som
också styrks av svar i fritext.
”Skolfrånvaro har blivit det högst prioriterade området.”
(Verksamhet 33)
”Vi såg att vi behövde vidga fokus till att inkludera svårigheter i skolan och
inte enbart fokusera på skolfrånvaro.”
(Verksamhet 43)
”Projektet lever vidare genom samarbete kring föräldrastödet i kommunen
och där ingår flera lokala aktörer. Efter [projekt]-tiden har det tillkommit en
ytterligare vinkling, en satsning på att utveckla utbytet/samverkan Barn och
Utbildning och Socialnämnd runt barn 0-18 år. Arbetet sker runt; anmälningsplikt, skolfrånvaro, placerade barn och former för information. Det
finns i kommunen en särskilt anställd person som arbetar med detta.”
(Verksamhet 64)

För att sammanfatta utvecklingen av sakfrågor inom ramen för samverkan
kan noteras att mycket få verksamheter kommit att exkludera något sakområde från arbetet kring målgruppen. Dock har betydligt fler sakfrågor
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kommit att inkluderas i arbetet efter projekttidens slut. Att anta ett bredare
helhetsgrepp om målgruppen är fortfarande mest vanligt förekommande.

7.1.6 Sammanfattning
Sammantaget visar resultatet ovan att samverkan till störst del upplevs ha
ökat i omfattning efter projekttidens slut. Vanligast är också att samverkan
kring målgruppen antagit en permanent form (inom ramen för befintliga
strukturer) och bedrivs således inte längre inom ramen för ett projekt. Samverkan bedöms – i övergripande termer – ha fungerat bra eller mycket bra
under de fem år som efterföljt projektperioden, tillika policysatsningens
slut, då också det externa stödet från myndigheten kom att upphöra. Relativt få huvudparter bedöms ha lämnat samverkan efter projekttidens slut
och detsamma gäller för nytillkomna huvudparter. Dock uppges att betydligt fler övriga parter tillkommit till samverkansarbetet efter projekttidens
slut. Vidare är det relativt ovanligt att sakfrågor exkluderats från samverkansarbetet. Sakområden har snarare tillkommit till samverkan vilket kan
ses som ett tecken på en breddad samverkan. Att samverkan bedrivs utifrån
ett helhetsgrepp om målgruppen är fortfarande, fem år efter projekttidens
slut, vanligast förekommande.

114

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

7.2 Målgruppens utveckling
I den fullständiga enkätversionen i delstudie III ställdes ett antal mer specifika frågor med syfte att tydligare kartlägga målgruppen för samverkan och
på vilket sätt denna förändrats över tid. Frågor ställdes om målgruppens
ålder och om samverkansarbetet kommit att inbegripa någon särskild fokusering avseende kön och/eller etnicitet. Därtill kartlades i vilken utsträckning professionella kommit att identifiera barn och unga med funktionsnedsättning, inom målgruppen för samverkan. Samtliga karaktäristika avseende målgruppen framgår av figur 8.

Målgrupp - ålder

Målgrupp fokusering

Förskola/
förskoleklass
(1-6 år)

Funktionsnedsättning

Grundskola
(7-15 år)

Etnicitet

Gymnasieskola
(16-20 år)

Funktionsnedsättning

Särskild
uppmärksamhet

Kön

Grundsärskola/
gymnasiesärskola
(7-20 år)

Figur 8. Karaktäristika avseende målgruppen för samverkan.
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7.2.1 Ålder
Samverkan inom den aktuella policysatsningen har grundläggande avsett
barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Men då elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inkluderats i målgruppen har därför åldersgränsen 20 år 39 angivits. Tabellen nedan visar inom vilket åldersspann målgruppen barn och unga befann sig.
Tabell 20. Målgruppens åldersfördelning under respektive efter projekttidens slut.
Flera ålderskategorier har kunnat väljas. Antal verksamheter visas samt andel
(n=66).
Barn i
förskola/
förskoleklass
(1-6 år)

Barn i grundskola
(7-15 år)

Ungd. i gymnasieskola
(16-20 år)

Barn/ungd. i
grundsärskola/
gymn.särskola
(7-20 år)

Vet ej
målgrupp

Målgruppens ålder under
projekttiden

22
(33 %)

49
(74 %)

19
(29 %)

8
(12 %)

e.a.

Målgruppens ålder efter projekttidens slut

29
(44 %)

46
(70 %)

27
(41 %)

11
(17 %)

2
(3 %)

e.a. = ej aktuellt

Såväl under som efter projekttiden ses att samverkan i störst utsträckning
berör barn i grundskolan. En tredjedel av verksamheterna uppger att samverkan under projektperioden avsett yngre barn i förskola eller förskoleklass och i minst utsträckning barn och/eller ungdomar i grundsärskola/gymnasiesärskola. En ökning med dryga tio procent över femårsperioden ses både vad gäller de yngsta barnen och äldre gymnasieungdomar.
Att fler barn i de yngre åldrarna kommit att omfattas av samverkan fem år
efter projekttidens slut, illustreras i nedanstående citat. Detta kan även ses i
relation till ett över tid upplevt ökande behov av att inkludera förskolan
som part i samverkan (vilket ovan visades).
”Vi har fått större kunskap om betydelsen av skolnärvaro för eleven. Vi försöker fånga upp barn som har stor frånvaro redan i förskolan.”
(Verksamhet 21)

Skollagen 5 §: Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat
sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller
20 år.

39
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7.2.2 Funktionsnedsättning
Inom ramen för delstudie III har legat att kartlägga i vilken omfattning barn
och unga med någon form av funktionsnedsättning återfinns inom målgruppen för samverkan. Om så varit fallet, om dessa barn/unga särskilt kommit
att uppmärksammas. Frågor ställdes även om, och i så fall på vilket sätt,
samverkansarbetet påverkats av att barn/unga med funktionsnedsättning
ingått i målgruppen. Enligt statistik från 2011 40 baserat på självskattningar
av bl.a. hälsa, uppger nästintill var femte ungdom i åldersgruppen 13-18 år
att man har minst en funktionsnedsättning 41 (Lindén-Boström & Persson,
2014). Nedanstående tabell visar i vilken grad, professionella inom samverkan, funnit att barn och unga med funktionsnedsättning identifierats inom
målgruppen.
Tabell 21. Förekomst av funktionsnedsättning inom målgruppen för samverkan under respektive efter projekttidens slut. Antal verksamheter visas samt andel (%).

Barn/unga med funktionsnedsättning har ingått i målgruppen för
samverkan under projekttiden:
(n=54)
Barn/unga med funktionsnedsättning har ingått i målgruppen för
samverkan efter projekttidens slut:
(n=52)
Inom samverkan har särskild uppmärksamhet under projekttiden
riktats mot barn/unga med funktionsnedsättning:
(n=21)
Inom samverkan har särskild uppmärksamhet efter projekttidens slut
riktats mot barn/unga med funktionsnedsättning:
(n=23)

Ja

Nej

Vet ej

21
(39 %)

27
(50 %)

6
(11 %)

23
(44 %)

24
(46 %)

5
(10 %)

2
(10 %)

16
(76 %)

3
(14 %)

5
(22 %)

16
(70 %)

2
(9 %)

Närmare 40 procent av verksamheterna uppger att funktionsnedsättningar
förekommit inom målgruppen under projekttiden. Barn och unga inom
målgruppen med (enligt professionellas bedömning) någon form av funktionsnedsättning, ses även ha ökat marginellt efter projektperiodens slut.
Dock förtydligar vissa verksamheter att samverkan inkluderat alla barn,
d.v.s. barn och unga med funktionsnedsättning såväl som utan. Som svar

Liv och hälsa ung i Örebro län, som är en återkommande studie om barn och
ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

40

Funktionsnedsättningar som omfattas är: hörselnedsättning, synnedsättning (som
inte kan korrigeras med glasögon eller linser), rörelsehinder, läs-/skrivsvårigheter/dyslexi, ADHD eller ADD samt ”annan funktionsnedsättning”.
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på frågan om målgruppen barn och unga med någon/några funktionsnedsättningar (under respektive efter projekttidens slut) ingått i målgruppen
svarar några verksamheter:
”Inte specifikt. Staden vill att samverkan även ska gälla barn och unga med
funktionsnedsättningar.”
(Verksamhet 24)
”Ja, de har kommit att ingå men de är inte specifikt målgruppen, inte heller
exkluderade p.g.a. av funktionsnedsättning.”
(Verksamhet 43)
”Ej riktat som målgrupp men några barn kan ha NP-problematik.”
(Verksamhet 12)
”Ja, [funktionsnedsättningar har identifierats] utifrån det faktum att flera av
eleverna med stor skolfrånvaro också har funktionsnedsättningar.”
(Verksamhet 63)

Vidare var verksamheterna fria att med egna ord definiera och förtydliga
vilken eller vilka typer av funktionsnedsättningar som man som professionell kunnat identifiera bland barn och unga inom målgruppen för samverkan.
I sammanställningen av verksamheternas egna beskrivningar av identifierade funktionsnedsättningar inom målgruppen (se tabell 22) framgår nedan
den tydliga överrepresentation av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såväl under som efter projektperiodens slut.
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Tabell 22. Specificering av funktionsnedsättning inom målgruppen för samverkan
inom antal verksamheter, under respektive efter projekttidens slut. Antal visas.
Funktionsnedsättning under projekttiden:

Funktionsnedsättning efter projekttidens slut:

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

13

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

12

Beteendestörning

1

Beteendestörning

1

Bipolär sjukdom

1

Bipolär sjukdom

1

Inom ramen för LSS-personkretsar 42

1

Inom ramen för LSS-personkretsar

1

Tvång och andra psykiska problem

1

Psykiska problem

1

Utvecklingsstörning

1

Som tydligt framgår av sammanställningen ovan är neuropsykiatrisk problematik den uteslutande vanligaste formen av funktionsnedsättning som
samverkansföreträdare identifierat inom ramen för målgruppen. Detta beskrivs på olika sätt i de öppna enkätsvaren nedan, tillsammans med upplevelsen av att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar även har ökat bland
barn och unga.
”Barn med särskilda behov generellt, t ex neuropsykiatriska funktionshinder.”
(Verksamhet 9)
”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD.”
”Barn- elever med neuropsykiatriska diagnoser är väl representerade i samverkan.”
(Verksamhet 21)
”Gruppen barn med NPF-diagnoser har ökat.”
(Verksamhet 27)

Tabell 21 (ovan) visar även i vilken utsträckning särskild uppmärksamhet
(såväl under som efter projektperioden) riktats mot barn/unga inom målgruppen med funktionsnedsättning. Här svarar en övervägande majoritet
(drygt 7 av 10 verksamheter) att någon sådan särskild fokusering inom samverkan avseende just barn/unga med funktionsnedsättning inom målgrup-
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pen, inte förekommit. Av de verksamheter som dock svarar att funktionsnedsättning särskilt fokuserats, beskriver några att detta lett till en (hos de
professionella) ökad kunskap om funktionsnedsättning, och hur man på
bästa sätt ska kunna hjälpa och stödja dessa individer. Utifrån skolans perspektiv menar en verksamhet:
”Information om hur olika typer av funktionsnedsättningar kan ta sig praktiska uttryck och vad som krävs av skolan för att tillmötesgå dessa barn har
fokuserats.”
(Verksamhet 43)

7.2.3 Kön och etnicitet
I delstudie III ställdes även frågor om i vilken omfattning samverkansarbetet
särskilt fokuserat på köns- och/eller etnicitetsaspekter avseende målgruppen. Här visar resultatet att detta, såväl under som efter projekttidens slut,
endast skett i mycket liten utsträckning. Inom en verksamhet har man, både
under samt också efter projekttiden, haft en särskild fokusering avseende
kön. Av svar från öppna frågor framkommer att särskilda insatser för
flickor varit aktuella och man nämner Disa-metoden 43 som ett exempel. En
verksamhet menar dock att man fört samtal om könsaspekter gällande hälsa
och måluppfyllelse i skolan, men att samverkansarbete utifrån detta perspektiv ännu inte konkretiserats.
”Det har funnits initiativ och förslag men dessa har inte förverkligats.”
(Verksamhet 65)

Inte heller etnicitetsaspekter inom målgruppen har i någon större utsträckning fokuserats inom ramen för samverkan. En verksamhet av 54 svarar att
man under projekttiden fokuserat etnicitet, medan fyra verksamheter efter
projekttidens slut haft denna inriktning. Verksamheter som inom ramen för
sin samverkan fokuserat etnicitet anger att de flesta barn som berördes av
samverkan hade annat än svenskt ursprung; att den skola som deltagit i

Disa är en metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi med syfte att förebygga
stress och nedstämdhet och som används av elevhälsans personal (www.disa-metoden.com).
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samverkan haft en stor etnisk variation och att samverkan pågick i ett förortsområde med stor andel invandring. Konkreta exempel på vad samverkansarbetet utifrån en etnicitetsfokusering inneburit är att:
”Hedersrelaterat våld är ett område som särskilt lyfts och vi har tagit fram
en handlingsplan som är kommunövergripande.”
(Verksamhet 21)
”Det kom att vara ett oerhört viktigt och meningsskapande innehåll för barn
och föräldrar som kommit till Sverige. Speciellt för de föräldrar som inte
kunde tala svenska språket. Genom barnets mentor som ibland kunde tala
hemspråket fick föräldrarna möjlighet att känna ett sammanhang med vår
kultur i projektet.”
(Verksamhet 39)

En verksamhet uppger att ett boende för ensamkommande barn startats i
den aktuella kommunen, och där man via samverkan tydligare kunnat fokusera centrala funktioner vad gäller målgruppen och förtydligat professionellas roller och uppdrag avseende ensamkommande barn och unga. En
annan verksamhet beskriver att särskilda insatser kring nyanlända och integration har tillkommit i samverkan och att samtal förts om hur man når
denna målgrupp på ett bra sätt.

7.2.4 Sammanfattning
Vad gäller utvecklingen avseende olika karaktäristika inom målgruppen för
samverkan efter projekttidens slut, ses sammantaget att framförallt yngre
barn kommit att omfattas av samverkan. Förekomsten av funktionsnedsättning hos den aktuella målgruppen är relativt stor, och neuropsykiatrisk problematik är i huvudsak den funktionsnedsättning som professionella identifierat bland barn/unga inom målgruppen för samverkan. Dock har denna
grupp, trots en relativt vanliga förekomst av funktionsnedsättning, inte i
någon större utsträckning riktats särskilt fokus. Inte heller bedöms samverkan ha påverkats av att barn/unga med funktionsnedsättning funnits inom
målgruppen. Flera verksamheter påtalar snarare att alla barn inom målgruppen, med eller utan funktionsnedsättning, fokuserats. Få verksamheter
uppger att ett etnicitets- eller könsfokus varit aktuellt för samverkansarbetet
kring målgruppen.
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7.3 Utveckling av kvalitetsindikatorer för samverkan
I kapitel 6 beskrevs hur den studerade samverkansprocessen delats upp i
totalt 58 stycken kvalitetsindikatorer för samverkan. Av 66 verksamheter
har 38 stycken, vid samtliga tre mättillfällen, besvarat dessa enkätpåståenden vilka indikerar verksamheternas upplevda samverkanskvalitet. Nedan
redogörs för hur skattningar av kvalitetsindikatorerna utvecklats under projekttiden (delstudie I och II) såväl som över den kommande femårsperioden
efter projekttidens slut (delstudie III). Kvalitetsindikatorerna struktureras
utefter styrning, struktur och samsyn 44. Redovisade värden avser de två
högsta skattningarna tillika de två mest positiva svarsalternativen i stor utsträckning och i mycket stor utsträckning. Bilagorna 2 och 3 återger kvalitetsindikatorernas fullständiga formulering och i bilaga 9 visas samtliga
svarsfrekvenser från vardera delstudien. För att fördjupat belysa samverkansutvecklingen, med anknytning till kvalitetsindikatorerna, presenteras
även citat från öppna frågor i delstudie III. Avslutningsvis redovisas hur
höga skattningar av den sammantagna styrningen, strukturen respektive
samsynen korrelerar mellan de tre mätpunkterna.

7.3.1 Styrning
En av tre centrala förutsättningar för samverkan avser styrning. Här återfinns kvalitetsindikatorer där förankring av samverkan på olika nivåer, ansvarsfördelning och beslutsfattande skattats av verksamheterna. En samordnad uppföljning och utvärdering av samverkan och dess effekter (som vanligtvis åligger samverkansledningen) är andra exempel. Figur 9 nedan visar
samtliga kvalitetsindikatorers utveckling såväl under som efter projekttidens slut. De två mest positiva skattningarna (i stor respektive i mycket stor
utsträckning) för varje kvalitetsindikator har slagits samman till ett värde
som refereras till som ”hög” skattning.

som, enligt Strategi för samverkan - kring barn och unga som far eller riskerar att
fara illa (2007), utgör tre centrala förutsättningar för samverkan.

44
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Styrning över tid
Samverkan förankrad på politisk nivå
Samverkan förankrad på ledningsnivå
Samverkan förankrad på verksamhetsnivå
Ansvarsfördelningen tydligt uttalad
Samordnad uppföljning av samverkan
Samordnad utvärdering av samverkans effekter
Beslutsfattande känt
Regelverk granskade
Regelverk - motstridigheter för samverkan ej identifierade
Regelverk - motstridigheter i samverkan undanröjda
Regelverk - hanteringsinstruktioner för motstridigheter finns
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Figur 9. Utveckling av kvalitetsindikatorer för styrning avseende de två mest positiva svarsalternativen i stor/i mycket stor utsträckning (n=38).

7.3.1.1 Utveckling under projekttiden
Under projektåren ses flera positiva utvecklingstrender, med störst positiv
utveckling avseende en tydligare ansvarsfördelning mellan parterna. Från
att 77 procent av verksamheterna vid baslinjen skattar ansvarsfördelningen
som god/mycket god, bedömer senare 91 procent detsamma vid projekttidens slut. Detta medan höga skattningar av samverkansförankring på ledningsnivå ses minska något under projektperioden. Med koppling till fördelning av ansvar mellan parterna följer även frågor om lagstiftning och
regelverk. När det gäller samverkan kring utsatta barn i skolan visar Danermark, Englund & Germundsson (2010) att mer än hälften av tillfrågade
pedagoger (n=170) anser att frågor som förknippas med lagstiftning och
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regelverk mellan samverkansparterna (till exempel socialtjänst) utgör ett
hinder för samverkan.
Avseende huruvida styrande regelverk granskats (i syfte att identifiera
potentiella samverkanshinder) ses även de två högsta skattningarna öka
mellan mättillfälle ett (33 %) och två (45 %). Här kan särskilt noteras den
kvalitetsindikator som avser huruvida man inom styrande regelverk identifierat motstridigheter inom de regelverk som påverkar samverkan 45. Vid
baslinjen svarade en dryg tredjedel (36 %) av verksamheterna att man vid
en granskning av regelverk i stor/mycket stor utsträckning ej identifierat
några motstridigheter avseende regelverk, medan knappt var tionde verksamhet (9 %) vid projekttidens slut uppger detsamma. Utvecklingen i figur
9 torde visa att, i och med att man under projekttiden börjat granska styrande regelverk (i syfte att identifiera potentiella motstridigheter), så har fler
oförenliga faktorer för samverkan identifierats. Resultatet kan i sig ses som
ett naturligt och logiskt förlopp genom att man i ökad grad torde varsebli
hinder för samverkan i takt med att samverkansarbetet i praktiken tar fart.

7.3.1.2 Utveckling efter projekttidens slut
Ser man till hur styrningen utvecklats över den efterföljande femårsperioden
ses en generell försämring av höga skattningar. Endast när det gäller förankring av samverkan på politisk nivå ses en försiktigt positiv utveckling
från 64 till 69 procent över femårsperioden. Detta berörs och bekräftas av
ett par verksamheter.
”Det har funnits en tydlig förankring och uttalad målsättning bland politikerna. Det har tvingat fram nya samverkansstrukturer trots att ledningen i
tjänstemannaorganisationen inte prioriterat samverkansfrågor i hög utsträckning.”
(Verksamhet 9)
”Särskilt viktig är den politiska förankringen. Högsta ledningens engagemang.”
(Verksamhet 34)

Påståendet ”Regelverk – motstridigheter för samverkan ej identifierade” innehåller en negation. Detta med syfte att svarsalternativen i påståendet ska följa samma
logik som övriga påståenden.
45
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När det gäller huruvida samverkan anses vara förankrad – såväl på lednings- som på verksamhetsnivå – skattas förankringen lägre efter projekttidens slut än under projektperioden. Här ses störst försämring avseende ledningsnivån. Vikten av ett tydligt och starkt ledarskap i samverkan poängteras i flera tidigare studier (se bl.a. Brandon et al., 2006; Lalayants, 2013).
Från att 89 procent av verksamheterna år 2009 (i stor/mycket stor utsträckning) ansåg att samverkan förankrats på denna nivå, gör 71 procent av
verksamheterna samma skattning år 2014. Några verksamheter belyser
detta:
”För oss har samverkan på gräsrotsnivå fortsatt men inte på det sätt vi ville.
Det beror mycket på ointresse från tidigare förvaltningschefer och byte av
dom.”
(Verksamhet 1)
”Stödet från ledningen sida minskade. […] Deltagarna i projektet ville fortsätta sin samverkan, men brister i stöd från chefer, utbyte av chefer, påverkade möjligheterna att fortsätta samverka. Möten kunde inte prioriteras på
samma sätt som tidigare. Ingen feedback eller intresse utanför gruppen
gjorde att motivationen bland deltagarna själva var det som höll igång intresset. Samverkan fortsatte för att deltagarna drog nytta av att fortsätta
ändå.”
(Verksamhet 14)
”Stor betydelse har skolans många och omfattande organisationsförändringar haft. Personal och ledare skiftar ständigt.”
(Verksamhet 16)

En verksamhet beskriver frågor som berör förankring av samverkan i det
följande.
”Min upplevelse är att samverkan kring detta viktiga och betydelsefullt meningsskapande projekt och liknande verksamheter inte har någon plats som
gör skillnad.”
[Verksamhet 39]

Den kvalitetsindikator som inom området styrning ökade mest under projektperioden avser huruvida ansvarsfördelning mellan samverkansparterna
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upplevts vara tydliggjord. Från att dryga 91 procent av verksamheterna vid
projekttidens slut skattar ansvarsfördelningen som (i stor/mycket stor utsträckning) tydlig, gör drygt 60 procent samma skattning fem år senare.
Några verksamheter belyser nedan hur samverkansarbetet till stor del kommit att uppehållas kring att just tydliggöra gränserna mellan parternas respektive ansvarsområden.
”Att flytta fokus mellan olika gränsdragningar verksamheter emellan till att
ha fullt fokus på att lösa vår administration så att den enskilde får bästa
förutsättningar.”
(Verksamhet 59)
”Under 2008-2010 arbetade vi mycket med mjuka värden för att utveckla
samverkan. Det mesta vi gjorde på planeringsdagar och gemensamma utbildningsdagar var att tydliggöra roller, regelverk, ansvar, uppdrag och lagstiftning.”
(Verksamhet 4)

Resultaten avseende styrningen, ledarskapet och ansvaret kan ses i relation
till andra samverkansstudier där otydligt ledarskap i samverkan och oklara
ansvarsgränser lyfts fram som hindrande samverkanskomponenter (se bl.a.
Berlin, 2015). Widmark et al. (2011) visar också på tydliga samband mellan
faktorer som avser tolkning av befintliga regelverk och hur ansvaret mellan
samverkande parter således fördelas. På grund av ambivalens vad gäller hur
sekretesslagstiftningen ska tolkas, menar författarna att också en otydlighet
om hur ansvaret ska fördelas kommit att skapas. Riksrevisionen (2011) påtalar vidare att många av de samordningsproblem som idag uppstår i samverkan runt barn och unga med funktionsnedsättning, just beror på otydliga
ansvarsgränser mellan parter som bjuder stöd och hjälp till dessa barn och
unga.
Den kraftigaste försämringen inom området ses vad gäller uppföljning
och utvärdering av samverkan. Vid projekttidens slut angav 74 procent att
en samordnad uppföljning av verksamheten i hög/mycket hög grad funnits.
Motsvarande värden fem år senare uppgår till 39 procent, vilket motsvarar
en försämring av upplevd kvalitet på dryga 30 procent. Även avseende utvärdering av samverkan och dess effekter ses en markant minskning över
tidsperioden. Medan sex av tio projekt (60 %) vid projektets slutfas (i
hög/mycket hög grad) ansåg sig ha möjliggjort en samordnad utvärdering,
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uppger hälften så många (26 %) detsamma fem år senare. Som ett av sju
centrala teman – för så kallad ”best practice” i samverkan – framhåller Lalayants (2013) vikten av just kontinuerlig feedback och möjlighet till löpande utvärdering och uppföljning av samverkansprocessen. Även när det
gäller beslutsfattande i samverkan, ses den upplevda kvaliteten försämrad.
Från att nästan åtta av tio projekt år 2009 anser att det (i stor/mycket stor
utsträckning) varit känt bland projektdeltagarna vem/vilka som fått besluta
om vad, anser 61 procent detsamma år 2014.
Höga skattningar (i stor/mycket stor utsträckning) avseende regelverk är
– i relation till andra aspekter – fortsatt låga även efter projekttidens slut.
Den ökning som under projekttiden sågs (avseende att strategiskt studera
regelverken i syfte att identifiera potentiella motstridigheter för samverkan)
ses inte bestå. Istället kan en betydande tillbakagång noteras efter projektets
slut, där två av tio verksamheter 2014 (jämfört med drygt fyra av tio år
2009) anger att man i hög/mycket hög utsträckning granskat de regelverk
som styr parterna. Detta resultat kan jämföras med utvecklingen av de två
lägsta skattningarna för indikatorn. I delstudie I, vid baslinjen, uppgav 41
procent av verksamheterna att man inte alls eller endast i liten utsträckning
granskat styrande regelverk, medan 16 procent svarar detsamma år 2009.
Vid den uppföljande mätningen 2014, svarar nästintill lika många (38 %)
som vid baslinjen, att man inte alls eller i liten utsträckning gjort denna
granskning. I detta sammanhang kan hinder inom styrande regelverk nämnas. Tidigare i avsnittet indikerades att fler hindrande faktorer – med koppling till parternas befintliga regelverk – kommit att identifieras under projekttidens gång. Detta som en tänkbart logisk följd i och med att ett praktiskt samverkansarbete kommer igång och svårigheter därmed uppdagas
lättare. Vid mätningen år 2014 (se figur 9) ses att höga skattningar för
samma indikator återgått till det ursprungliga baslinjevärdet. En fråga att
ställa sig här, avser huruvida samverkansfrågor generellt (till exempel avseende styrande regelverk) inte står i samma konkreta fokus på daglig basis
när den upptagits i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut – jämfört
med samverkan inom ramen för ett projekt.
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7.3.2 Struktur
Härnäst presenteras utvecklingen av samverkan avseende frågor av strukturell karaktär. Struktur utgör det innehållsmässigt mest omfattande området inom vilket hela 34 av totalt 58 kvalitetsindikatorer återfinns. Kvalitetsindikatorerna inom området fördelas därför på två figurer (10 och 11). De
två mest positiva skattningarna (i stor respektive i mycket stor utsträckning)
för varje kvalitetsindikator har slagits samman till ett värde som refereras
till som ”hög” skattning.
Strukturella förutsättningar inom samverkan avser här till exempel frågor om tydlighet vad gäller samverkande parters roller, arbetsfördelningen
dem emellan samt arbetsrutiner. Verksamhetsövergripande möten på olika
organisatoriska nivåer såväl som informationsutbyte, tecknandet av avtal
och samordning av samverkansarbetet är andra kvalitetsindikatorer. Löpande dokumentation av samverkansprocessen, målformulering mål och
bedömningskriterier för samverkansarbetet kan också nämnas. Här kan
särskilt noteras att kvalitetsindikatorn Resursflöde – hanteringsinstruktioner för samverkanshinder (figur 11) endast har ett stapelvärde. Avsaknad
av värden vid mättillfälle ett respektive två representerar att ingen av (de
38) verksamheterna, vare sig vid baslinjen eller vid projekttidens slut, i
hög/mycket hög utsträckning hade skapat hanteringsinstruktioner för resursrelaterade samverkanshinder.
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Struktur över tid (1 av 2)
Övergripande mål för samverkan formulerade
Mätbara mål för samverkan formulerade
Samverkans mål förankrade på politisk nivå
Samverkans mål förankrade på chefsnivå
Samverkans mål förankrade på verksamhetsnivå
Samverkans mål strider ej mot parternas
organisationsmål
Målgruppen för samverkan gemensamt definierad
Roller i samverkansgruppen tydliggjorda
Arbetsfördelning i samverkansgruppen tydlig
Arbetsrutiner i samverkansgruppen tydliga
Avtal tecknade mellan samverkansparterna
Handlingsplaner formulerade
Samordnare/samordnarfuktion utsedd
Riktlinjer framtagna
Berörda aktörer engagerade i samverkansgruppen
Deltagarna har tidigare samverkanserfarenhet
Deltagarna har god samverkanskunskap
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Figur 10. Utveckling av kvalitetsindikatorerna för struktur (del 1 av 2) avseende de
två mest positiva svarsalternativen i stor/i mycket stor utsträckning (n=38).
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Struktur över tid (2 av 2)
Verksamhetsövergripande möten på ledningsnivå
Verksamhetsövergripande möten på verksamhetsnivå
Resursflödet granskat
Resursflöde - samverkanshinder ej identifierade
Resursflöde - samverkanshinder undanröjda
Resursflöde - hanteringsinstruktioner samverkanshinder
Resurser - kommunikation på ledningsnivå
Resurser - kommunikation på verksamhetsnivå
Kontinuerliga mötesplatser för informationsutbyte
Planerad långsiktighet i samverkan
Incitament för samverkan på ledningsnivå
Incitament för samverkan på verksamhetsnivå
Olika organisationsmodeller för samverkan granskade
Optimal organisationsmodell för samverkan vald
Mätbara kriterier för framgångsrik samverkan
Mätbara kriterier för problem i samverkan
Löpande dokumentation av samverkansprocessen
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Figur 11. Utveckling av kvalitetsindikatorerna för struktur (del 2 av 2) avseende de
två mest positiva svarsalternativen i stor/i mycket stor utsträckning (n=38).

7.3.2.1 Utveckling under projekttiden
Vid tiden för projekttidens slutskede, år 2009, ses en övergripande positiv
utveckling ha skett avseende flertalet strukturella aspekterna inom ramen
för samverkansprocessen. För 25 av de 34 kvalitetsindikatorerna inom området struktur, ses en ökning av höga skattningar under projekttidens gång.
En positiv utveckling ses bl.a. avseende att samverkans mål förankrats på
verksamhetsnivå och att målgruppen för samverkan gemensamt definierats
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av samverkansdeltagarna. Vidare har deltagarnas roller inom samverkansgruppen kunnat tydliggöras och incitament för att delta i samverkan har
funnits, på såväl lednings- som på verksamhetsnivå. Här ses dock en särskilt
kraftig ökning vad gäller den operativa verksamhetsnivån. Detta kan i sig
sägas utgöra en logisk utveckling i och med att samverkan under ramen för
projektsatsningen får stort fokus, särskild ”tid för samverkan” avsätts etc.
Den kraftigaste ökningen under projekttiden ses dock vad gäller att inom
projektgruppen formulera handlingsplaner. 42 procent av verksamheterna
ansåg vid baslinjen att man i stor eller i mycket stor utsträckning formulerat
handlingsplaner för det konkreta samverkansarbetet, medan 68 procent gör
samma skattning vid projektens slutfas. Parternas benägenhet att teckna
samverkansavtal kan här särskilt nämnas. Här ses att närmare sex av tio
verksamheter (59 %) vid baslinjen, d.v.s. under samverkansprojektens inledande fas, inte alls eller endast i liten utsträckning, hade en genom avtal
formaliserad samverkan. Motsvarande fördelning (avseende de två lägsta
svarsalternativen) uppgick vid projekttidens slut till 50 procent, vilket endast utgör en marginell förbättring över projekttiden. Endast 21 procent av
verksamheterna vid baslinjen, respektive 19 procent vid projekttidens slut,
skattar denna kvalitetsindikator högt.

7.3.2.2 Utveckling efter projekttidens slut
Den generellt gynnsamma utveckling som konstaterades under projektperioden består dock inte över tid, vilket även konstaterades inom området styrning (ovan). Flertalet höga skattningar inte bara återgår med tiden, utan
försämras ytterligare gentemot baslinjevärdena. För 27 av totalt 34 av de
strukturella kvalitetsindikatorerna ses värdena, i flera fall kraftigt, försämrade vid den tredje och uppföljande mätningen. Markanta tillbakagångar
ses exempelvis kring den övergripande målformuleringen för samverkansarbetet med en minskning från knappa 90 procent till dryga 60 procent
mellan mättillfälle två och tre. Detta kan översättas med att endast sex av
tio verksamheter, fem år efter projekttidens slut, i hög eller i mycket hög
grad, formulerat övergripande mål för sitt samverkansarbete. En betydligt
lägre andel verksamheter uppger, såväl under som efter projekttidens slut,
att mätbara samverkansmål formulerats. Vid projekttidens slut har mindre
än fyra av tio verksamheter (36 %) i hög eller mycket hög grad, formulerat
mätbara samverkansmål, medan drygt två av tio (21 %) svarar detsamma
fem år efter projekttidens slut. Här kan tilläggas att 66 procent av verksam-
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heterna vid baslinjen endast i liten eller i viss utsträckning formulerat mätbara samverkansmål samt att de flesta verksamheter (65 %) även fem år
efter projekttidens slut gör denna skattning. Ingen av de 38 verksamheterna
svarar i den uppföljande delstudie III att mätbara mål i mycket stor utsträckning formulerats. Även när det gäller förankringen av samverkans mål på
olika nivåer inom de samverkande organisationerna ses minskningar i upplevd kvalitet efter år 2009. Detta gäller förankring på såväl politisk- som på
chefs- och verksamhetsnivå. En verksamhet belyser vikten av en god förankring och belyser särskilt förankring av samverkan på lednings- och politisk nivå:
”Särskilt viktig är den politiska förankringen. Högsta ledningens engagemang.”
(Verksamhet 34)

När det gäller tydlighet kring samverkansparternas roller och de arbetsrutiner som aktualiseras inom ramen för samverkan, ses (enligt figur 10) en
negativ utveckling efter samverkanssatsningens slut. Från att så gott som
samtliga verksamheter (95 %) år 2009 skattat parternas roller som tydliga/mycket tydliga, ses en minskning med dryga 20 procent över femårsperioden. Samma trend ses avseende tydliggörandet av arbetsrutiner mellan
parterna, med en minskning från 84 till 61 procent mellan mättillfälle två
och tre. En verksamhet belyser dock hur man kommit att arbeta med att
förbättra olika strukturella förutsättningar för samverkan:
”Vi jobbade mycket med att utveckla samverkan mellan funktioner i stället
för samarbete mellan personer. Inom vissa verksamheter är det stor omsättning på personal, så vi i styrgruppen planerar för att jobba mer kontinuerligt
med roller, funktioner, regelverk, lagar med mera.”
(Verksamhet 4)

En viktig samverkansbefrämjande faktor kan vara att arbetet koordineras
av en samordnare eller motsvarande (Fosse, 2013; Sheridan et al., 2009;
Widmark, 2015). Inom samverkanssatsningen ifråga uppgav 94 procent av
verksamheterna i slutet av projekttiden, att man i stor/mycket stor utsträckning utsett en samordnare eller annan samordnande funktion. 60 procent
gör samma bedömning vid den uppföljande mätningen. Även samverkansdeltagarnas möjlighet att kontinuerligt mötas i verksamhetsövergripande
sammanhang ses minska efter projekttidens slut, såväl på lednings- som på
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verksamhetsnivå. Störst minskning ses dock för den mer verksamhetsnära
samverkan, där 79 procent av verksamheterna vid mättillfälle två anger att
man i stor/mycket stor utsträckning regelbundet kunnat mötas verksamhetsöverskridande. Motsvarande höga värde fem år senare uppgår till 44
procent. En verksamhet, där man även efter projekttidens slut, fortsatt att
mötas över verksamhetsgränserna belyser just detta som angeläget.
”Styrgruppen bestående av skolledare samt chef inom socialtjänsten, barn
och ungdom, har regelbundet träffats för att planera gemensamma samverkans- dagar, för personal inom skolan, socialsekreterare, fältassistenter, et
al. för kompetensutveckling och för att utveckla samverkan mellan resp.
verksamhetsområde. Efter 2009 har vi regelbundet haft dessa samverkansdagar 2 ggr per år, vilket har varit mycket uppskattat. Stort engagemang från
styrgruppens sida, med många "eldsjälar" samt mycket positiv respons från
deltagare på samverkansdagar.”
(Verksamhet 11)

Redan initialt inom policysatsningen utgjorde tanken om samverkans långsiktighet, även efter den officiella projektperiodens slut, en central aspekt.
Detta berördes ovan i kapitel 6 och handlar om att verksamheterna redan
före samverkansprojektens start förväntades planera för samverkans fortlevnad även i ett längre tidsperspektiv. Detta som ett led i att bibehålla varaktiga samverkansstrukturer även framgent. Även när det gäller den långsiktiga planeringen av samverkan ses försämringar över femårsperioden, avseende tidigare höga skattningar. Från att 82 procent av verksamheterna i
delstudie II skattat denna indikator högt, svarar 67 procent detsamma fem
år senare. Ett par verksamheter belyser nedan, varför en långsiktig samverkan inte kunnat möjliggöras.
”Deltagarna i projektet ville fortsätta sin samverkan, men brister i stöd från
chefer, utbyte av chefer, påverkade möjligheterna att fortsätta samverka.
Möten kunde inte prioriteras på samma sätt som tidigare. Ingen feedback
eller intresse utanför gruppen gjorde att motivationen bland deltagarna
själva var det som höll igång intresset.”
(Verksamhet 14)
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”Vi hade utvecklat goda förutsättningar men har inte lyckats bibehålla det
övergripande. […] Men vi behöver hitta metoder för att utvärdera långsiktigt.”
(Verksamhet 41)

Vikten av ett välfungerande informationsutbyte mellan parterna framförs
ofta inom samverkansforskningen (se bl.a. Ruch & Murray, 2011; Widmark et al., 2011). Empiriska studier har också visat att om informationsspridningen mellan samverkande parter kan förbättras, kan även arbetssätten effektiviseras, kunskapen om varandra öka och förståelsen för andras
uppdrag förbättras (Germundsson, Englund & Danermark, 2009). Vid
uppföljningen av samverkan år 2014 skattar drygt hälften av verksamheterna (51 %) att man i hög/mycket hög grad kontinuerligt kunnat mötas för
att utbyta central information. Detta motsvarar en försämring med nästan
30 procent över femårsperioden.
Att inom samverkan tala om incitament handlar till stor del om att olika
aktörer upplever att det på ett positivt sätt lönar sig att engagera sig i och
utveckla ett samverkansarbete (Danermark, 2005; Berlin, 2015), men där
det även kan framkomma att olika parter har olika egenintressen och motiv
för att delta i samverkan (Ståhl, 2010). Då otydlighet kring incitament råder
– oavsett på vilken nivå detta uppstår – utmanas samverkansprocessen (Berlin, 2015; Hodges et al., 2013). Vad gäller att uppleva att det finns incitament för att delta i samverkan ses (enligt figur 11) en liknande trend som
för tidigare strukturella förhållanden. Från att omkring nio av tio verksamheter, på lednings- respektive verksamhetsnivå, vid projekttidens slut, skattar dessa kvalitetsindikatorer högt, ses kraftiga försämringar över femårsperioden. Vid mättillfälle tre svarar 69 procent av verksamheterna att incitament för att delta i samverkan i hög/mycket hög grad finns för personer
på ledningsnivå, medan motsvarande siffra för personer på verksamhetsnivå
är 60 procent.
Samverkansprocessen handlar till mycket stor del om att utbyta resurser
parterna emellan (se bl.a. Danermark, 2005) och resurstillgången (i form av
tillgång till tid, personal etc.) omtalas ofta som mycket central. Även om
samverkansprojekt ofta förutsätter att särskilda resurser kunnat avsättas,
upplever verksamheter ofta att tidstillgången ändå är för knappt tilltagen
(Danermark et al., 2009). Det är därför av stor vikt att granska det resursflöde som berör samverkansarbetet (Danermark & Germundsson, 2007).
Avseende att granska resursflödet – i syfte att identifiera potentiella samverkanshinder – visar resultatet en negativ utveckling över femårsperioden. En
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minskning av höga skattningar från 36 till 20 procent mellan mättillfälle
två och tre registreras. En verksamhet berör resurstillgången i samverkan
utifrån tidsaspekten som en särskilt problematisk aspekt:
”Den linjära tiden som hindrar många lärare att våga engagera sig i verksamheter som vår i projektet. Tyvärr verkar många inte förstå att det är en
investering för den kvalitativa tiden. Detta kan jag säga eftersom de lärare
som deltog var tacksamma för att ha sagt ’ja’.”
(Verksamhet 39)

Även när det gäller att avsätta resurser för att utveckla och förbättra kommunikationen mellan samverkande parter (på såväl lednings- som på verksamhetsnivå) ses ytterligare försämringar över tid. Dryga 30 procent färre
verksamheter anger vid mättillfälle tre att resurser för detta ändamål avsatts
i hög eller mycket hög grad jämfört med skattningarna vid projekttidens
slut 2009. Den mest omfattande försämringen inom området avser dock att
löpande dokumentera samverkansprocessen och dess utveckling, vilket utgjorde ett mer eller mindre uttalat krav för verksamheterna under projekttiden. För denna kvalitetsindikator ses en genomgående negativ trend.
Högst värden konstateras vid baslinjen, där 85 procent av verksamheterna
angav att man i stor eller mycket stor utsträckning löpande dokumenterade
samverkansprocessen, men ses minska under projekttidens gång. Vid mättillfälle tre svarar drygt var tredje verksamhet (34 %) att man i hög/mycket
hög grad löpande dokumenterar samverkansprocessens utveckling.
Trots att försämringar över femårsperioden kan konstateras inom flera
strukturella områden, ses samtidigt några enstaka positiva utvecklingstrender. Bland annat uppger fler verksamheter vid den uppföljande tredje mätningen att samverkan kommit att formaliseras genom att avtal i större utsträckning kommit att tecknas. Tidigare konstaterades att en majoritet av
verksamheterna, såväl i början som i slutet av projekttiden, skattat denna
indikator lågt 46, men över femårsperioden skattar dock en ökad andel verksamheter stor/mycket stor utsträckning kommit att tecknas. Den övriga
svarsfördelningen (som framgår av bilaga 9) visar att en dryg tredjedel av
verksamheterna, vid mättillfälle tre, inte alls/i liten utsträckning tecknat
samverkansavtal och en motsvarande tredjedel i liten utsträckning. Några
verksamhet belyser positiva effekter av samverkansavtal:

46
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”Samverkansavtalet har tydliggjort varje områdes uppdrag, relationer har
utvecklats, uppföljningsprocessen är tydligare, resultat och effekter efterfrågas i större utsträckning.”
(Verksamhet 34)
”Samverkansavtal […] gör det tydligare och angeläget för berörda parter.”
(Verksamhet 10)

Även riktlinjer – för ärenden där flera huvudmän berörs och involveras i
samverkan – har i högre utsträckning tagits fram. Vid tredje mätningen uppger nästan tio procent fler verksamheter (49 %) att man i hög/mycket hög
grad utarbetat riktlinjer jämfört med tiden vid baslinjen (se figur 10). En
viktig ökning ses också kring huruvida verksamheterna kunnat skapa hanteringsinstruktioner då samverkanshinder uppkommit på grund av resursflödet i samverkan. Från att inga verksamheter, vid mättillfälle ett och två i
stor/mycket stor utsträckning haft liknande instruktioner att tillgå, svarar
13 procent vid mättillfälle tre att man i hög/mycket hög grad skapat denna
sorts anvisningar.
Höga skattningar av indikatorn för god samverkanskunskap hos deltagarna fortsätter dock att öka även efter projekttidens avslutning 2009.
Detta med en positiv utveckling från 47 till 56 procent över femårsperioden.
Vissa verksamheter antyder dock att en generell avsaknad av konkret samverkanskunskap ofta råder inom verksamheterna i stort. Enligt fritextsvaren
i delstudie III framförs just praktisk kunskap och kompetens i samverkansfrågor som särskilt angelägna områden att beakta:
”Den praktiska verkställigheten av samarbete.”
(Verksamhet 42)
”Att i stort sett alla yrkesgrupper inte har någon samverkanskompetens med
sig från sin yrkesutbildning. Alla vill att man ska samverka men hur gör man
det rent praktiskt metodiskt? […] Personalomsättning och bristande samverkanskompetens är de största hindren för en stabil utveckling.”
(Verksamhet 24)
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7.3.3 Samsyn
Den tredje – för samverkan centrala – förutsättningen avser aspekter relaterade till upplevd grad av samsyn. Här återfinns kvalitetsindikatorer avseende synsätt och helhetssyn samt frågor om huruvida grundläggande och
betydelsefulla begrepp för samverkan gemensamt definierats inom samverkansgruppen. Andra exempel är den grad av kunskap man har om varandra
vad gäller huvudsakliga uppdrag, möjligheter respektive begränsningar i
samverkan samt möjligheter till kontinuerlig gemensam metod- och kompetensutveckling. Figur 12 illustrerar nedan hur kvalitetsindikatorerna avseende samsyn utvecklats under, respektive fem år efter, projekttidens officiella avslutning. De två mest positiva skattningarna (i stor respektive i
mycket stor utsträckning) för varje kvalitetsindikator har slagits samman
till ett värde som refereras till som ”hög” skattning.

Samsyn över tid
Grundläggande begrepp definierade
Helhetssyn på det samverkan avser
Diskussion om syn på det samverkan avser
Olika synssätt ej framkommit på det samverkan avser
Olika synsätt ej försvårande för samverkan
Kunskap om övriga deltagares uppdrag
Kunskap om övriga deltagares resurser i samverkan
Kunskap om övriga deltagares begränsningar i
samverkan
Samsyn kring ansvarsfördelning
Kontinuerlig gemensam kompetensutveckling
Kontinuerlig gemensam metodutveckling
Tagit till sig av erfarenheter från liknande samverkan
Stor frihet råder i samverkan
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Figur 12. Utveckling av kvalitetsindikatorerna för samsyn avseende de två mest
positiva svarsalternativen i stor/i mycket stor utsträckning (n=38).
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7.3.3.1 Utveckling under projekttiden
Den kvalitetsindikator med störst positiv utveckling under projekttiden avser i vilken grad centrala grundläggande begrepp för samverkan gemensamt
definierats inom samverkansgruppen. Medan drygt vart tredje projekt vid
baslinjen svarar att man i hög/mycket hög grad arbetat med grundläggande
begreppsdefinitioner, uppger nästan åtta av tio verksamheter detsamma vid
samverkansprojektens slutskede. Även kunskapen om varandra samt graden av kontinuerlig och gemensam metod- och kompetensutveckling parterna emellan ses öka. Avseende verksamheternas upplevda grad av frihet
inom samverkan (kring att exempelvis utveckla nya metoder och arbetsformer) svarar hela 86 procent av verksamheterna, såväl vid baslinjen som vid
projektperiodens slut, att man i stor/mycket stor utsträckning upplever att
en sådan frihet finns.

7.3.3.2 Utveckling efter projekttidens slut
Ser man till utvecklingen av aspekter relaterade till samsyn fem år efter projekttidens avslut, ses försämringar avseende de två högsta svarsalternativen
inom samtliga 13 kvalitetsindikatorer. Den mest dramatiska försämringen
ses avseende grundläggande begreppsdefinition, som var den indikator som
ökade mest under tiden samverkan pågick i projektform. Från att 77 procent av verksamheterna år 2009 skattat denna aspekt högt, uppgår värdet
vid den uppföljande mätningen till 33 procent, d.v.s. en minskning med
dryga 40 procent över femårsperioden. Att parterna sinsemellan definierar
basala begrepp av vikt för samverkansprocessen får betydelse för vilket
språk som används, inte bara parterna emellan, utan även i mötet med målgruppen barn och unga. Trots att någon generellt positiv utveckling av samsynen inte kan ses efter år 2009, vittnar vissa verksamheter om betydelsen
av samsyn utifrån just det gemensamma språket i sina möten med barn och
unga.
”Samverkansparter kommer närmare varandra, knyter kontakter, vilket underlättar samarbetet. Alla vuxna "pratar samma språk" runt barnen.”
(Verksamhet 3)
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”Syftet med samverkan är att den sociala utredning som görs i skolan och
inom socialtjänsten bygger på samma grund/evidens. Det leder till ökad samsyn och ett gemensamt språk i arbete med barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.”
(Verksamhet 66)

Aspekter förknippade med kunskap diskuteras i det följande. Att samverkande parter upplever att det finns en ömsesidig kunskap och ett ökat lärande om varandra framställs ofta som för samverkan främjande faktorer
(Berlin, 2015; Danermark, 2005; Lalayants, 2013; Widmark, 2011). En
verksamhet illustrerar hur samverkan konkretiserats via SIP (Samordnad
Individuell Plan) samt att kontinuerlig gemensam kompetensutveckling
fortsatt anordnas även efter projektperioden löpt ut.
”SIP-dokument. Gemensamma fortbildningsdagar 1ggr/år för personal från
BUP, socialtjänsten, barn- och ungdomshabiliteringen, skolan och primärvården.”
(Verksamhet 21)

En annan verksamhet belyser positiva aspekter av en ökad kunskap och
förståelse om samverkansparternas uppdrag:
”Vi har blivit bättre på att kontakta varandra snabbare för att planera och
göra relevanta insatser. Vi genomför och har genomfört fler samverkansprojekt med gott resultat. Vi förstår bättre hur olika verksamheters arbete påverkar andras uppdrag, barn och föräldrar.”
(Verksamhet 24)

Den generellt positiva utveckling av kunskap som registrerades under projekttiden upplevs i de allra flesta fall inte i samma ”höga” grad bestå efter
projekttidens slut. En tillbakagång kan noteras såväl vad gäller höga skattningar av kunskapen om parternas huvudsakliga uppdrag som dess resurser
respektive begränsningar i samverkanssituationen. Citatet nedan belyser
hur just okunskap om parternas respektive uppdrag försvårat samverkansarbetet och påverkat dess fortsatta utveckling.
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”Revirtänkande och tolkningar av andras uppdrag som inte överensstämmer
med officiella uppdrag är en tydlig uppbromsande faktor för samverkansutvecklingen.”
(Verksamhet 9)

I tidigare kapitel (bl.a. kapitel 5) har betydelsen av samverkansparternas
synsätt belysts. Detta inkluderar såväl hur parterna ser på det man samverkar kring (sakfrågan som målgruppen) som hur parterna ser på varandra
(se bl.a. Germundsson, 2011). Enligt figur 12 framgår att en generellt sett
hög grad av helhetssyn råder kring det samverkan avser. Vid samtliga tre
mättillfällen skattar omkring, eller strax över, 80 procent av verksamheterna denna indikator som upplevt ”hög”. När det gäller huruvida parterna
sinsemellan diskuterat deltagarnas respektive syn på samverkan (i syfte att
identifiera eventuella hinder för samverkan) ses istället försämrade skattningar över tid. Från att 87 procent av verksamheterna vid projektens slutfas svarat att man i stor/mycket stor utsträckning fört sådana diskussioner,
svarar 65 procent detsamma fem år senare. Här kan indikatorerna avseende
olikheter i synsätt särskilt noteras 47. Medan 58 procent av verksamheterna
vid mättillfälle två bedömer att olikheter avseende synsätt (i hög/mycket hög
grad) inte upplevs försvåra samverkansprocessen, svarar 40 procent detsamma vid mättillfälle tre. Alltså upplever fler verksamheter att skilda synsätt faktiskt försvårar samverkan fem år efter projekttidens slut än under
projektperioden. En verksamhet belyser dock hur ett kontinuerligt strukturellt arbete med att skapa gemensamma handlingsplaner bidragit positivt
till en ökad gemensam förståelse för varandra:
”De två senaste åren har gruppen arbetat fram en gemensam handlingsplan
kring SIP-arbetet [Samordnad Individuell Plan] i kommun/landsting på lokal
nivå, vilket skapat en ökad förståelse för varandras kompetenser och ses som
ett bra verktyg i samarbetet.”
(Verksamhet 21)

Påståendena ”Olika synsätt ej framkommit på det samverkan avser” samt ”Olika
synsätt ej försvårande för samverkan” innehåller negationer. Detta med syfte att
svarsalternativen i påståendena ska följa samma logik som övriga påståenden.
47
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Vidare handlar samverkan i mångt och mycket om att gemensamt utveckla
den befintliga kompetens som samverkande parter förfogar över, men även
att (utifrån befintlig kompetens) utveckla nya arbetsmetoder tillsammans
inom ramen för det aktuella samverkansarbetet (se bl.a. Berlin, 2015). Figur
12 visar också att utvecklingen av såväl den gemensamma kompetens- som
metodutvecklingen i betydligt mindre utsträckning skattas högt fem år efter
projekttidens slut. Dessa kvalitetsindikatorer utgör två exempel på områden
där värdena för höga skattningar vid mättillfälle tre tydligt understiger baslinjens värden. Andelen höga skattningar har så gott som halverats över perioden som följt efter projekttidens slut. En av verksamheterna berör dock
aspekter av ökad samsyn genom att kunna tydliggöra betydelsefulla strukturella aspekter.
”Under 2008-2010 arbetade vi mycket med mjuka värden för att utveckla
samverkan. Det mesta vi gjorde på planeringsdagar och gemensamma utbildningsdagar var att tydliggöra roller, regelverk, ansvar, uppdrag och lagstiftning.”
(Verksamhet 4)

Upplevd grad av helhetssyn på det som samverkan avser (d.v.s. målgruppen
och samverkansarbetets fokusering) ses dock relativt oförändrad över tid
med endast marginella försämringar mellan mätning två och tre. Vikten av
helhetssyn och hur denna aspekt så tydligt relaterar till andra kvalitetsindikatorer inom samverkan kring målgruppen exemplifieras nedan.
”När vi får en gemensam målbild i samverkan och vi förstått värdet av ledning och styrning, gemensamma instrument samt uppföljning, då är samverkan ur ett helhetsperspektiv möjligt.”
(Verksamhet 17)

Citatet nedan belyser helhetssyn ur ett annat perspektiv då olika former av
samverkan pågår parallellt.
”I vår kommun pågår mycket olika samverkan både i form av verksamheter
och olika samverkans-forum/arbetssätt […]. Det finns en risk att man inte
ser helheten.”
(Verksamhet 12)
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En annan kvalitetsaspekt inom området avser att ta del av andras erfarenheter, lärdomar och kunskaper av samverkan inom områden och frågor som
liknar den egna verksamhetens. Hesjedal et al. (2015) och Lalayants (2013)
poängterar att det idag råder en generell brist på studier där goda samverkansexempel (så kallad ”best practice”) lyfts fram och att erfarenheter av
positiv karaktär tenderar att överskuggas av hinder och svårigheter i samverkan. Den positiva ökning (från 48 till 60 procent) som under projekttiden sågs kring att ta del av annan samverkan, lik den egna, består inte över
tid. Vid den uppföljande mätningen uppger 24 procent av verksamheterna
att man i stor eller mycket stor utsträckning tagit del av andras erfarenheter
av liknande samverkan.
Avslutningsvis belyses graden av upplevd frihet i samverkan. När det
inom ramen för samverkan råder balans mellan en organisatorisk styrning
(i form av till exempel lagar och regelverk) och en upplevd grad av frihet
(att till exempel utveckla nya arbetssätt) ökar möjligheterna att skapa nya
– förhoppningsvis effektivare och förbättrade – lösningar, tekniker och processer (Yu, Yu & Yu, 2015). En betydande majoritet av verksamheterna (87
%) skattar indikatorn för upplevd frihet högt under den sammanlagda projekttiden men en markant försämring (till 68 %) registreras vid mättillfälle
tre.

7.3.4 Sammanfattning
Vad gäller utvecklingen av styrning och regelverksrelaterade frågor inom
samverkan, kan ett antal sammanfattande iakttagelser göras. Dels ses att de
över lag försiktiga förbättringar avseende höga skattningar – som under
projekttiden registrerades – inte består över tid. Ett minskat stöd från chefer
och en försämrad förankring av samverkan på operativ verksamhetsnivå är
exempel på kvalitetsindikatorer som ses återgå till baslinjevärdena (år
2008). Minskad tydlighet avseende ansvarsfrågor och beslutsordning, samt
minskad samordning av utvärdering och uppföljning efter projekttidens
slut, indikerar därtill att tämligen instabila styrningsstrukturer inom ramen
för samverkan råder. Dock bör noteras att samverkan kring målgruppen –
fem år efter projekttidens slut – i ökat hög grad bedöms vara förankrad på
politisk nivå.
Avseende samverkans strukturella aspekter kan det sammanfattningsvis
noteras att utvecklingen i stort överensstämmer med det mönster som ovan
konstaterades för styrning. Även här ses påtagliga förbättringar för flera
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kvalitetsindikatorer under projekttidens gång, men att också dessa med tiden försämras, och i flera fall inte bara återgår till utan även understiger
värdena vid baslinjen, på sina håll också kraftigt. De goda förutsättningarna
som etablerades under projekttiden har med andra ord, i många fall inte
kunnat bibehållas. Bland indikator med tydligast negativ utveckling ses
bland annat minskad tydlighet kring roller och rutiner för samverkansarbetet, tillskapandet av handlingsplaner, samordningsfunktion samt att löpande dokumentera samverkansprocessens utveckling. Andra exempel –
där en negativ utveckling av höga skattningar ses – berör samverkans målformulering, målförankring, långsiktiga planering samt upplevelsen av att
det (på framförallt verksamhetsnivå) finns incitament för att delta i samverkan. Vikten av en engagerad ledning lyfts fram som högst central. Detta
samtidigt som chefer bytts ut och omorganisationer skett vilket försvårat
samverkan. Fler samverkansavtal uppges dock ha tecknats mellan parterna
samtidigt som samverkanskunskapen hos deltagarna fortsatt att utvecklas i
positiv mening. Vikten av konkret samverkanskompetens påtalas, men samtidigt i termer av att övergripande samverkansfärdigheter ofta saknas, bland
parter som är satta att samverka. Således, så som för styrning (ovan) indikeras att en övergripande instabil organisatorisk samverkansstruktur råder
inom de verksamheter som studerats.
För att sammanfatta aspekter inom området samsyn noteras – vid en
jämförelse med styrning och struktur ovan – en viss skillnad i utvecklingen
över tid. Den generellt positiva utvecklingen av höga skattningar, som under
projekttiden uppmättes, ses över femårsperioden (även för samsyn) förvisso
återgå till, eller på sina håll understiga, baslinjens värden. Dock med skillnaden att dessa försämringar inte är lika kraftiga som för övriga två områden. Några kvalitetsindikatorer där en negativ utveckling ses, avser till exempel att gemensamt definiera grundläggande begrepp för samverkansarbetet samt att uppleva stor frihet inom ramen för samverkan. Sådana trender skulle kunna ses som logiska eller naturliga följder av att samverkan
inte längre (i störst utsträckning) pågår inom ramen för ett projekt, utan
kommit att uppgå i ordinarie organisationsstrukturer. Graden av högt skattad helhetssyn – på det som samverkan avser – tenderar dock att i relativ
stor utsträckning bestå över tid. Detta kan sättas i relation till att fler verksamheter kommit att anta ett så kallat helhetsgrepp inom ramen för samverkan (vilket ovan beskrivits). Sammanfattningsvis kan en möjlig tolkning
vara att en etablerad övergripande samsyn – till skillnad från styrning och
struktur – inte lika hastigt avtar, utan i högre grad tenderar att bestå över
tid.
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7.4 Betydelsen av påverkansfaktorer och karaktäristika för samverkans utveckling
Utifrån avhandlingens tredje frågeställning redovisas i denna del vilken betydelse olika karaktäristika haft för samverkans utveckling i termer av förändrad samverkansgrad, efter projekttidens slut. Här inbegrips både betydelsen av centrala påverkansfaktorer samt andra karaktäristika som ovan
belystes (enligt figur 13 nedan).

7.4.1 Påverkansfaktorer
Ett centralt avsnitt i delstudie III utgjordes av att ta reda på vilken betydelse
respondenterna upplevt att olika slags faktorer haft för samverkansutvecklingen efter projekttidens slut. Detta i termer av 22 påverkansfaktorer (se
kapitel 6). Varje sådan påverkansfaktor har bedömts utifrån huruvida
denna har främjat, vare sig främjat eller hindrat, eller hindrat samverkans
utveckling efter år 2009 48, vilket framgår av tabell 23 nedan. Här visas två
kolumner för vartdera svarsalternativet. Dels visas värdena för samtliga
verksamheter (n=66), dels visas delmängden verksamheter (n=38) som i
samtliga tre delstudier besvarat påståendena om samverkans kvalitetsindikatorer. Denna redovisning motiveras av att de endast de 38 verksamheterna ingår i den fortsatt fördjupade analysen nedan (frågeställning 5).

48

Svarsalternativet ”Ej relevant för samverkan” redovisas ej.
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Tabell 23. Påverkansfaktorer av betydelse för samverkans utveckling efter projekttidens slut. Antal verksamheter visas samt andel.
Påverkansfaktorer

Främjat
samverkan
n=66

n=38

42
(66 %)
49
(77 %)
44
(69 %)
30
(47 %)
39
(61 %)
43
(67 %)
35
(55 %)

30
(79 %)
34
(90 %)
28
(74 %)
24
(63 %)
28
(74 %)
27
(71 %)
22
(58 %)

42
(66 %)

29
(76 %)

Parternas respektive
lagstiftning

43
(67 %)
3
(5 %)
30
(47 %)
33
(52 %)
12
(19 %)

Respekt för varandras
uppdrag
Resurser – externt
finansiellt stöd

Engagemang och motivation
– chefer/ledning
Engagemang och motivation
– medarbetare
Erfarenhet av/kunskap kring
samverkan
Förankring – politisk nivå
Förankring – ledningsnivå
Förankring – verksamhetsnivå
Kommunikation/språk
mellan parterna
Kunskap – andras regelverk/
arbetsförhållanden
Kunskap – varandras
kompetens
Makt- och statushierarkier
Målformuleringar
Parternas perspektiv/synsätt

Resurser – intern ekonomi
Resurser – lokaler
Resurser – personal
Resurser – tid
Tydlighet – roller/uppdrag
Uppfattningar/
föreställningar om varandra
Ömsesidig tillit/förtroende

Varken
främjat/ hindrat
samverkan
n=66
n=38

Hindrat
samverkan

Kan ej
bedömas

n=66

n=38

n=66

n=38

6
(9 %)
5
(8 %)
4
(6 %)
12
(19 %)
11
(17 %)
7
(11 %)
10
(16 %)
3
(5 %)

3
(8 %)
1
(3 %)
2
(5 %)
6
(16 %)
7
(18 %)
5
(13 %)
7
(18 %)

8
(13 %)
2
(3 %)
3
(5 %)
1
(2 %)
5
(8 %)
7
(11 %)
8
(13 %)

3
(8 %)
1
(3 %)
2
(5 %)
1
(3 %)
2
(5 %)
4
(11 %)
5
(13 %)

8
(13 %)
8
(13 %)
2
(19 %)
15
(23 %)
9
(14 %)
7
(11 %)
11
(17 %)

2
(5 %)
2
(5 %)
5
(13 %)
4
(11 %)
1
(3 %)
2
(5 %)
4
(11 %)

1
(3 %)

6
(9 %)

3
(8 %)

12
(19 %)

4
(11 %)

4
(6 %)
21
(33 %)
15
(23 %)
11
(17 %)
24
(38 %)

2
(5 %)
14
(37 %)
11
(29 %)
6
(16 %)
15
(40 %)

5
(8 %)
14
(22 %)
4
(6 %)
9
(14 %)
8
(13 %)

3
(8 %)
10
(26 %)
3
(8 %)
7
(18 %)
6
(16 %)

10
(16 %)
16
(25 %)
15
(23 %)
11
(17 %)
17
(27 %)

3
(8 %)
6
(16 %)
4
(11 %)
4
(11 %)
7
(18 %)

44
(69 %)

28
(74 %)
2
(5 %)
20
(53 %)
21
(55 %)
10
(26 %)
30
(79 %)

4
(6 %)

2
(5 %)

5
(8 %)

3
(8 %)

11
(17 %)

3
(8 %)

31
(49 %)
27
(42 %)
17
(27 %)
34
(53 %)
34
(53 %)
34
(53 %)
28
(44 %)
42
(66 %)

21
(55 %)
20
(53 %)
11
(29 %)
25
(66 %)
24
(63 %)
24
(63 %)
17
(45 %)
28
(74 %)

7
(11 %)
10
(16 %)
19
(30 %)
8
(13 %)
11
(17 %)
12
(19 %)
14
(22 %)
8
(13 %)

5
(13 %)
7
(18 %)
12
(32 %)
4
(11 %)
5
(13 %)
7
(18 %)
10
(26 %)
6
(16 %)

1
(2 %)
8
(13 %)
1
(2 %)
6
(9 %)
6
(9 %)
7
(11 %)
11
(17 %)
4
(6 %)

0
(0)
4
(11 %)
1
(3 %)
3
(8 %)
4
(11 %)
6
(16 %)
8
(21 %)
2
(5 %)

17
(27 %)
14
(22 %)
12
(19 %)
12
(19 %)
11
(17 %)
11
(17 %)
11
(17 %)
10
(16 %)

6
(16 %)
5
(13 %)
3
(8 %)
4
(11 %)
3
(8 %)
0
(0)
3
(8 %)
2
(5 %)

7.4.1.1 Främjande faktorer
Faktorer som i störst utsträckning bedöms ha främjat samverkans utveckling, det vill säga på ett positivt sätt bidragit till densamma efter projekttidens slut, avser i första hand medarbetares engagemang och motivation i
samverkan. Men även engagemanget hos och motivationen från chefer och
ledning upplevs i hög utsträckning ha haft en främjande påverkan. Här kan
noteras att då delmängden verksamheter (n=38) lyfts ut från det totala antalet verksamheter (n=66) framstår betydelsen av chefers och medarbetares
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engagemang och motivation – som en än mer betydelsefull faktor för samverkansutvecklingen. Andra främjande faktorer avser olika kunskapsaspekter såsom parternas samverkanskunskap- och tidigare samverkanserfarenhet samt kunskapen om varandra avseende kompetens, arbetsförhållanden och regelverk. Parternas respekt inför varandras uppdrag och en ömsesidig tillit och ett gott förtroende är andra tydligt positiva exempel. En
verksamhet menar:
”Det fanns en känsla av ökad förståelse och snabbare beslutsprocesser som
var viktigt för vissa barn och föräldrar.”
(Verksamhet 14)

En annan främjande aspekt avser förankringsgrad på olika nivåer. En majoritet av verksamheterna bedömer att samverkan främjats av att samverkan förankras på verksamhetsnivå samtidigt som ett flertal tillstår att den
politiska förankringen varit särskilt betydelsefull för samverkans fortsatta
utveckling efter projekttidens slut.
”Särskilt viktig är den politiska förankringen. Högsta ledningens engagemang.”
(Verksamhet 34)
”Det har funnits en tydlig förankring och uttalad målsättning bland politikerna. Det har tvingat fram nya samverkansstrukturer trots ledningen i tjänstemannaorganisationen inte prioriterat samverkansfrågor i hög utsträckning.”
(Verksamhet 9)

7.4.1.2 Hindrande faktorer
Avseende det omvända förhållandet, nämligen vad som hindrat eller försvårat samverkansprocessen efter projektens avslutning, handlar detta till
störst del om upplevda makt- och statushierarkier mellan parterna. Detta
resultat får även stöd i tidigare forskning (Danermark, 2004; Hill & Lynn,
2003). Dryga 20 procent av verksamheterna uppger att denna faktor hindrat samverkan efter projekttidens slut. Dock kan noteras att cirka en tredjedel av verksamheterna upplever att detta förhållande varken hindrat eller
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främjat samverkansutvecklingen efter år 2009. Uppfattningar och föreställningar om varandra samt parternas synsätt och perspektiv är faktorer – som
i något högre grad än andra – bedöms ha påverkat samverkan i negativ
riktning. Dessa förhållanden illustreras av en verksamhet:
”Revirtänkande och tolkningar av andras uppdrag som inte överensstämmer
med officiella uppdrag är en tydlig uppbromsande faktor för samverkansutvecklingen.”
(Verksamhet 9)

Inom samverkanslitteraturen framställs ofta rådande lagstiftning och regelverk – under vilka samverkande parter lyder – som potentiellt hindrande för
samverkansprocessen (se till exempel Danermark & Kullberg, 1999;
Blomqvist, 2012; Widmark, 2015; Widmark et al., 2011). Enligt tabell 23
ovan kan (något förvånande) dock noteras att regelverken inte i någon
större utsträckning (jämfört med andra ”negativa” påverkansfaktorer) upplevs ha hindrat samverkans utveckling. Närmare fyra av tio verksamheter
finner istället att andra parters lagstiftning varken har hindrat eller främjat
samverkan och framstår som neutrala i denna mening. I närmare var femte
verksamhet uppges denna faktor istället ha främjat samverkansutvecklingen.
En faktor som lyfts ut från sammanställningen ovan (se tabell 23) är förekomsten av revirtänkande, då denna aspekt på grund av sin negativa laddning skiljer sig från övriga faktorer (med en mer positiv konnotation). Revirtänkande och revirbevakande beteende förekommer vanligtvis i någon
form och utsträckning i samverkanssituationer (Berlin, 2015). Detta som ett
resultat av exempelvis avsaknad av incitamentsstrukturer samt en otydlighet avseende syfte och mål med samverkan. En verksamhet menar:
”Revirtänkande och tolkningar av andras uppdrag som inte överensstämmer
med officiella uppdrag är en tydlig uppbromsande faktor för samverkansutvecklingen. ”
(Verksamhet 9)

På frågan om man inom samverkan efter år 2009 upplevt att det förekommit någon form av revirtänkande parterna emellan, svarar 23 verksamheter
(43 %) att detta har förekommit i samverkan, medan något fler (24 verksamheter, 45 %) svarar detta inte förekommit. Ett mindre antal (11 %) sva-
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rar att man inte kan göra denna bedömning. Av dem som konstaterar förekomst av revirtänkande mellan parterna uppger en övervägande majoritet
(83 %) att detta haft en uppenbart negativ inverkan på samverkan. Revirtänkandets negativa inverkan på olika samverkansområden illustreras tydligt nedan.
”Parterna har sitt eget sätt att se på problemområden och tolkar utifrån sina
förutsättningar och lagstiftningar. Detta kan leda till orealistiska förväntningar, liksom fördomar, på/om varandra.”
(Verksamhet 3)
”Revirtänkande har främst utgått från ansträngd ekonomi. Det har inte varit
tydligt på högsta nivå, men kan ses på verksamhetsnivå ibland. Till viss del
kan det nog lösas genom tidigare insatser och mer hemmaplanslösningar mer
systematiskt och synkroniserat mellan olika verksamheter.”
(Verksamhet 4)

Men trots att förekomsten av revirbevakande förhållanden ter sig relativt
vanligt förekommande och, då den förekommer, hindrande för samverkan,
kan en positiv förändring anas från olika verksamheter. Citaten nedan belyser hur minskat revirtänkande påverkats av att samverkansavtal tecknats
och att nya överenskommelser slutits parterna emellan.
”Inledningsvis men det har förändrats. Uppkommer då och då till exempel
vid chefsbyten och vid andra personalbyten.”
(Verksamhet 5)
”Särskilt mellan BUP och Elevhälsan angående Basutredningar, särskilt före
att vi upprättade ett samverkansavtal.”
(Verksamhet 34)
”Utifrån det nära samarbete vi har finns goda möjligheter att följa upp ev.
revirtänk. I samverkan måste man ständigt alltid följa upp tidigare överenskommelser.”
(Verksamhet 21)
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”Samverkanskompetensen hos chefer och medarbetare bidrar till att vi
ibland hamnar i att "ingen ska berätta för oss hur arbetet ska utföras". När
det egentligen är fråga om att diskutera om arbets- och förhållningssätt leder
till de resultat vi önskar. Reflektion och självkritisk granskning är svårt på
alla nivåer men har blivit bättre.”
(Verksamhet 24)
”Mindre och mindre revirtänkande över tid.”
(Verksamhet 31)

Baserat på resultatet ovan kan det sammanfattningsvis konstateras att flertalet påverkansfaktorer – av generell betydelse för samverkansarbete – visar
sig ha främjat samverkansutveckling i positiv riktning. Ett upplevt engagemang från såväl chefer som medarbetare, god kunskap om varandra såväl
som praktisk samverkanserfarenhet samt ett ömsesidigt förtroende för
varandra är exempel på faktorer som över tid visar sig ha varit särskilt betydelsefulla. Av detta följer nu en beskrivning av vilken betydelse som verksamheternas utformning haft för samverkansutvecklingen efter projekttidens avslutande.
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7.4.2 Karaktäristika
Nedan presenteras vilken betydelse som olika karaktäristika (se figur 13)
haft för samverkans utveckling, i termer av förändrad samverkansgrad, efter projekttidens slut.

Samverkansgrad

Samverkansform

Samverkansparter

Sakområde

Målgrupp - ålder

Ökat

Permanentats

Skola

Stor
skolfrånvaro

Förskola/
förskoleklass
(1-6 år)

Varken ökat
eller minskat

Samma
projektform

Socialtjänst

Alkohol &
narkotika

Grundskola
(7-15 år)

Ny
projektform

Barn- och
ungdomspsykiatri

Ungdomskriminalitet

Gymnasieskola
(16-20 år)

Polis

Psykisk ohälsa

Grundsärskola/
gymnasiesärskola
(7-20 år)

Minskat

Upphört helt

Målgrupp funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning
identifierats

Funktionsnedsättning
påverkat

Helhetsgrepp

Figur 13. Karaktäristika inom verksamheter och målgrupp.

7.4.2.1 Samverkansform
Ovan konstaterades att en majoritet av verksamheterna bedömt att samverkan kring målgruppen ökat i omfattning efter projekttidens slut (se figur 7).
Nedanstående tabell visar att inom de tidigare samverkansprojekten, har
samverkan i sex av tio verksamheter kommit att anta en permanent organisationsform, till att numera ingå som en del i ordinarie verksamhetsstrukturer. Av den samverkan som däremot fortsatt att bedrivas projektbaserat,
men i annan projektform än under projekttiden (n=15), uppger en lika stor
andel att samverkan ökat i omfattning med tiden. Samverkan ses vidare i
mycket liten omfattning ha fortsatt i samma form som under projekttiden.
Endast två av 65 verksamheter uppger detta.
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Tabell 24. Nuvarande samverkansform i förhållande till utveckling av samverkansgrad. Antal verksamheter visas samt andel (n=65).

Utveckling av samverkansgrad*

Samverkan har
permanentats*

Samverkan pågår
i samma projektform

Samverkan pågår
i annan projektform

(n=42)

(n=2)

(n=15)

Samverkan har ökat efter 2009

25 (60 %)

1 (50 %)

9 (60 %)

Varken ökat eller minskat efter 2009

11 (26 %)

-

3 (20 %)

Samverkan har minskat efter 2009

3 (7 %)

1 (50 %)

2 (13 %)

* Svarsalternativen ”samverkan upphört helt” och ”vet ej” avseende samverkansgrad redovisas ej.

7.4.2.2 Samverkansparter
I nedanstående tabell visas förhållandet mellan bedömd utvecklingsgrad av
samverkan efter projekttidens slut i förhållande till vilka huvudparter som
varit involverade i samverkan. Här ses att, när skolan respektive socialtjänsten utgjort aktiva samverkansparter, bedöms samverkan i drygt hälften av
verksamheterna ha ökat i omfattning efter projekttidens slut. Liknande fördelning ses även i de verksamheter där polisen (som i minst utsträckning
ingått i samverkan) involverats. I de fall barn- och ungdomspsykiatrin varit
representerad i samverkan, bedöms samverkan i högst utsträckning (66 procent) ha ökat i omfattning efter 2009, jämfört med övriga parter.
Tabell 25. Samverkande parter i förhållande till utvecklad samverkansgrad. Antal
verksamheter visas samt andel (n=66).

Utveckling av samverkansgrad*

Samverkan har ökat efter 2009
Varken ökat eller minskat efter 2009
Samverkan har minskat efter 2009

Skola

Socialtjänst

BUP

Polis

(n=64)

(n=63)

(n=29)

(n=24)

35
(55 %)
14
(22 %)
9
(14 %)

34
(54 %)
14
(22 %)
9
(14 %)

19
(66 %)
4
(14 %)
5
(17 %)

13
(54 %)
8
(33 %)
2
(8 %)

* Svarsalternativen ”samverkan upphört helt” och ”vet ej” avseende samverkansgrad redovisas ej.
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7.4.2.3 Sakområde
Vilka parter som involveras i samverkan bestäms av nödvändighet av vilka
sakfrågor som verksamheterna vill driva och utveckla. Enligt tabell 26 ses,
att då frågor kring psykiska/emotionella svårigheter och/eller ett helhetsgrepp aktualiserats, ses samverkan i störst utsträckning ha ökat i omfattning
efter projekttidens slut. Närmare sex av tio verksamheter som uppger att
man i sin samverkat antagit ett s.k. helhetsgrepp och/eller arbetar med psykiska/emotionella bedömer samtidigt att samverkan ökat i omfattning efter
projekttidens slut. Detta relaterar också till resultatet ovan avseende barnoch ungdomspsykiatrins involvering i samverkan, utifrån att då denna part
varit involverad i samverkan sågs samverkan i något större utsträckning, ha
ökat i omfattning, jämfört med övriga parters involvering. Då stor ogiltig
skolfrånvaro utgjort en sakfråga, svarar närmare hälften av verksamheterna
(48 %) att samverkan har ökat efter år 2009. Detta medan de verksamheter
där ungdomskriminalitet utgjort en sakfråga, i störst utsträckning upplever
att samverkansgraden minskat efter projekttidens slut.
Tabell 26. Sakområde för samverkan i förhållande till utveckling av samverkansgrad. Antal verksamheter visas samt andel (n=66).
Utveckling av samverkansgrad*

Samverkan har ökat efter 2009
Varken ökat eller minskat efter
2009
Samverkan har minskat efter 2009

Stor skolfrånvaro

Ungdomskriminal.

Drogföreb.
arbete

Psyk./emot.
svårigheter

Helhetsgrepp

(n=23)

(n=16)

(n=11)

(n=22)

(n=45)

11
(48 %)
5
(22 %)
4
(17 %)

6
(38 %)
5
(31 %)
5
(31 %)

4
(36 %)
4
(36 %)
1
(9 %)

13
(59 %)
5
(23 %)
2
(9 %)

26
(58 %)
10
(22 %)
7
(16 %)

* Svarsalternativen ”samverkan upphört helt” och ”vet ej” avseende samverkansgrad redovisas ej.

7.4.2.4 Målgrupp – ålder
Som ovan redovisats (del I) uppger flest verksamheter att målgruppen för
samverkan omfattats av barn i grundskolan i åldrarna 7-15 år. Barn och
ungdomar i grundsärskola respektive gymnasiesärskola har i minst utsträckning ingått i målgruppen för samverkan. Inga distinkta skillnader noteras avseende målgruppens ålder respektive skolform och samverkans utveckling i termer av förändrad samverkansgrad, enligt tabellen nedan.
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Tabell 27. Målgruppens ålder och skolform i förhållande till utveckling av samverkansgrad. Antal verksamheter visas samt andel (n=66).

Utveckling av samverkansgrad*

Samverkan har ökat efter 2009
Varken ökat eller minskat efter 2009
Samverkan har minskat efter 2009

Förskola/
förskoleklass
(1-6 år)

Grundskola
(7-15 år)

Gymnasieskola
(16-20 år)

Grundsärskola/
gymnasiesärskola
(7-20 år)

(n=22)

(n=49)

(n=19)

(n=8)

14
(64 %)
6
(27 %)
2
(9 %)

28
(57 %)
11
(22 %)
6
(12 %)

12
(63 %)
5
(26 %)
1
(5 %)

5
(63 %)
2
(25 %)
1
(13 %)

* Svarsalternativen ”samverkan upphört helt” och ”vet ej” avseende samverkansgrad redovisas ej.

Avslutningsvis redovisas förhållandet mellan förekomsten av barn och unga
med funktionsnedsättning och den förändrade samverkansgraden.

7.4.2.5 Målgrupp – funktionsnedsättning
Ovan påvisades att en relativt hög andel verksamheter – genom professionellas bedömningar - inom målgruppen för samverkan kunnat identifiera
barn och unga med någon form av funktionsnedsättning. Detta var fallet i
cirka fyra av tio verksamheter, såväl under som efter projekttidens slut. Tabell 28 nedan visar förhållandet mellan de verksamheter som identifierat
respektive inte identifierat funktionsnedsättning inom målgruppen under
projektåren och utvecklingen av samverkan efter projekttidens slut i termer
av samverkansgrad.
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Tabell 28. Funktionsnedsättning inom målgruppen under projekttiden i förhållande
till utveckling av samverkansgrad efter projekttidens slut. Antal verksamheter visas
och andel inom parentes (n=54).
Funktionsnedsättning inom målgruppen 2007-2009:
Samverkan har ökat efter 2009
Varken ökat eller minskat efter 2009
Samverkan har minskat efter 2009

Ja

Nej

Vet ej

(n=21)

(n=27)

(n=6)

12
(57 %)
4
(19 %)
3
(14 %)

13
(48 %)
7
(26 %)
5
(19 %)

4
(67 %)
2
(33 %)
0

Svarsalternativen ”samverkan upphört helt” och ”vet ej” avseende samverkansgrad redovisas ej.

På samma sätt som för målgruppens ålder (ovan) visar sig inte heller funktionsnedsättning inom målgruppen ha haft någon distinkt betydelse för samverkans utveckling i termer av ökad, minskad eller oförändrad samverkansgrad. Nästkommande tabell (29) visar i vilken utsträckning man inom verksamheterna funnit att det faktum att barn och unga med funktionsnedsättning ingått i målgruppen har påverkat samverkan. Av de 21 verksamheter
som uppger att samverkan, under projekttiden, inkluderat barn med funktionsnedsättning, svarar en majoritet (67 %) att samverkansprocessen inte
påverkats av detta förhållande. Knappt 20 procent av verksamheterna kan
dock inte göra någon bedömning av detta förhållande under projekttidens
gång. Ser man till tiden efter projekttidens slut svarar en högre andel (30
%) att samverkan dock har påverkats av detta förhållande.
Tabell 29. Förekomst av funktionsnedsättning inom målgruppen och dess påverkan
på samverkan.
Funktionsnedsättning inom målgruppen 2007-2009:

Samverkan påverkades under projekttiden av att barn/unga med
funktionsnedsättning ingått i målgruppen (n=21):
Samverkan har efter projekttidens slut påverkats av att barn/unga
med funktionsnedsättning ingått i målgruppen (n=23):
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Ja

Nej

Vet ej

3

14

4

(14 %)

(67 %)

(19 %)

7

15

1

(30 %)

(65 %)

(4 %)

I de fall verksamheterna upplever att samverkan påverkats av att målgruppen inkluderat barn med funktionsnedsättningar, anges detta i termer av
positiva effekter för de samverkande professionella. Förutom att ett fokus
på funktionsnedsättning inom målgruppen inneburit att nya parter (såsom
habilitering och barn- och ungdomsmedicin) har tillkommit i samverkan,
anger några verksamheter en ökad kompetensutveckling kring funktionsnedsättning bland barn och unga:
”Kompetensutveckling för personal.”
(Verksamhet 31)
”Ökad kunskap och även metodutveckling.”
(Verksamhet 38)
”Utredningar om bemötande, samarbete med SPSM [Specialpedagogiska
Skolmyndigheten], särskilda undervisningsgrupper, kompetensutveckling.”
(Verksamhet 27)

7.4.3 Sammanfattning
Vad gäller olika karaktäristika kan sammanfattningsvis konstateras att kännetecken av olika slag inte visat sig spela någon tydlig roll för i vilken omfattning samverkansgraden förändrats efter projekttidens officiella avslut, i
termer av ökad, oförändrad eller minskad samverkan. Dock ses att i den
samverkan som ökat i omfattning efter projekttidens slut, är barn- och ungdomspsykiatrin något oftare representerad i samverkan. Detsamma gäller
då samverkansarbetet utgått från ett mer övergripande helhetsperspektiv.
Utifrån karaktäristika inom målgruppen kan inte heller här konstateras
att faktorer som ålder eller förekomst av funktionsnedsättning påverkat
samverkan i termer av förändrad samverkansgrad. Att barn och unga med
funktionsnedsättning ingått i målgruppen upplevs ha genererat en ökad
kunskap och specifika funktionsnedsättningar och en kompetensutveckling
vad gäller stöd till målgruppen med specifika behov.
I termer av samverkansbefrämjande faktorer efter projekttidens slut, ses
ledningens och medarbetares engagemang och motivation – samt förankring på dessa två nivåer – särskilt ha underlättat samverkansutvecklingen
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över tid. Andra positivt bidragande faktorer avser deltagarnas tidigare samverkanserfarenhet, deras kunskap om andra parters kompetenser och arbetsförhållanden samt en upplevd respekt och en ömsesidig tillit. Bland faktorer som uppfattas ha hindrat samverkan över tid, framkommer aspekter
som makt- och statushierarkier och revirbevakande förhållningssätt bland
parterna. Därtill bedöms synsätt, uppfattningar och föreställningar om
varandra (”som inte överensstämmer med officiella uppdrag”) ha bidragit
negativt till samverkansutvecklingen.
Parternas respektive lagstiftning, som ofta i samverkanslitteraturen lyfts
fram som försvårande faktor, bedöms av flertalet verksamheter som varken
hindrande eller befrämjande. Här kan även noteras att ett större antal verksamheter upplever att samverkans utveckling främjats av rådande lagstiftning, jämfört med hur många som upplever att densamma hindrat samverkans utveckling. Därtill påtalar vissa verksamheter även att förekomsten av
revirtänkande mellan parterna upplevs ha minskat med tiden.
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7.5 Centrala kvalitetsindikatorer över tid
Härnäst behandlas frågeställningen avseende vilka kvalitetsindikatorer som
varit särskilt centrala för samverkansprocessens utveckling efter projekttidens utgång. Med bakgrund i de teoretiska utgångspunkter som redovisats
i kapitel 5, appliceras i det följande tre analysnivåer på vilka samverkansaktivitet – utifrån de 58 kvalitetsindikatorerna – kommer till uttryck. Den
följande analysen består av sambandsanalyser mellan påverkansfaktorer
och kvalitetsindikatorer, varav de senare strukturerats utifrån en organisatorisk; en social; och en individuell nivå (tabell 30).
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Tabell 30. Kvalitetsindikatorer per manifest samverkansnivå.
Analysnivå

Kvalitetsindikatorer

Organisatorisk (strukturell)

Samverkan förankrad på politisk nivå
Samverkan förankrad på ledningsnivå
Samverkan förankrad på verksamhetsnivå
Ansvarsfördelning tydligt uttalad
Samordnad uppföljning av samverkan
Samordnad utvärdering av samverkan och dess effekter
Regelverk granskade
Regelverk - motstridigheter för samverkan ej identifierade
Regelverk - motstridigheter i samverkan undanröjda
Regelverk – hanteringsinstruktioner för motstridigheter finns
Övergripande mål för samverkan formulerade
Mätbara mål för samverkan formulerade
Samverkans mål förankrade på politisk nivå
Samverkans mål förankrade på chefsnivå
Samverkans mål förankrade på verksamhetsnivå
Samverkans mål strider ej mot parternas organisationsmål
Roller i samverkansgruppen tydliggjorda
Arbetsfördelning i samverkansgruppen tydlig
Arbetsrutiner i samverkansgruppen tydliga
Avtal tecknade mellan samverkansparterna
Handlingsplaner formulerade
Samordnare/samordnarfunktion utsedd
Riktlinjer framtagna
Berörda aktörer engagerade i samverkansgruppen
Verksamhetsövergripande möten på ledningsnivå
Verksamhetsövergripande möten på verksamhetsnivå
Resursflödet granskat
Resursflöde - samverkanshinder ej identifierade
Resursflöde - samverkanshinder undanröjda
Resursflöde - hanteringsinstruktioner för samverkanshinder finns
Resurser - kommunikation på ledningsnivå
Resurser - kommunikation på verksamhetsnivå
Kontinuerliga informella mötesplatser för informationsutbyte
Planerad långsiktighet i samverkan
Olika organisationsmodeller för samverkan granskade
Optimal organisationsmodell för samverkan vald
Mätbara kriterier för framgångsrik samverkan
Mätbara kriterier för problem i samverkan
Löpande dokumentation av samverkansprocessen
Stor frihet råder i samverkan
Målgruppen för samverkan gemensamt definierad
Grundläggande väsentliga begrepp definierade
Helhetssyn på det samverkan avser
Diskussion om syn på det samverkan avser
Olika synsätt har ej framkommit på det samverkan avser
Olika synsätt ej försvårande för samverkan
Samsyn kring ansvarsfördelning
Kontinuerlig gemensam kompetensutveckling
Kontinuerlig gemensam metodutveckling
Beslutsfattande känt
Deltagarna har tidigare samverkanserfarenhet
Deltagarna har god samverkanskunskap
Incitament för samverkan på ledningsnivå
Incitament för samverkan på verksamhetsnivå
Kunskap om övriga deltagares uppdrag
Kunskap om övriga deltagares resurser i samverkan
Kunskap om övriga deltagares begränsningar i samverkan
Tagit till sig av erfarenheter från liknande samverkan

Social (mellanmänsklig)

Individuell (självet)

För att illustrera de korrelationsmatriser som tagits fram, vilka utgör grunden för fortsatta resultat och resonemang, nästkommande tabell (31) sambanden mellan samverkan påverkansfaktorer och kvalitetsindikatorer på individuell nivå. Redovisade värden avser korrelationskoefficienten enligt
158

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

gränsvärdet för indikerad signifikans 49, där de två mest positiva svarsalternativen (i stor och i mycket stor utsträckning) slagits samman. Övriga korrelationsmatriser framgår av bilaga 10, medan bilaga 11 redogör för vilka
påverkansfaktorer respektive kvalitetsindikatorer som, på grund av internt
bortfall eller avsaknad av samband enligt indikerad signifikans, inte inkluderats i dessa korrelationsmatriser.

49

Korrelationen är signifikant på nivå *0,05 (2-tailed) eller nivå **0,01 (2-tailed)
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.553

.518

Incitament
för samverkan på verksamhetsnivå
.572

Kunskap om
andras uppdrag

.340
.401

Tydliga roller/uppdrag

Ömsesidig tillit/förtroende
6

.534

Resurser – tid

Resurser - personal

Totalt:

.340

.438

3

.423
5

.339

.577

2

1

11

.434

.450

.645

.364

Respekt för varandras uppdrag

Resurser – lokaler

.511
.411

7

.437

.398

.402

.352

.444
.447

Parternas perspektiv/synsätt

.381

.414

.371

.356

Kunskap om
andras resurser i samverkan

.555

Makt-/statushierarkier

Kommunikation/språk mellan parterna
Kunskap - andras regelverk/arbetsförhållanden
Kunskap - varandras kompetens

Verksamhetsförankring
.525

.504

Ledningsförankring

.400

.372

Incitament
för samverkan på ledningsnivå

Samverkanserfarenhet/kunskap
.506

God samverkanskunskap

.369
.503

Tidigare
samverkanserfarenhet

Engagemang/motivation - medarbetare

Engagemang/motivation - chefer/ledning

Påverkansfaktor

Beslutsordning
känd bland
deltagarna

Kvalitetsindikator

1

.474

Kunskap om
andras begränsningar i
samverkan

1

.394

Tagit till sig
av andras
erfarenhet
av samverkan

Tabell 31. Korrelationsmatris – samverkan på individuell nivå, svarsalternativen ”i stor/i mycket stor utsträckning” avses (n=38).

7.5.1 Samverkan – organisatorisk nivå
Av de tre analysnivåerna för samverkan utgör den organisatoriska den mest
omfattande där störst antal kvalitetsindikatorer för samverkan återfinns.
Här ses aspekter såsom förankring på olika organisationsnivåer, tydlighet
och struktur för det konkreta samverkansarbetet samt ansvarsfördelning
och målsättning för samverkan. På grund av de organisatoriska aspekternas
omfång, har en uppdelning över tre matriser gjorts för samverkan på denna
nivå (se tabell 34-36, bilaga 10).
Av tabell 34 framgår att förankring av samverkan framstår som en central och betydelsefull företeelse på en organisatorisk nivå. Förankring kan
avse både förankring av den aktuella samverkan (i mer generella termer)
och även förankring av mer specifika samverkansmål på olika organisatoriska nivåer. Här ses starka samband mellan flera av kvalitetsindikatorerna
avseende förankring av samverkan och dess mål, och främjande påverkansfaktorer avseende förankring. Positiva samband ses exempelvis mellan att
samverkan i hög grad kunnat förankras inom operativa verksamheter och
att samverkan bedöms ha främjats av en positiv förankring på ledningsnivå.
Här visar svarsfördelningen att 20 av 28 verksamheter, som uppger att ledningsförankringen främjat samverkansprocessens utveckling efter projekttidens slut, samtidigt skattar att samverkan i stor eller mycket stor utsträckning förankrats på operativ verksamhetsnivå, vid tiden för delstudie III. Vikten av att samverkansarbetet förankras inom den högsta politiska ledningen
belyses än en gång nedan.
”Det har funnits en tydlig förankring och uttalad målsättning bland politikerna. Det har tvingat fram nya samverkansstrukturer trots att ledningen i
tjänstemannaorganisationen inte prioriterat samverkansfrågor i hög utsträckning.”
(Verksamhet 9)

En annan indikerat relevant korrelation avser kvalitetsindikatorn förankring av samverkans mål på chefsnivå och personella resurser som en främjande faktor. Här visar svarsfördelning att 18 av de 24 verksamheterna som
uppger att personella resurser har främjat samverkan över tid, också i
stor/mycket stor utsträckning bedömer att de för samverkan gemensamma
målen, även efter projekttidens slut, förankrats på chefsnivå i hög grad.
Komplexiteten i samverkan avseende olikheter i förankring på olika nivåer
och hos olika organisationer belyses nedan.
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”Finns en styrgrupp med avdelningschef socialtjänst, närpolischef, verksamhetschef inom landstinget och grundskolechef som har fungerat bra i att
lägga riktningar för samverkan. Mellanchefsnivån har fungerat sämre p.g.a.
dålig uppslutning samt att man inte bidrar till arbetet. Landstinget har inte
deltagit i den omfattning som var önskvärt.”
(Verksamhet 3)

Avseende förankring ses också ett par starkt negativa samband. Bakom korrelationen mellan grad av politisk förankring och engagemang/motivation
från ledning och chefer visar svarsfördelningen att 20 av 36 projekt i stor
eller mycket stor utsträckning år 2014 har en politisk samverkansförankring, samtidigt som man anger att chefers engagemang främjat samverkan
över tid. Däremot uppger nästintill var tredje verksamhet att man inte alls
eller endast i liten utsträckning möjliggjort en politisk förankring, men att
chefers engagemang och motivation ändå främjat samverkans utveckling.
Ett mindre antal projekt svarar också att samverkan i hög grad är politiskt
förankrad (vid den uppföljande tredje mätningen) men samtidigt att chefsengagemanget hindrat samverkans utveckling över tid, vilket kan tyckas
som något motsägelsefullt. Citatet nedan belyser dock vikten av politisk
förankring av samverkan i termer av ökat mandat i arbetet med att driva
samverkan.
”Det bästa har varit den politiska förankringen som gett mandat för de som
var kvar att driva frågorna framåt (styrgrupp från landsting-skola-socialtjänst).”
(Verksamhet 34)

Huruvida man inom samverkan möjliggjort en tydlig ansvarsfördelning är
en annan kvalitetsindikator som samvarierar med flera för samverkan centrala påverkansfaktorer. Citatet nedan illustrerar bland annat detta.
”Under 2008-2010 arbetade vi mycket med mjuka värden för att utveckla
samverkan. Det mesta vi gjorde på planeringsdagar och gemensamma utbildningsdagar var att tydliggöra roller, regelverk, ansvar, uppdrag och lagstiftning.”
(Verksamhet 4)

Starka positiva samvariationer ses mellan både chefers engagemang och
ledningsförankring samt grad av tydlighet när det gäller vem som ansvarar
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för vad i samverkan. Ett positivt samband ses även mellan kvalitetsindikatorn för tydlig ansvarsfördelning och påverkansfaktorn tillgång till personella resurser. Här visar svarsfördelningen att av de 25 verksamheter (av
totalt 32) som uppger att personella resurser främjat samverkansutvecklingen efter 2009, svarar 17 stycken (68 %) att man i stor/mycket stor utsträckning, år 2014 upplever att ansvarsfördelningen är tydlig. Ett exempel på ett negativt förhållande avseende ansvarsfördelning mellan samverkande parter, illustreras dock nedan.
”Samverkan, så som den såg ut fram till 2011 var välfungerande och internt
mellan samverkande parter ömsesidigt god. Problemet var att nya makthavare avvecklade samverkan efter många års arbete då nya förvaltningschefer
med en ny syn "alla sköter sitt"-mentalitet tog över. ”Det här är/är inte
mitt/ditt område” var det viktigaste att utreda.”
(Verksamhet 41)

Tydlighet inom ansvarsfrågor tangerar samtidigt de regelverk som respektive samverkanspart styrs och regleras av. Ett positivt samband ses mellan
att i hög/mycket utsträckning (fem år efter samverkansprojektets utgång)
anse sig ha en tydlig och övergripande målsättning i samverkansarbetet,
och att samtidigt uppleva att parternas respektive regelverk främjat samverkans utveckling.
Den andra korrelationsmatrisen avseende kvalitetsindikatorer på organisatorisk nivå framgår av (tabell 35 i bilaga 10), framträder frågor kring tydlighet och struktur i arbetet som särskilt relevanta för samverkansutvecklingen. Kvalitetsindikatorn som avser en tydlighet kring konkreta arbetsrutiner inom samverkansgruppen ses här samvariera positivt med hela 13 av
17 påverkansfaktorer, såsom lednings- och verksamhetsförankring, kommunikation/språk mellan parterna, perspektiv/synsätt samt uppfattningar
och föreställning om varandra. Även indikatorn om att i samverkan tydliggöra arbetsfördelningen mellan samverkansparterna samvarierar positivt
med åtta av 17 påverkansfaktorer som är relevanta på organisatorisk nivå.
Här faller samverkansdeltagarnas erfarenhet och samverkanskunskap ut
som en central påverkansfaktor och ses samvariera med tydlig arbetsfördelning och tydliga arbetsrutiner samt klargörandet av roller inom samverkansgruppen. Citatet nedan illustrerar denna samverkansdimension och
vilka faktorer som påverkar samverkansdeltagarnas roller:
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”Tydliga roller och uppdrag är viktigt och det har varierat lite över tid hur
väl det fungerat och hur tydligt det varit.”
(Verksamhet 12)
”Vi jobbade mycket med att utveckla samverkan mellan funktioner i stället
för samarbete mellan personer. Inom vissa verksamheten är det stor omsättning på personal, så vi i styrgruppen planerar för att jobba mer kontinuerligt
med roller, funktioner, regelverk, lagar med mera.”
(Verksamhet 4)

Nedan belyses en relaterad aspekt avseende just det problematiska med att
samverkan åläggs enskilda individer och blir personberoende, istället för att
vara funktions- och/eller organisatoriskt etablerad.
”Jag var en driven och kunnig person som för det mesta fick kämpa själv
som tyvärr ledde till sjukskrivning. […] Jag hade nog annars fortsatt kämpa
för att få detta projekt synliggjort och nödvändigt.”
(Verksamhet 39)

Ser man till svarsfördelningen för några av samvariationerna ovan, framkommer exempelvis följande. En majoritet av verksamheterna som bedömt
att deltagarnas samverkanserfarenhet-/kunskap har främjat samverkansutvecklingen, upplever samtidigt, vid den uppföljande tredje mätningen, i
hög/mycket hög grad att rollerna inom samverkansgruppen är tydliga.
Samma svarsmönster ses vad gäller en tydlig arbetsfördelning och tydligt
fungerande arbetsrutiner inom samverkansgruppen. Även en främjande ledningsförankring i samverkansprocessen visar sig korrelera positivt med
dessa kvalitetsindikatorer. 25 av de 28 verksamheter (89 %) som svarat att
förankringen av samverkan på ledningsnivå varit främjande för utvecklingsprocessen bedömer samtidigt att man haft en tydlig arbetsfördelning i stor
eller i mycket stor utsträckning.
En liknande fördelning ses också vad gäller tydliga arbetsrutiner bland
samverkansdeltagarna. Vikten av att ha en samordnarfunktion betonas ofta
som central inom samverkans organisering och utgör i regel en underlättande funktion för ett praktiskt genomförande av samverkan. En verksamhet efterlyser just detta i den aktuella samverkan:
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”En önskvärd organisering måste ha en långsiktig strävan efter att på sikt se
hur det gör för alla barn. […] (Att se) utbildning som en skyddsfaktor och
utefter det rigga en organisation. Samordning på övergripande nivå saknas.”
(Verksamhet 41)

Dock ses ett relevant samband i form av att de (18 av 27) verksamheter som
i stor/mycket stor utsträckning uppger att en samordnarfunktion kunnat
utses också i högre grad, samtidigt bedömer att parternas samverkanserfarenhet och kunskap främjat samverkansprocessen över tid. Ett relevant
samband ses också mellan möjligheten till en samordnarfunktion och att
uppleva ett främjande externt finansiellt stöd i samverkan (som möjliggjorde samverkansprojekten under perioden 2007-2009). Detta resultat kan
också relateras till det som ovan registrerades (i figur 10) avseende den dramatiskt försämrade förekomsten av en motsvarande samordnarfunktion
som uppvisas efter projekttidens slut.
Enligt tabell 36 (bilaga 10) visar den tredje gruppen av samvariationer
mellan kvalitetsindikatorer på organisatorisk nivå och centrala påverkansfaktorer. Här innefattas faktorer som resursflöde, organisationsform och
skapandet av mätbara kriterier av relevans för samverkan. Här visar korrelationsmatrisen en mer spridd fördelning med, för denna samverkansnivå,
färre distinkta sambandsmönster än tidigare. Men som tidigare ses faktorn
ledningsförankring samvariera positivt med flest antal kvalitetsindikatorer.
Exempelvis avseende om resursflödet för samverkan granskats med syfte att
identifiera möjliga hinder för samverkansprocessen. Här visar dock svarsfördelningen att en majoritet av verksamheter som finner att ledningsförankringen varit främjande för samverkans utveckling endast i viss utsträckning har granskat personella, ekonomiska och materiella resurser av
relevans för samverkan.
Vilken organiseringsform som är bäst lämpad för ett visst samverkansarbete, bestäms i regel av det specifika syftet och målsättningen med samverkan (Danermark, 2005). När det gäller huruvida olika organisationsmodeller för samverkan granskats, visar sig denna kvalitetsindikator bl.a. samvariera med i vilken mån man upplevt en främjande ledningsförankring.
Detsamma gäller frågan om att, utifrån respektive aktörs rådande förutsättningar, välja optimal organisationsmodell. Svarsfördelningen ger här att
majoriteten av verksamheterna (41 %), fem år efter projekttidens slut, i viss
utsträckning granskat olika modeller för att organisera samverkan, samtidigt som man uppfattar att ledningsförankringen främjat samverkan över
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tid. När det gäller att välja en optimal organisationsmodell visar svarsfördelningen bakom korrelationen på ett liknande mönster. 14 verksamheter
av 27 (52 %) bedömer att man till viss del valt ett optimalt sätt att organisera samverkan på, samtidigt som förankringen på ledningsnivå främjat
samverkans utveckling efter projekttidens slut.
Vad gäller organisatoriska aspekter påtalar verksamheterna, i enkätens
på öppna frågor, vid upprepade tillfällen att samverkans utveckling i flera
avseenden påverkats av faktorer avseende organisationsförändringar inom
verksamheterna. Ofta sker detta i företrädesvis negativa ordalag. Faktorer
som kopplas samman med förändringar i organisationsstrukturen är bland
annat personalomsättning, chefsbyten och förändringar avseende ledningsförankring. Omorganisering har i vissa fall även inneburit att samverkan
minskat med en specifik part. Nedanstående citat illustrera sådana aspekter.
”Stor betydelse har skolans många och omfattande organisationsförändringar haft. Personal och ledare skiftar ständigt.”
(Verksamhet 16)
”Förankringen på verksamhetsnivå har varierat p.g.a. omorganisationerna
vilket gör att det delvis hindrat samverkan och delvis främjat.”
(Verksamhet 12)

”Detta har förändrats över tid. Många chefsbyten och väldigt många övriga
personalbyten. Flera omtag har gjorts på olika nivåer.”
(Verksamhet 34)
”Samarbetet med gymnasiet har minskat efter omorganisation.”
(Verksamhet 5)
”[Plats] är nu den minsta beståndsdelen i en ny stadsdel som heter [namn].
Alla frågor har hanterats utifrån de tidigare tre stadsdelarnas erfarenheter
och min uppfattning är att [ortens] erfarenheter fick minst utrymme. Det var
också byte av alla chefer vilket givetvis påverkade dessa frågor.”
(Verksamhet 33)
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”Utifrån stor omsättning av skolchefer har samverkan mellan socialtjänsten
och skolan minskat. En nystart kring samverkan har gjorts för ca ett år sedan.”
(Verksamhet 36)

En önskan om att i större omfattning kunna organisera samverkan på ett
sätt som gynnar samverkans målgrupp beskrivs i det närmaste av en verksamhet.
En organisation som är mer barn-/kundstyrd behövs! Men det har vi inte.
(Verksamhet 41)

Fortsättningsvis ses ett antal negativa korrelationer på organisatorisk nivå,
bland annat ett negativt samband mellan kontinuerliga informella mötesplatser för informationsutbyte och påverkansfaktorn målformulering för
samverkan. Detta negativa samband förklaras av följande. Samtidigt som
en majoritet av verksamheterna (58 %) anser att man endast i liten eller i
viss utsträckning, regelbundet kunnat skapa informella mötesplatser för informationsutbyte, har tydliga målformuleringar i samtidigt främjat samverkans utveckling. Citatet nedan illustrerar dock fortsatt positiva erfarenheter
utifrån att man, även efter projekttidens slut, kunnat bibehålla kontinuerliga mötesforum på regelbunden basis.
”Styrgruppen bestående av skolledare samt chef inom socialtjänsten, barn o
ungdom, har regelbundet träffats för att planera gemensamma samverkansdagar för personal inom skolan, socialsekreterare, fältassistenter, et al. för
kompetensutveckling och för att utveckla samverkan mellan respektive verksamhetsområde. Efter 2009 har vi regelbundet haft dessa samverkansdagar
2 ggr per år, vilket har varit mycket uppskattat. Stort engagemang från styrgruppens sida, med många "eldsjälar", samt mycket positiv respons från deltagare på samverkansdagar.”
(Verksamhet 11)

Ett liknande svarsmönster (och ett negativt samband) ses även vad gäller
samma kvalitetsindikator och påverkansfaktorn personella resurser. Här illustrerar nedanstående citat hur samverkan inom ett projekt mer eller
mindre burits upp av en enskild individ och vilka konsekvenser detta inneburit:
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”Jag var en driven och kunnig person som för det mesta fick kämpa själv
som tyvärr ledde till sjukskrivning. […] Jag hade nog annars fortsatt kämpa
för att få detta projekt synliggjort och nödvändigt. […] Utvärdering från deltagarna, barn, föräldrar och lärare, var oerhört positiv.”
(Verksamhet 39)

Negativa samband ses även fortsättningsvis mellan indikatorn att skapa
mätbara kriterier för framgång i samverkan och påverkansfaktorn kommunikation och språk mellan parterna. Mer än hälften av verksamheterna uppger att man inte alls eller endast i liten utsträckning skapat sådana framgångskriterier, men att kommunikationen och språket mellan samverkansparterna har främjat samverkansutvecklingen. När samma kvalitetsindikator korreleras med påverkansfaktorn respekt för varandras uppdrag visar
svarsfördelningen att hela 85 procent (29 av 34 verksamheter) finner att en
sådan respekt funnits och att denna kommit att främja utvecklingen av samverkan. Detta medan 20 av 29 verksamheter (69 %) uppger att man inte
alls eller i liten utsträckning formulerat sådana kriterier.
Avslutningsvis kan korrelationen mellan grad av upplevd frihet i samverkan och påverkansfaktorn målformulering nämnas. Det positiva sambandet
(se tabell 36, bilaga 10) antyder att ett flertal verksamheterna bedömer frihetsutrymmet inom ramen för samverkan som högt, samtidigt som målformuleringar för samverkansarbetet främjat utvecklingen över tid. Här visar
resultatet och svarsfördelningen att 19 av 33 verksamheter (58 %) finner
att påverkansfaktorn målformuleringar i samverkan har främjat dess utveckling, och att 16 av dessa (84 %) samtidigt uppger att man i stor/mycket
stor utsträckning upplever frihet inom ramen för samverkan. En verksamhet
påtalar dock en viss motsättning mellan den formellt avtalade och den rent
praktiska formen av samverkan.
”Den konkreta samverkan för individen, för barnet fick ske utanför den samverkansstruktur som var etablerad och inte tillät en formaliserad samverkan.”
(Verksamhet 62)

Nedanstående citat från en verksamhet, berör – på något av ett sammanfattande sätt – olika aspekter vad gäller organisatoriska förhållanden, som
ovan redovisats.
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”Projekt Y var ett framgångsrikt projekt under åren 2007-2009. Vi hade entusiastiska ledare som var måna om ett framgångsrikt och utbyggt samarbete
mellan de olika verksamheterna. Vi som deltog var mycket nöjda över den
kompetensutveckling vi fick till oss och det intresse som projektet väckte
runtomkring. Vi tyckte att vi fick mycket uppmärksamhet och feedback i det
vi gjorde. Det som framför allt bidrog till att projektet så småningom ebbade
ut var organisationsförändringar, pensionsavgångar som gjorde att betydelsefulla personer försvann från verksamheten. Detta hände successivt under
de år som följde. Jag har som dåvarande kontaktperson försökt att kontakta
mina gamla kollegor, av vilka några är kvar i verksamheten, inför att fylla i
denna enkät, men ingen har haft "tid" eller möjlighet att delta i enkäten. Vi
har inte kunnat samordna någon tid att träffas. Jag är ändå säker på att den
kunskap och erfarenhet vi fick under projekttiden har använts väl av oss alla
i de olika verksamhetsområden vi gått vidare i. Och ett visst samarbete pågår
säkert fortfarande, även om det inte är i organiserad form.”
(Verksamhet 14)

7.5.2 Samverkan – social nivå
Samverkan på social nivå avser det gemensamt skapade, det som uppstår i
mellanmänskliga processer och möten som samverkansarbetet inbegriper
och resulterar i. Här återfinns kvalitetsindikatorer som handlar om samsyn,
helhetssyn och om att gemensamt definiera begrepp av central betydelse
inom samverkansprocessen. Att gemensamt utveckla kompetens samt att
diskutera samverkande parters syn på sådant som är av central betydelse
för den aktuella samverkan, inbegrips också på denna nivå. Samtliga korrelationer framgår av tabell 37 (bilaga 10) nedan).
Främst två kvalitetsindikatorer på denna nivå ses samvariera med flera
av påverkansfaktorerna, nämligen helhetssyn och samsyn. Att inom samverkansgruppen ha kunnat skapa en helhetssyn kring det som samverkan
avser, ses till exempel samvariera positivt med ett främjande engagemang
hos chefer och medarbetare. Svarsfördelningen visar här att 27 av 35 verksamheter (77 %) som skattat chefsengagemang som främjande över tid,
samtidigt svarar att man i stor/mycket stor utsträckning upplever att det
även efter projekttidens slut finns en helhetssyn på det samverkan avser.
Citaten nedan belyser dessa förhållanden.
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”Den viktigaste faktorn är ledningens (inklusive politiska ledningens) positiva inställning till samverkan som resulterat i fasta samverkansstrukturer.”
(Verksamhet 27)
”Stadsdelsdirektörens intresse, utsedd person som ansvarar för vissa delar
och ekonomiska resurser har varit avgörande för att arbetet fortsatt framgångsrikt.”
(Verksamhet 24)

En snarlik bild avseende engagemang ses kring påverkansfaktorn medarbetares engagemang och motivation. Här uppger 28 av 35 verksamheter (80
%) att andra medarbetares inställning gynnat samverkans utveckling, samtidigt som man upplever en hög eller en mycket hög grad av helhetssyn.
”När vi får en gemensam målbild i samverkan och vi förstått värdet av ledning och styrning, gemensamma instrument samt uppföljning, då är samverkan ur ett helhetsperspektiv möjligt.”
(Verksamhet 17)

En annan verksamhet illustrerar olika parters synsätt och dess påverkan på
samverkans utveckling i mer neutrala termer:
”Uppfattningar och föreställningar om varandra har vi alla men det har varken främjat eller hindrat.”
(Verksamhet 12)

Makt- och statusförhållanden förekommer inte sällan i olika utsträckning
inom samverkansprocessen. Avseende sambandet mellan makt- och statushierarkier och kvalitetsindikatorn helhetssyn avseende det som samverkan
avser, visar svarsfördelningen att mer än hälften av verksamheterna (56 %)
upplever att förhållanden kring makt- och status varken hindrat eller främjat samverkans utveckling. Därtill svarar en knapp tredjedel att man i stor
utsträckning haft en helhetssyn på det samverkan avser samtidigt som maktoch statushierarkier inom samverkan hindrat dess utveckling. Två verksamheter uppger att makt- och statushierarkier faktiskt främjat samverkan samtidigt som man upplever att en mycket hög grad av helhetssyn kring samverkansobjektet råder.
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Den andra kvalitetsindikatorn som tydligt slår igenom i analysen på
social nivå är graden av upplevd samsyn kring ansvarsfördelning i samverkan, där samvarians ses med flera påverkansfaktorer. En verksamhet hävdar att ett klargörande av ansvarsfrågan i samverkan fortlöpande äger rum:
”Det pågår ett ständigt arbete med att tydliggöra ansvarsfördelning, och det
arbetas kontinuerligt med information och dialog.”
(Verksamhet 64)

Starka samband ses bland annat mellan denna kvalitetsindikator och ett
främjande chefsengagemang samt en understödjande förankring av samverkan på ledningsnivå. Även samverkansparternas perspektiv och synsätt som
en främjande samverkansfaktor korrelerar tydligt med samsyn kring ansvar.
Här visar svarsfördelningen att av de 21 (av 33) verksamheter som uppger
att parternas synsätt främjat samverkansutvecklingen, svarar 18 stycken (86
%) att man i stor eller mycket stor utsträckning upplever en samsyn kring
ansvarsfördelningen. Indikatorn för ansvarsfördelning samvarierar även positivt med samverkansparternas respektive lagstiftning. Svarsfördelningen
visar här att närmare hälften av verksamheterna (14 av 30) finner att den
lagstiftning som reglerar parterna varken hindrat eller främjat samverkans
utveckling efter projekttidens slut. Av dessa uppger 13 av 14 verksamheter
(93 %) att man samtidigt i stor/mycket stor utsträckning upplever att det
för samverkansarbetet råder en samsyn kring ansvarsfördelning. Ett positivt
samband ses även mellan indikatorn för hög samsyn och påverkansfaktorn
respekt för varandras uppdrag, vilket en verksamhet berör i det följande.
”Tillit och respekt för varandras olika uppdrag har varit avgörande liksom
en ödmjukhet inför de svårigheter som professionella möter hos elever som
inte har en fungerande skolgång.”
(Verksamhet 43)

Av de 34 verksamheter som besvarat enkätfrågor om samsyn kring ansvar
och respekt för andras uppdrag visar svarsfördelningen att hela 29 projekt
(85 %) finner att respekten bland samverkansdeltagarna avseende varandras uppdrag har verkat främjande för samverkans utveckling. Av dessa 29
uppger 26 verksamheter (90 %) att man samtidigt i stor/mycket stor utsträckning upplever att en samsyn kring ansvar råder i samverkan.
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Sambandet mellan att inom samverkansgruppen diskutera deltagarnas
syn på det samverkan avser och påverkansfaktorn tillgång till interna resurser kan också noteras. Av svarsfördelningen framgår att flest (19 av 30)
verksamheter upplever att interna resurser har främjat samverkans utveckling, och att 16 av dessa samtidigt i hög/mycket hög grad diskuterat samverkansdeltagarnas syn på det samverkan avser (vid tiden för den uppföljande
mätningen). En liknande fördelning ses även vad gäller påverkansfaktorn
personella resurser såsom en upplevd tillräcklig tillgång till personal avseende det samverkan åsyftar att generera.

7.5.3 Samverkan – individuell nivå
När samverkan på individuell nivå nedan beskrivs avses perspektiv som utgår från deltagarnas personliga erfarenheter och egenskaper, såsom den
grad av till exempel kunskap som var och en individuellt fogar över. Noteras bör att det individuella perspektivet här skildrar ett sammantaget individuellt perspektiv då skattningarna av samverkans kvalitetsindikatorer
skett kollektivt.
Utifrån de korrelationsmatriser avseende kvalitetsindikatorer på individuell nivå (enligt tabell 38, bilaga 10) ses att olika aspekter av kunskap,
framstår här som en central och betydelsefull aspekt. Bland annat kan nämnas kunskap om beslutsordningen i samverkan, att ha tidigare god samverkanskompetens med sig in i den aktuella samverkan samt att känna till vad
som innefattas i andra deltagares huvuduppdrag. Vikten av att ha praktisk
kunskap och kompetens i samverkansfrågor belyses nedan av en verksamhet.
”Personalomsättning och bristande samverkanskompetens är de största
hindren för en stabil utveckling.”
(Verksamhet 24)

Höga skattningar av indikatorn kunskap om samverkansdeltagares huvudsakliga uppdrag ses vidare samvariera positivt med hälften av de 22 påverkansfaktorerna för nivån, däribland att samverkan främjats av chefers/ledningens engagemang, god samverkanserfarenhet och kunskap om varandras
kompetens. Här visar bl.a. svarsfördelningen att av de 27 verksamheter som
anser att kunskapen om varandras kompetens har främjat samverkans utveckling efter 2009, uppger 24 stycken (89 %) att man samtidigt i stor eller
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i mycket stor utsträckning upplever sig ha en god kunskap om övriga samverkansparters uppdrag. Här kan dock noteras att ingen av verksamheterna
– avseende denna kvalitetsindikator – svarat att man ”inte alls” eller endast
”i liten utsträckning” haft kunskap om andra deltagares huvudsakliga uppdrag. Att denna kunskapsaspekt utvecklats positivt med tiden belyses nedan.
”Med tiden har kunskapen om varandras uppdrag, hinder och möjligheter
ökat, vilket påverkat förtroendet för varandra.”
(Verksamhet 24)
”Vi bedömer att personal och den närmsta ledningen har kunskap om
varandra och det främjar samverkan.”
(Verksamhet 12)

Samma kunskapsindikator ses även korrelera positivt med påverkansfaktorer såsom ledningsengagemang, respekt för varandras uppdrag och en
ömsesidig tillit och förtroende (faktorer som av en övervägande majoritet, i
del III ovan, konstaterades ha främjat samverkans utveckling över tid). Här
kan exempelvis nämnas att av de 28 verksamheter som uppger att tilliten
parterna emellan har främjat samverkan över tid, svarar 24 stycken (85 %)
samtidigt att man i hög/mycket hög grad upplever att samverkansdeltagarna
har kunskap om varandras uppdrag även fem år efter projekttidens slut.
”I projektet har kunskapen höjts om olika parters uppdrag, kompetens och
ansvar. Detta har varit viktig kunskap för att skapa tillit och förtroende för
varandra i projektet och för fortsatt samverkan. ”
(Verksamhet 59)

Ser man till deltagarnas kunskap om vilka resurser som övriga parter kan
bidra med i samverkan, ses positiv samvariation med faktorn respekt för
varandras uppdrag. 29 av 34 verksamheter (85 %) uppger att respekten för
varandras uppdrag har främjat samverkansutvecklingen och av dessa uppger i sin tur 21 (72 %) att man samtidigt i stor/mycket stor utsträckning har
en kunskap om vad andra samverkansparter kan bidra med i samverkan.
Frågan om beslutsmandat i samverkan utgör en annan central aspekt på
individuell nivå. När det gäller kvalitetsindikatorn om parternas kunskap
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om vem/vilka som får besluta om vad i samverkan, ses positiva samvariationer med flertalet påverkansfaktorer, såsom tidigare samverkanserfarenhet, kunskap om varandras kompetens och resurser i form av tid för samverkan. Avseende upplevd tillit till varandra och ömsesidigt förtroende, visar svarsfördelning att en stor majoritet av verksamheterna (78 %) anser att
denna faktor främjat samverkans utveckling över tid. 75 procent av dessa
verksamheter svarar samtidigt att man i stor eller mycket stor utsträckning
upplever att beslutsordningen bland samverkansdeltagarna är känd.

7.5.4 Sammanfattning
Vad som framgått av ovan, är att strukturella och organisatoriska
aspekterna av samverkansprocessen utgör ett omfångsrikt område, där skeenden skapas genom en kontinuerlig samverkan mellan olika kvalitetsaspekter och påverkansfaktorer. Detta sker också på olika sätt – vilket illustreras i verksamheternas citat – beroende på lokala förutsättningar och en
närliggande kontext. Sammanfattningsvis ses dock att främst två organisatoriska kvalitetsindikatorer – i högre grad än övriga – korrelerar positivt
med flera av påverkansfaktorerna, nämligen tydlighet avseende arbetsrutiner och en tydlig arbetsfördelning. Att uppleva tydlighet kring rutiner inom
ramen för samverkansarbetet ses samvariera positivt med hela 13 av 17 påverkansfaktorer, såsom en främjande lednings- och verksamhetsförankring,
kommunikation/språk mellan parterna, perspektiv/synsätt samt positiva
uppfattningar och föreställning om varandra. Här faller även samverkansdeltagarnas erfarenhet och samverkanskunskap ut som en central påverkansfaktor och ses samvariera positivt med bl.a. tydlig arbetsfördelning och
tydliga arbetsrutiner samt klargörandet av roller inom samverkansgruppen.
På den sociala nivån kan sammanfattningsvis konstateras att kvalitetsindikatorerna samsyn (kring ansvarsfördelning) och helhetssyn (kring det som
samverkan avser) i flest fall ses korrelera positivt med omkring hälften av
påverkansfaktorerna. Detta indikerar således att när samsyn och helhetssyn
i hög grad kunnat skapas, så har (återigen) ledningens engagemang och motivation såväl som kunskap om varandra, utgjort samverkansbefrämjande
påverkansfaktorer efter projekttidens slut.
För samverkan på individuell nivå ses sammanfattningsvis att främst två
kvalitetsindikatorer framstår som särskilt betydelsefulla. Det ena handlar
om olika kunskapsaspekter, såsom att man känner till vem som gör vad i
samverkan och att ansvarsgränserna för parternas respektive uppdrag och
möjligheter i en samverkanssituation (som dessa medför) är kända. Dessa
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kvalitetsaspekter samvarierar positivt med påverkansfaktorer som ledningsengagemang och ömsesidig tillit. Resultatet indikerar att när god kunskap
avseende centrala faktorer inom samverkansarbetet består över tid har påverkansfaktorer som engagemang och tillit påverkat samverkansutveckling
i positiv riktning.
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7.6 Sammantagna erfarenheter av en policysatsning på samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa
Detta kapitel har hitintills presenterat utvecklingen av samverkan utifrån
olika perspektiv och angreppssätt samt redogjort för såväl generella som
detaljerade beskrivningar av densamma. Baserat på verksamheternas bedömningar och upplevelser görs i denna avslutande del en sammanfattande
syntes av erfarenheter och bidrag som policysatsningen – ur ett samverkansperspektiv – genererat, enligt nedan:
•
•
•
•
•
•

Samverkans utveckling – generellt perspektiv
Betydelsefulla faktorer
Samverkans utveckling på detaljerad nivå – ROS-modellen
Empiriska fynd – indikatorer på mekanismer?
Centrala mekanismer
Samverkans upplevda betydelse för målgruppen – ett professionellt perspektiv

7.6.1 Samverkan utveckling – generellt perspektiv
Avhandlingen aktualiserar samverkansprocessens utveckling – inom ramen
för den aktuella policysatsningen – såväl generellt och övergripande som
mer detaljerat. I generella termer visar resultatet på en ökad samverkansgrad inom en majoritet av verksamheterna samt en övergripande välfungerande samverkansprocess under de fem år som efterföljt projekttiden. Det
är också mest vanligt att samverkan mellan parterna har permanentas till
att numera ingå som ett ordinarie inslag i befintliga organisationsstrukturer.
Ser man till varaktigheten över tid avseende de fyra huvudaktörerna i
samverkan och vilka sakfrågor som fokuserats, ses endast mindre förändringar. Partskonstellationen är i stort sett densamma som under projekttiden och avser till störst del även fortsättningsvis samma sakområden som
tidigare. Skolans och socialtjänstens organisationer utgör även fortsatt de
två vanligast förekommande samverkansparterna, medan polisen i övervägande minst utsträckning varit en involverad part. Relativt få huvudparter
uppges varken ha lämnat eller tillkommit i samverkan. Barn- och ungdomspsykiatrin ses dock i något större utsträckning ha frånträtt samverkan efter
projekttidens slut jämfört med övriga parter. Med tiden har samverkan
dock kommit att inkludera fler ”övriga” parter, av vilka primärvård, vuxenpsykiatri, första linjens ungdomspsykiatri, barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen utgör några exempel. Det har samtidigt blivit allt vanligare
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att samverka utifrån ett helhetsgrepp kring barn och ungdomar inom målgruppen, men ofta i kombination med ett mer specificerat sakområde som
skolfrånvaro och psykiska/emotionella svårigheter. Ser man till vilka barn
och ungdomar som samverkan avser, bedrivs denna även fortsatt i störst
utsträckning kring elever i grundskolan. En viss ökning ses dock efter projekttidens slut avseende samverkan kring yngre barn i förskola/förskoleklass. Fyra av tio verksamheter uppger att barn och ungdomar med funktionsnedsättning återfinns inom målgruppen och i dessa fall uppges neuropsykiatrisk problematik vara den vanligast förekommande typen av
funktionsnedsättning.
Resultatet har även kunnat visa att samverkansutvecklingen efter projekttidens slut – i generella termer av ökad, minskad eller oförändrad samverkansgrad – i liten utsträckning påverkats av verksamheternas karaktäristika. Varken faktorer som aktuell partskonstellation, fokuserade sakfrågor inom samverkansarbetet eller målgruppens karaktäristika visar sig ha
spelat någon avgörande roll för hur samverkan i generella termer utvecklats.
Samverkansprocessens utveckling kan i detta avseende sägas vara relativt
oberoende av inom vilken kontext samverkan bedrivits och kommit att bedrivas efter samverkanssatsningen slut. Det kan alltså inte fastslås att en viss
parts deltagande i samverkan, eller att ett visst sakområde har fokuserats,
skulle ha haft någon avgörande betydelse för hur samverkan kommit att
utvecklas efter den formella projekttidens slut.

7.6.2 Betydelsefulla faktorer
Resultatet ovan har även visat att samverkansprocessen involverat flera
olika sorters faktorer med betydelse för samverkans utveckling. Bland de
främjande faktorerna framstår aspekterna engagemang och motivation som
mest betydelsefulla. Detta avser såväl chefers och ledningens engagemang
för samverkan som medarbetares. Förankringen av samverkan – på såväl
högsta ledningsnivå som på verksamhets- och medarbetarnivå – utgör en
annan underlättande faktor av central betydelse. Förankring på politisk
nivå betonas särskilt. Att ha tidigare samverkanserfarenhet och kunskap
samt god kännedom om andras kompetenser och arbetsförhållanden är tillsammans med respekt och ömsesidig tillit andra betydelsefulla exempel.
Bland faktorer som istället hindrat och försvårat samverkansprocessens
utveckling efter projekttidens slut, framträder tydligt att makt- och statushierarkier och revirbevakande förhållningssätt haft negativ inverkan och
uppbromsande effekt. Däremot påtalas att revirtänkandet mellan parterna
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upplevs ha minskat med tiden. Andra hindrande faktorer avser aspekter relaterade till samverkansparternas synsätt. Detta kan inkludera negativa
uppfattningar och föreställningar om varandra, upplevs ha bidragit negativt
till densamma.
Frågor relaterade till den lagstiftning som samverkande parter lyder under är ett vanligt framskrivet hinder för samverkan (se bl.a. Blomqvist,
2012; Danermark & Kullberg, 1999; Lacey, 2000; Widmark et al., 2011).
Till exempel kan osäkerhet avseende tolkningar av lagen (bl.a. sekretesslagstiftning) resultera i otydlig ansvarsfördelning mellan samverkande parter.
Resultatet visar (enligt tabell 23, ovan) dock att de flesta verksamheterna
inte bedömer denna faktor som i första hand hindrande för samverkansutvecklingen, utan snarare att parternas respektive lagstiftning varken har
hindrat eller främjat utvecklingen efter projektens officiella slut. Dessutom
är andelen verksamheter som finner att lagstiftningen främjat samverkansprocessens utveckling större än de som bedömer att ett motsatt förhållande
råder. I detta avseende motsäger resultatet delvis den tidigare forskning,
som påtalar lagstiftningens i huvudsak negativa inverkan på samverkansprocessen.

7.6.3 Samverkans utveckling på detaljerad nivå – ROS-modellen
Om den generella beskrivningen (ovan) av samverkansutvecklingen kan sägas representera en företrädesvis positiv utvecklingstrend, förmedlar den
mer detaljerade beskrivningen, en annorlunda utvecklingstendens. Detta då
samverkansprocessen delas upp i 58 olika aspekter eller (om man så vill)
komponenter, som i sin tur kan sägas indikera grad av upplevd kvalitet i
samverkan.
Inom majoriteten av de totalt 58 kvalitetsindikatorerna ses nämligen en
generell försämring av höga skattningar över tidsperioden efter samverkanssatsningens slut. I det följande återvänder jag dock till ROS-modellen som
samverkansteoretisk ramverk, som ovan presenterades i teoriavsnittet (kapitel 5). Modellen, som har sin grund i den kritiska realismens idé om underliggande mekanismers kraft att generera utfall (händelser) inom samverkansprocessen, och utgör en central utgångspunkt för hur samverkan beskrivs inom policysatsningen. Nedan följer ett resonemang avseende de centrala kvalitetsindikatorer som framträtt i analysen utifrån just ROS-modellen.
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7.6.3.1 Regelverk
Avseende denna samverkanskategori kan konstateras att värdena för höga
skattningar försämrats inom hela åtta av elva kvalitetsindikatorer över
femårsperioden. Här ses den höga graden av indikerad kvalitet – som vid
projekttidens slut uppmättes – inte bara återgå till baslinjens nivåer, utan
dessutom understiga densamma. Mer konkret inkluderar detta bland annat
att samverkan i mindre utsträckning upplevs vara förankrad, på såväl lednings- som verksamhetsnivån, fem år efter projekttidens slut, och att faktorer som omorganisationer, chefsbyten, ointresse från ledningshåll och
minskat stöd från ansvariga chefer bidragit till denna utveckling. Förhållandevis få verksamheter har fortfarande, fem år efter projekttidens slut, i hög
eller i mycket hög grad granskat de regelverk som styr och reglerar parterna,
i syfte att identifiera potentiella hinder. Ansvarsfördelningen såväl som beslutsordningen mellan parterna upplevs som mindre tydliga. Detta samtidigt
som en lägre grad av samordnad uppföljning och utvärdering av samverkan
och dess effekter registreras.
Dock ses en positiv trend avseende förankringen av samverkan på den
allra högst politiska nivån. Detta med en viss ökad andel höga skattningar
över femårsperioden där positivt främjande faktorer inbegriper engagemang
och motivation inför samverkansarbetet. Vikten av engagerade chefer på
högsta lednings- och politiska nivå, framstår här som ytterst centrala för
samverkans utveckling. Och trots en minskad andel höga skattningar, totalt
sett inom kategorin regelverk, kan dock noteras att då kvalitetsindikatorer
som ansvarsfördelning och beslutsfattande varit tydligt uttalade och kända
inom organisationen, dessa flertalet positiva samvariationer med just påverkansfaktorn engagemang.

7.6.3.2 Organisation
När organisatoriska aspekter av samverkansprocessen studerats framkommer generella, ofta kraftiga, försämringar av kvalitetsindikatorerna över tid.
Av totalt 34 kvalitetsindikatorer avseende strukturellt organisatoriska förhållanden, ses försämrade värden inom 27 stycken under femårsperioden
efter år 2009. Således ses de tidigare högt skattade organisatoriska förhållanden – som etablerats under projekttiden – i mycket liten omfattning bestå
efter projekttidens slut. Färre, såväl övergripande som mätbara mål, har
formulerats och förankringsgraden av målen för samverkan på olika nivåer
inom organisationerna ses sjunka. Den samordnarfunktion – som kan tän-
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kas vara en projektspecifik företeelse – har i relativt stor utsträckning försvunnit i samverkan. Detta samtidigt som möjligheterna till verksamhetsövergripande möten på regelbunden basis efter projekttiden slut försämrats.
Huruvida verksamheter bedömer att det finns incitament för att delta i och
utveckla samverkan ses också minska, på såväl lednings- som verksamhetsnivå, och en generell och övergripande samverkanskompetens efterfrågas
fortfarande. Trots att man dessutom i betydligt mindre utsträckning löpande dokumenterar den pågående samverkansprocessen, vittnar fler verksamheter om att man tecknat samverkansavtal parterna emellan. Fler riktlinjer – för ärenden där olika parter involveras – har skapats och hanteringsinstruktioner (vid resursspecifika hinder i samverkan som inte kunnat undanröjas) finns att tillgå i större utsträckning. Vikten av förankring som en
för samverkansutvecklingen främjande faktor, samt vikten av tydlighet avseende roller, arbetsfördelning och rutiner, faller här ut som särskilt betydelsefulla aspekter.

7.6.3.3 Synsätt
ROS-modellens tredje kategori avser synsätt inom samverkan och relaterar
till det som ovan benämnts i termer av samsyn. Kvalitetsindikatorer inom
denna kategori förutsätter i sin tur olika sociala aspekter såsom helhetssyn
avseende målgruppen och kunskap om varandra. Även för dessa kvalitetsindikatorer kan generella försämringar ses, dock inte lika dramatiska och
omfattande som inom kvalitetsaspekterna regelverk (styrning) och organisation (struktur). Den mest markanta minskningen ses kring grundläggande
begreppsdefinition av för samverkan centrala perspektiv. Även tillvaratagandet av andra verksamheters samverkan (s.k. ”benchmarking”) ses tydligt försämrad över tid, detta från en tydligt positiv utveckling under projektperioden. Inom detta område vittnar verksamheternas beskrivningar i
flera fall om att en upplevd samsyn mellan samverkansparterna starkt förknippas med olika strukturella aspekter såsom tydlighet kring regelverk och
ansvar, roller och uppdrag. Med viss försiktighet kan här antas att den samsyn man lyckats etablera, inom ramen för samverkan, i större utsträckning
tenderar att bestå över tid, jämfört med förutsättningarna styrning och
struktur.
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7.6.4 Empiriska fynd – indikatorer på mekanismer?
I resultaten ovan har ett relativt omfattande antal olika empiriska manifestationer av samverkansaktivitet och dess utveckling över tid redovisats. Utvecklingen av 58 kvalitetsindikatorer och 22 påverkansfaktorer har utgjort
grunden i denna avhandling i syfte att illustrera samverkansprocessens utveckling, såväl under som efter att en tidsbestämd projektperiod löpt ut och
en annan organisatorisk kontext tagit vid. Studierna har aktualiserat frågor
om vad som i denna samverkansprocess har utgjort särskilt betydelsefulla
faktorer och vilka potentiella mekanismer som kan tänkas ha bidragit till
denna samverkansutveckling.
För att strukturerat kunna analysera den datamängd av kvantitativa och
kvalitativa iakttagelser av samverkan från berörda verksamheter, har ett
kritiskt realistiskt perspektiv applicerats utifrån i huvudsak tre analytiska
nivåer – den organisatoriska, den sociala och den individuella nivån med
inspiration av Layder (1993). För att närma sig frågan om generativa mekanismer behöver vi återknyta till det kritiskt realistiska angreppssätt och
den teoretiska referensram som beskrevs i kapitel 5 ovan, utifrån nedanstående ”beräkning”:

Struktur (S) + Mekanism (M) + Kontext (K) = Utfall (U)

En indikator på kvalitet i samverkan – som att exempelvis bedöma att deltagande parter har en god kunskap och stor förståelse om vad övriga samverkanskollegor kan bidra med i en samverkanssituation – är med andra
ord inte detsamma som en generativ mekanism. Snarare bör indikatorn ses
som ett utfall av en mekanism (eller flera) som, beroende av den givna kontexten, genererar detta utfall. För att återknyta till vad som togs upp i kapitel 5 utgörs mekanismerna av det som (enligt bl.a. Sayer, 1992) kan sägas
skapa, bestämma eller (svagare uttryckt) möjliggöra ett specifikt utfall. Ett
sådant utfall skulle kunna vara att kunskapen om varandra, parterna emellan skattas högt (som en indikator på god kvalitet i samverkan), för att återknyta till kunskapsaspekten som exempel. De olika kvalitetsindikatorerna
kan förvisso ge tydliga indikationer på vilka sorters mekanismer som i större
utsträckning än andra visar sig vara betydelsefulla för samverkansutvecklingen, men kan inte till fullo sägas motsvara mekanismer. Mekanismerna är

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

181

det som, återigen, får något att hända, något som exempelvis genererar att
kunskapen om andra parters möjligheter inom samverkan i stor utsträckning möjliggörs (ett utfall genererat av bl.a. mekanismen kunskap, och
andra möjliga mekanismer därtill). Nedanstående figur illustrerar vidare
hur ett visst utfall (en manifestation eller en händelse) i samverkan kan vara
påverkat av flera olika samverkande mekanismer.

Figur 14. Strukturer, mekanismer och utfall (Källa: Sayer, 1992, sid. 117).

Bilden ovan visar att strukturella förhållanden ger upphov till mekanismer
med potentiell kraft, att i sin tur generera olika slags utfall (händelser) inom,
i detta fall, samverkansprocessen. Beroende på vilka kontextuella villkor 50
som föreligger i en viss situation, aktualiseras mekanismers generativa kraft
som antingen främjar eller förhindrar att ett visst skeende (utfall) uppstår.
Ett tredje alternativ föreligger dock alltid, nämligen att mekanismen ifråga
varken hindrar eller främjar ett visst utfall, d.v.s. förefaller neutral inom en
specifik kontext. En och samma mekanism har således en egen inneboende
kraft att på egen hand, eller i samverkan med andra mekanismer, skapa
50

Dock ej infogade i figuren ovan.
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utfall inom den samverkansprocess som utspelar sig mellan olika parter. De
centrala mekanismer som utifrån empiriska manifestationer av samverkan
(ovan) har identifierats diskuteras nu i det följande.

7.6.5 Centrala mekanismer
När en sammantagen analys görs av delstudiernas resultat (i form av statistiska beräkningar såväl som kvalitativa svar från verksamheternas citat);
teoretiska resonemang enligt ROS-modellen med grund i ett kritiskt realistiskt perspektiv; samt tidigare forskningsresultat avseende samverkan om
barn och unga, kan fem centrala mekanismer blottläggas. När utvecklingen
av samverkansprocessen (inom ramen för den aktuella policysatsningen på
samverkan) studerats, visar sig dessa mekanismer ha haft en särskilt central
betydelse. Mekanismerna avser förankring (organisatorisk nivå), helhetssyn
(social nivå) samt engagemang, kunskap och tydlighet (individuell nivå),
och exemplifieras nedan utifrån möjliga samverkansscenarier. Observeras
bör att något kausalt samband mellan struktur, mekanism, kontext och utfall inte presenteras. Exemplen illustrerar snarare tänkbara förhållanden i
syfte att förtydliga mekanismernas kraft i förhållande till potentiellt kontextuella faktorer utifrån manifestationer (utfall) av samverkansaktivitet.

7.6.5.1 Förankring – organisatorisk nivå
Att samverkan och målen med ett samverkansarbete, förankras i samtliga
led inom berörda organisationer, utgör en ytterst central förutsättning. Om
väsentlig förankring saknas tenderar samverkansarbetet att försvåras eller
till och med upphöra helt. Vikten av förankring belyses på olika sätt i resultatet, med särskild emfas vid förankring på allra högsta ledningsnivå. Resultatet visar att graden av politisk förankring kommit att öka något över
femårsperioden, för att istället minska på lednings- respektive verksamhetsnivå. Förankring som mekanism utgör ett förhållande som, beroende på rådande kontext, kan generera utfall i samverkan. Detta i termer av en, exempelvis, hög upplevd grad av förankring bland medarbetare på den operativa
verksamhetsnivån. I den bemärkelsen existerar mekanismen förankring
oavsett sin kontext, men kommer till uttryck (manifesteras) i olika händelser inom samverkansprocessen just på grund av de kontextuella förhållanden som råder. Möjliga kontextuella omständigheter, som påverkar upplevelsen av en god förankringsgrad (utfall), skulle kunna vara att övergri-
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pande, såväl som specifika mål med samverkan, kunnat tydliggöras och prioriteras inom väsentliga organisationsled. Att tydliga incitamentsstrukturer
för att delta i samverkan råder – för verksamheten såväl som för ansvariga
chefer – är ett annat exempel.

7.6.5.2 Helhetssyn – social nivå
En återkommande central aspekt inom samverkansprocessen avser
huruvida det inom samverkansgruppen funnits en helhetssyn i olika frågor.
När en helhetssyn kunnat skapas (exempelvis avseende målgruppen), anses
detta som något positivt och värdefullt för verksamheterna som deltar i
samverkan. Helhetssyn som en mekanism – på en social nivå – grundar sig
förvisso på att varje samverkansdeltagare (var och en) är bärare av ett individuellt synsätt (potentiell mekanism på individuell nivå). Då en gemensam
syn (i detta fall en helhetssyn) präglar samverkansgruppen, så kan helhetssyn sägas utgöra en viktig mekanism (utifrån något gemensamt skapat) på
just social nivå. Upplevelsen av att helhetssyn råder (manifesteras) avseende
ansvarsfördelningen i samverkan, kan vara kontextuellt påverkat av i vilken
utsträckning samtliga berörda aktörer har engagerats i samverkansgruppen,
och/eller huruvida diskussioner har förts om deltagares respektive syn på
det samverkan avser.

7.6.5.3 Engagemang – individuell nivå
Betydelsen av engagemang från såväl ledning som medarbetare har i flera
sammanhang ovan aktualiserats som en för samverkansutvecklingen främjande faktor. Att just engagemang utgör en viktig komponent i samverkan
får stöd i såväl den presenterade statistiken som öppna svaren utifrån verksamheternas egna beskrivningar via redovisade citat.
Att som chef eller medarbetare uppvisa stort engagemang (d.v.s. agera
engagerat) i samverkansrelaterat arbetet kan, enligt ett kritiskt realistiskt
perspektiv, sägas utgöra en manifestation (ett utfall) genererat av mekanismen engagemang. I termer av mekanismers inneboende kraft att (inom en
specifik kontext) få något att hända, kan engagemanget som mekanism sägas vara oberoende av kontexten. Mekanismen engagemang existerar i den
meningen ändå (oavsett kontexten), men hur den manifesteras empiriskt
kan variera beroende av kontexten – som att chefer eller medarbetare uppvisar stort engagemang eller, för den delen, ett bristande engagemang. Utfallet av att engagemanget finns (eller att engagemanget brister) påverkas
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alltså av förhållanden i kontexten, till exempel i vilken utsträckning det föreligger en stödjande organisatorisk struktur där chefer ges mandat i att
driva samverkan och/eller att samverkan kunnat förankras på högsta ledningsnivå. Detta förhållande illustrerar att det inte går att se en mekanisms
enskilda kausala kraft utan att det rör sig om utfallet av en rad samverkande
mekanismer, s.k. holistisk kausalitet.

7.6.5.4 Kunskap – individuell nivå
Vikten av att ha kunskap om centrala aspekter av samverkansarbetet framkommer ovan som centralt i olika sammanhang. Att bemästra det konkreta
”hantverket" att samverka (bl.a. utifrån egen tidigare samverkanserfarenhet) såväl som att ha kunskap om andra medarbetare i samverkan, i termer
av andras huvudsakliga uppdrag, möjligheter och begränsningar, poängteras av verksamheterna som särskilt betydelsefullt. Likt resonemangen om
engagemang ovan, kan mekanismen kunskap betraktas som ett förhållande
som existerar oberoende av en rad kontextuella förhållanden. Dock är olika
manifestationer av kunskap (som utfall inom samverkansprocessen) i
högsta grad kontextuellt beroende. Huruvida jag som samverkansdeltagare
(med organisationstillhörighet inom skolan) upplever mig ha god kunskap
om vad övriga samverkansparter kan bidra med i samverkan (som ett möjligt utfall) kan tänkas bero på huruvida kontinuerlig tid avsätts för att utveckla kommunikationen oss parter emellan (kontextuell faktor). Detta kan
i sin tur tänkas bidra till att vi (skolans representanter i samverkan) i stor
utsträckning upplever oss ha god kunskap om var gränserna för socialsekreterarens handlingsutrymme vid till exempel ett anmälningsförfarande går
(ett annat utfall i samverkan) utifrån den generativa kraft som mekanismen
kunskap innehar.

7.6.5.5 Tydlighet – individuell nivå
Att inom ramen för samverkan uppleva tydlighet i olika frågor visar sig
utgöra en särskilt central aspekt avseende samverkans utveckling. Att ansvarsfördelningen inom samverkan är klar och tydligt uttalad eller att riktlinjer och arbetsfördelningen tydliggjorts för dem som berörs av samverkan,
utgör exempel på sådana aspekter (som manifestationer av/utfall i samverkan). Möjliga kontextuella faktorer, som i sammanhanget påverkar grad av
upplevd tydlighet, kan handla om i vilken utsträckning samverkansdelta-
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garna gemensamt kunnat definiera väsentliga begrepp av vikt för samverkansarbetet. Detta såsom att till exempel tydliggöra vilka barn och ungdomar som ska/inte ska omfattas av samverkansarbetet. I den bemärkelsen är
tydlighet, som mekanism, kontextuellt oberoende, samtidigt som manifesteringen av densamma i hög grad bestäms av just kontextuella förhållanden.

7.6.6 Samverkans upplevda betydelse för målgruppen – ett professionellt
perspektiv
Avhandlingen har uteslutande inbegripit ett professionellt perspektiv avseende skattningar och erfarenheter av deltagande i samverkansprocessen under och efter projekttiden. På samma sätt avser skattningar av huruvida
målgruppen barn och unga gynnats av samverkan ett professionellt perspektiv. Olika forskare belyser utmaningen i att faktiskt kunna mäta ett utfall
av själva samverkan. Bland annat påtalar Blomqvist (2012) svårigheten i att
skilja på om det verkligen är samverkan som resulterat i att situationen för
ett barn eller en ungdom förändras, eller om andra faktorer spelat in. Detta
som att exempelvis familjekonstellationen eller kamratkretsen förändrats
eller skolsituationen förbättrats. Även andra forskare hävdar det svåra, för
att inte säga omöjliga, i att vetenskapligt försöka utvärdera samverkans effektivitet mellan huvudmän och verksamheter (Blom, Morén & Nygren,
2011; Eriksson & Karlsson, 2011). Anledningarna till att effekterna av samverkan blir svåra att fånga, handlar till stor del om att det ofta saknas metoder och instrument för att på ett fullgott sätt beskriva resultatet av insatser
till olika målgrupper (Danermark, Englund & Germundsson, 2012; Johansson & Thorslund, 2013).
Inom ramen för delstudie III ingick för verksamheterna att besvara i vilken utsträckning man upplevde att samverkan, efter projekttidens slut, gynnat målgruppen för samverkan. Av de 64 verksamheter som besvarat frågan
gör drygt hälften (52 %) bedömningen att barn och unga inom målgruppen
i stor utsträckning gynnats av samverkan inom ramen för satsningen och en
knapp tredjedel (30 %) att samverkan i viss utsträckning kommit barn och
unga till nytta. Verksamheternas beskrivningar av på vilket sätt målgruppen
gynnats avser bl.a. att gemensamt språkbruk skapats runt barnen, att tillgången till stöd kunnat påskyndas samt att man, som ett resultat av tydligare samverkansstrukturer, kunnat uppmärksamma barns behov i ett tidigare skede än innan. Ett större föräldraengagemang ses också.

186

ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

”Samverkansparter kommer närmare varandra, knyter kontakter, vilket underlättar samarbetet. Alla vuxna "pratar samma språk" runt barnen.”
(Verksamhet 3)
”Snabbare tillgång till stöd för målgruppen barn som behövde detta. […]
Det fanns en känsla av ökad förståelse och snabbare beslutsprocesser som
var viktigt för vissa barn och föräldrar.”
(Verksamhet 14)

”Vi har idag områden med tydliga samverkansstrukturer och ansvarsfördelningar, både inom verksamheter och mellan samverkande verksamheter. Vi
upptäcker barns behov tidigare idag.”
(Verksamhet 17)
”De olika verksamheterna har enklare och rakare kontaktkanaler mellan
varandra. Mindre risk att någon faller mellan stolarna.”
(Verksamhet 55)
”’Svåra’ föräldrar blev engagerade och skapade nätverk.”
(Verksamhet 50)

Medan drygt åtta av tio verksamheter uppfattar att samverkan (på något
sätt) gynnat målgruppen bedömer ett par verksamheter (3 %) att målgruppen vare sig gynnats eller missgynnats av samverkan efter projekttidens officiella slut. En verksamhet upplever även att samverkan till och med missgynnat målgruppen, och menar att detta beror på en insatsbrist inom socialtjänsten:
”Socialtjänsten saknar insatser för barn, vilket finns inom BUN men som
socialtjänsten inte får använda, detta missgynnar barnen.”
(Verksamhet 62)

Vidare ses att drygt var tionde verksamhet (14 %) inte kan bedöma på vilket
sätt målgruppen påverkats av samverkan efter projekttidens slut. Några av
verksamheterna belyser detta och menar:
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”Under tiden som projektet genomfördes var vinsten stor för barn och föräldrar.”
(Verksamhet 39)
”Svårt att bedöma. Vi vill ju tro att ett ökat samarbete gynnar barnet, familjen. En ökad medvetenhet om betydelsen av samverkan skapar i sig en bättre
kommunikation med vårdnadshavarna.”
(Verksamhet 21)
”Målgruppen kräver samverkan, men jag kan inte avgöra om projektet har
gynnat de barn som behöver det idag.”
(Verksamhet 33)

För att besvara frågor som visar om samverkan de facto har resulterat i en
förbättrad situation för målgruppen (i termer av exempelvis förbättrad psykisk hälsa, minskad skolfrånvaro, reducerat riskbruk av alkohol och narkotika och/eller sänkt förekomst av ungdomskriminalitet) krävs en annan studiedesign och andra analysmetoder. Sådana frågor har dock inte behandlats
inom ramen för denna avhandling, och framför allt, har barn och unga (och
i förekommande fall deras familjer) inte själva tillfrågats om sina erfarenheter av att ha varit föremål för samverkan. I detta avseende avgränsas avhandlingsarbetet till att enkom omfatta de professionellas perspektiv avseende bedömningar av om, och i så fall på vilket sätt, målgruppen gynnats
av samverkan.
Sammantaget kan här konstateras, att samverkansföreträdare i stor utsträckning finner att man genom att samverka, kunnat identifiera en rad
olika positiva resultat, som på olika sätt (direkt eller indirekt) tycks påverka
målgruppen på ett främjande sätt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att
en viss osäkerhet verkar råda om huruvida samverkansprojektet i sig kan
kopplas samman med de vinster som identifierats avseende målgruppen.
Tilläggas bör, vilket även bl.a. Blomqvist (2012) poängterar, att det kan
råda delade meningar mellan samverkande parter, föräldrar och vårdnadshavare, om huruvida effekterna av samverkan varit positiva, negativa eller
ingetdera för den enskilda individen eller gruppen barn/unga.
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8. SLUTDISKUSSION
Framförallt två utgångspunkter har motiverat detta arbete. För det första
en ambition att avhandlingen skall lämna ett bidrag till den kunskapslucka
som råder avseende samverkansprocessens utveckling över tid, efter att en
begränsad projekttid nått sitt slut. Empirin i detta fall är hämtad från en
nationell strategisk policysatsning om samverkan till förmån för barn och
unga som far illa eller riskerar att fara illa. För det andra tar avhandlingen
fasta på den generella okunskap som Riksrevisionen (2014) lyfter fram.
Detta avseende faktiska resultat av statligt finansierad projektverksamhet
som den strategiska policysatsningen på samverkan kan sägas utgöra ett
exempel på. Avhandlingens övergripande syfte har varit att beskriva samverkansprocessens utveckling, dels inom ramen för en given projekttid, dels
under en efterföljande femårsperiod samt att identifiera betydelsefulla processer inom ramen för denna utveckling. I detta avslutande kapitel, förs en
diskussion om centrala resultat i avhandlingen utifrån nedanstående tre teman.
•
•
•

Spåren av en strategisk samverkanssatsning till förmån för barn och unga
Samverkansprocessen inom och utanför ramarna för ett projekt
Faktorer av vikt för samverkans utveckling

8.1 Spåren av en strategisk samverkanssatsning till förmån för
barn och unga
Ur ett övergripande perspektiv visar avhandlingen att policysatsningen om
samverkan kring målgruppen, i många fall etablerad under åren 2007-2009,
efterlämnat spår. I vissa avseenden är dessa spår tydliga, i andra fall mer
vaga. För vad som blev av just ett specifikt samverkansprojekt kan vara
svårt att avgöra: ”Vi tänker inte ’i projektet si och så’”, som en verksamhet
uttryckte det. Anledningar till sådan osäkerhet – om vad som hänt med den
tidigare projektbaserade samverkan – kan handla om faktorer som organisatorisk föränderlighet, nyskapade och sammanslagna enheter (eller för den
delen stadsdelar), om omfattande chefsbyten och en kontinuerlig personalomsättning där konstellationen av samverkansparter regelbundet förändras.
Några citat från verksamheterna speglar dessa frågor och påtalar också vikten av att samverkan följs upp.
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”Bra att ni gör uppföljning efter en längre tid. Dock svårt att avgöra projektets del i ett eventuellt förändrat samverkansklimat.”
(Verksamhet 56)
”Det är bra att den [utvärderingen] görs. Jag hoppas få ta del av resultatet
och kommentarer kring vad som behöver förbättras generellt.”
(Verksamhet 24)

Samverkan är av självklarhet ingen statisk enhet, utan en process som pågår
inom en kontinuerligt föränderlig organisation (Ødegård, 2005). Därför är
det naturligt att organisatoriska förutsättningar för samverkan också förändras. Avhandlingen har kunnat visa att samverkan kring målgruppen,
trots ett föränderligt organisatoriskt klimat består över tid. Vidare ses att
samverkan över tid har främjats och underlättats av: engagerade och motiverade chefer och medarbetare, förankring på högsta politiska ledningsnivå
samt tydlighet vad gäller strukturer och roller. Spår av samverkan – i termer
av faktiskt konstaterad betydelse för målgruppen barn och unga – framstår
som mer otydliga. Att samverkan – utifrån de professionellas perspektiv – i
någon form bedöms ha gynnat barn och unga inom målgruppen, konstateras av en övervägande majoritet. Dock förenas denna uppfattning med en
viss skepsis avseende samverkans faktiska inverkan på de barn och unga,
kring vilka samverkan sker. Detta har även tidigare samverkansforskare
kunnat konstatera utmaningen i (Berlin, 2015; Blom et al., 2011; Blomqvist,
2012; Eriksson & Karlsson, 2011). I likhet med O´Brien et al. (2009) visar
även avhandlingen det svåra i att med säkerhet kunna hävda att samverkansinsatser de facto förbättrat resultaten för målgruppen. En verksamhet
menar: ”Vi vill ju tro att ett ökat samarbete gynnar barnet, familjen.”
Denna fråga faller dock delvis utanför avhandlingens ram, men bör noteras
utifrån ett vidare och framtida perspektiv. Detta har tidigare berörts av
bland andra Longoria (2005) som menar att (sid. 135):
“An urgent need exists for all human service stakeholders to engage in critical thinking, dialogue, and generating a knowledge base concerning the
outcomes of inter-organizational collaboration in the specific context of
the lives of individuals who received services from organizations that practice inter-organizational collaboration. The initiation and maintenance of
inter-organizational collaboration should be grounded in the results of empirical studies that shows its efficacy as a means of achieving specific human service recipient outcomes, not a practice or political ideology.”
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Utifrån det faktum att många barn och unga, som en följd av en funktionsnedsättning, utgör en särskilt prioriterad grupp avseende stödbehov och
hjälpinsatser från olika samhällsinstanser, har det varit särskilt värdefullt
att kunna påvisa att barn och unga med någon form av funktionsnedsättning, i en betydande utsträckning, återfunnits inom den aktuella målgruppen för samverkan. Forskare som Brunnberg (2010) kan påvisa att barn att
ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad har nedvärderats eller på
annat sätt behandlats kränkande, än ungdomar utan funktionsnedsättning.
Komplexiteten vad gäller samverkan om barn och unga med funktionsnedsättning påtalas vidare av Jakobsson & Lundgren (2013) utifrån vikten av
föräldrars delaktighet. Dessa får ofta agera ”spindel i nätet” med ansvar för
att dra i alla trådar, för att parterna runt det enskilda barnet ska kunna
samverka. Dessa parter är dessutom ofta många till antalet (Skolverket,
2015). Vad avhandlingen har kunnat visa, är att en övervägande majoritet
av de verksamheter som identifierat barn och unga med funktionsnedsättning inom målgruppen, inte i någon större utsträckning särskilt fokuserat
just på förekomsten av funktionsnedsättning. Samverkan verkar snarare ha
omfattat alla barn – med, såväl som utan, känd funktionsnedsättning. Resultat kan diskuteras utifrån flera vidare perspektiv, vilket delvis faller utanför kontexten och syftet med denna avhandling. Det ter sig dock viktigt
att betona, att när särskilt fokus riktats mot förekomsten av funktionsnedsättning inom målgruppen, har detta innefattat positiva effekter i form av
bland annat ökad kompetensutveckling avseende specifika funktionsnedsättningar och en ökad förståelse vad gäller bemötande och stöd till dessa
barn och ungdomar.

8.2 Samverkansprocessen inom och utanför ramarna för ett projekt
Att följa och beskriva olika delar av samverkansprocessen utgör en av de
vanligaste forskningsgrenarna inom samverkansområdet (Huxham &
Vangen, 2005). Samverkanslitteraturens stora omfattning till trots råder
fortfarande en generell brist på studier, som med longitudinella ansatser,
följer utvecklingen av och förändringar inom samverkansprocessens olika
stadier (O´Leary & Vij, 2012). Denna avhandling har, på ett sätt som inga
tidigare studier kunnat påvisa, blottlagt hur samverkansprocessen utvecklas
över tid: detta inom ramen för samma 66 verksamheter, tillika tidigare samverkansprojekt mellan parterna skola, socialtjänst, polis samt barn- och
ungdomspsykiatri. En mer detaljerad beskrivning av samverkansprocessens
ULRIKA ENGLUND

Samverkansprojekt och sen då?

191

utveckling har, för 38 av dessa verksamheter, presenterats. Avhandlingens
tre delstudier beskriver hur samverkan dels utvecklats under projektperioden (delstudie I och II) och dels hur samverkan gestaltar sig fem år efter
projekttidens slut (delstudie III). Vid projekttidens slut (vid årsskiftet
2009/2010) kunde Danermark et al. (2009) i sin slutrapportering till Skolverket konstatera, att det externa stödet för samverkan, resulterat i ökad
samverkansgrad kring målgruppen och en övergripande positiv utveckling
av samverkans kvalitetsindikatorer under projekttidens gång. Liknande
satsningar på samverkansprojekt som finansieras via medel från nationella
eller regionala myndigheter har studerats av bl.a. Jensen, Johansson &
Löfström (2012) och Löfström (2013).
Att samverkan utvecklas positivt under en tidsbegränsad utvecklingsperiod är dock inget nytt eller ovanligt fenomen. Danermark och kollegor
(2009) beskriver flera positiva organisatoriska vinster under den tvååriga
projekttiden, såsom förbättrad kommunikation, mer naturliga kontaktvägar, ett ökat lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot varandra, färre hierarkiska strukturer, ny respekt och professionell tilltro, samt att mer realistiska förväntningar och rimligare krav kunnat ställas på varandra.
Även andra studier påvisar att projektbaserad samverkan genererat positiva erfarenheter och upplevd vinst för deltagande professionella parter.
Clark & Smith (2009) beskriver bland annat att förbättrad och utökad
kommunikation mellan samverkansparterna kunnat skapas avseende barn
till föräldrar med psykisk sjukdom. Vid en 12-månadersuppföljning framkom bl.a. att en majoritet av samverkansparterna upplevde att samverkan
med andra professioner generellt kommit att underlätta arbetet med barn
och föräldrar. Studier av Fosse (2001a, 2001b; 2007), avseende intersektoriella samverkansprojekt kring barn och ungas levnadsvillkor, visar att samverkan inneburit en positiv utvecklings- och lärandeprocess. Deltagarna
upplevde till exempel att tidigare förhållningssätt och förväntningar på
varandra utmanats och förändrats till det bättre, samtidigt som (stundtals
allvarliga) konflikter parterna emellan, på sikt upplevdes ha varit nödvändiga och konstruktiva. Även Purcal et al. (2011) visar att samverkan i flera
avseenden utvecklats positivt under den givna projekttiden. Dock kan studien inte visa i vilken utsträckning upplevda vinster och fördelar med samverkan, inom ramen för projektsatsningen, i själva verket består efter att
den externa finansieringen upphört och projekttiden löpt ut.
Löfström (2010a; 2010b) och Jensen, Johansson & Löfström, 2012) som
studerat samverkansprojekt inom offentlig sektor, diskuterar svårigheterna
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för samverkansprojekt, att på ett varaktigt sätt, bidra till fortsatt partssamverkan efter att en tillfällig projekttid tagit slut. Den tillfälliga samverkansorganisationen tenderar snarare att upplösas i samband med att projekttiden når sitt slut, varpå samverkan i regel upphör (Löfström, 2013). Även
det centrala strategidokumentet (som utgjort en viktig utgångspunkt för den
aktuella samverkanssatsningen) uppmärksammar det olyckliga i att även
mycket framgångsrika samverkansprojekt ofta inte ges fortsatt möjlighet att
integreras i ordinarie strukturer. Detta trots att verksamheterna ofta har
stora behov av att skapa just långvariga och bestående samverkansstrukturer (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen, 2007).
Här bidrar avhandlingen med ett nytt perspektiv och detta genom att
visa, att den studerade (tidigare projektbaserade) samverkan, till största delen inte kommit att upphöra efter projekttidens slut. I någon mening bedöms samverkan fortfarande pågå och har således ”överlevt” den tidsbegränsade projektfasen. Snarare bedömer mer än hälften av verksamheterna
att samverkan ökat i omfattning efter projekttidens slut, samtidigt som den
i drygt sex av tio verksamheter permanentas till att numera ingå som en del
i ordinarie organisationsstrukturer.
Av dessa exempel på hur samverkan kommit att permanentas, framgår
till exempel att den omformats till att uppgå i nya, större organisatoriska
strukturer (till exempel inom ramen för stadsdelssammanslagningar), eller
att samverkan kring målgruppen inkorporerats i andra övergripande frågor
(såsom familjestöd). Den projektbaserade formen fortsätter dock i viss utsträckning att prägla samverkan, även efter den tidigare projekttiden (år
2008-2009). Detta sker dock oftast inom nya projektformer och endast i
mycket liten utsträckning i samma form som under projekttiden. Avseende
den vanliga förekomsten av samverkansprojekt inom just parallella organisationer, i regel åtskilda från samverkansparternas ordinarie moderorganisation, menar Löfström (2010a; 2010b) att samverkan i praktiken sällan
leder till något verkligt utbyte mellan samverkansorganisationen och den
ordinarie hemorganisationen. Huruvida detta varit fallet inom de verksamheter som avhandlingen berör, faller utanför denna avhandlings ram. Det
kan dock tolkas som problematiskt om samverkan organiseras på ett sådant
sätt att långsiktig och betydelsefull verksamhetsutveckling undergrävs på
grund av organisatoriska aspekter. Här visar en fallstudie av samverkan,
om barn och unga med komplex problematik (Germundsson, Englund &
Danermark, 2009) på just projektorganisationens betydelse. En av de tyd-
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ligaste framgångsfaktorerna i samverkan var, menade verksamhetsföreträdarna, att någon separat organisation för samverkansärendena inte byggdes
upp under projekttiden. Bortsett från samverkans tydliga organisering med
en styrgrupp, där samtliga parter fanns representerade, hade samverkansdeltagarna möjlighet att organisatoriskt ”vara kvar” i sina respektive verksamhetsområden och uppdrag. Detta medförde på sikt att samverkan fortsatte att utgöra en naturlig del inom berörda verksamheter.
Att samverkan i störst utsträckning kommit att permanentas in i ordinarie verksamhetsstrukturer, torde tyda på att behållningen av det tidigare
samverkansprojektet, i en majoritet av verksamheterna, ändå bedömts vara
tillräckligt värdefull för att göras bestående. Men hur den permanenta organiseringen av samverkan ser ut i det enskilda fallet besvaras inte heller
inom arbetets ram.

8.2.1 En generellt positiv vs. en detaljerat negativ samverkansutveckling
Resultatet visar en övergripande positiv utveckling av samverkan över den
femårsperiod, som passerade efter projekttidens slut. Detta i termer av en
ökad, permanentad samt en årligen bedömt välfungerande samverkansprocess. Parallellt med denna trend ses samtidigt en annan, om man så vill,
motsägelsefull utvecklingstendens. Efter projekttidens slut, och under den
kommande femårsperioden, ses nämligen generellt lägre skattningar av
samverkans kvalitetsindikatorer. Kortfattat kan sägas, att den positiva utveckling som registrerades under projektperioden (delstudie I och II) inte
består efter projekttidens slut, utan dessutom försämras till att i flera fall
understiga skattningarna vid baslinjen.
Här kan man ställa sig frågan vari denna diskrepans består? Varför skatttas samverkan i så pass mycket lägre grad ”högt” fem år efter projekttidens
slut jämfört med i slutet av projekttiden, samtidigt som positiva, generella
utvecklingstrender kunnat konstateras? Avhandlingen kan inte bidra med
några säkra svar på sådana frågor, men möjliga förklaringar kan dock diskuteras. För att närmare analysera detta skulle en mer kvalitativ ansats
fordras, med till exempel intervjuer av verksamhetsföreträdare på olika organisatoriska nivåer. Möjligen kan dock skillnaderna bestå i att det vid
olika tidpunkter finns olika slags förväntningar på samverkan. Från att förväntningarna på samverkan – inom ramen för en projektperiod – i regel
varit höga, avtar dessa med tiden som en möjligen naturlig utveckling. Fem
år efter projekttidens slut (då delstudie III genomfördes) är förväntningarna
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möjligtvis lägre ställda varpå man snarare nöjt sig med att samverkan fortlever. Och att dessa – lägre ställda förväntningar – också återspeglas i hur
man över lag skattar samverkan.
Sådana antaganden sammanfaller även med de olika faser och stadier
som samverkansprocessen ofta följer. Ring & van de Ven (1994) menar att
samverkan kan ses som en cyklisk process, där olika faser följer på
varandra. Exempelvis liknar Anell & Mattisson (2009) samverkan vid ett
äktenskap och beskriver att dess process ofta inleds med en period präglad
av stort engagemang och uppvakning (likt en smekmånad). I detta inledande
skede upplever samverkansdeltagarna sig i regel särskilt motiverade och optimistiska med höga och positiva förväntningar på framtiden. Även
Blomqvist (2012) relaterar samverkan mellan parterna BUP, socialtjänst,
skola och familj, till tre olika faser och menar att samverkansprocessen ofta
förflyttar sig tillbaka till tidigare steg i processen. I den första initieringsfasen utkristalliseras i regel vilka som behöver omfattas av samverkan utifrån
barnets/målgruppens problematik. Den efterföljande förhandlingsfasen inbegriper ofta för parterna att försöka utröna hur själva samverkansarbetet
ska utföras, vem som ska göra vad och vem som hanterar vilken problematik kring individen. Detta medan parterna i ett tredje skede, den s.k. förändringsfasen, åsyftar att de facto förändra situationen för den/de individer som
samverkan avser att gynna. Här poängteras samverkansprocessens komplexitet utifrån att processen kan ”glida mellan” olika faser, från till exempel förändring till förhandling, för att senare även återgå till en diskussion
om vilka parter som (ånyo) behöver ingå i samverkan.
Danermark et al. (2009) lyfter här fram särskilda förhållanden, som i
regel råder under just projekttiden, nämligen att extra resurser tillsatts, att
samverkan i större utsträckning ”finns på schemat” och att en särskilt utsedd projektledare, med ett samordnande ansvar finns att tillgå. Just behovet av samordning inom samverkansaktivitet belyses i flera tidigare studier
(Fosse 2013; Germundsson, Englund & Danermark, 2009; Sheridan, 2009;
Widmark, 2015). Här framgår i delstudie III, att just kvalitetsindikatorn
avseende samordning är en av aspekt som försämrats allra mest från projekttidens slut och över den kommande femårsperioden. Samtidigt ses en
positiv samvariation (se tabell 36, bilaga 10) mellan en hög skattning av
samordnarfunktionen och att samverkansutvecklingen har främjats av en
förankring av samverkan på såväl verksamhets- som på ledningsnivå. Utifrån detta resultat kan just förekomsten av en samordnarfunktion – även
inom ramen för en permanent samverkansform och organisation – tänkas
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utgöra en särskilt viktig faktor för en långsiktig samverkan med förankring
på olika nivåer inom de samverkande organisationerna.
En annan möjlig förklaring kan handla om vanan att, som samverkansdeltagare, betrakta och bedöma samverkansprocessen på det detaljerade
sätt som skattningar av de 58 kvalitetsindikatorerna illustrerar. Kanhända
har de mer detaljerade rutiner för samverkan – som skapades inom ramen
för samverkansprojektet – kommit att suddas ut i takt med att samverkan
(i många fall) antagit en ny permanent organisationsform?

8.2.2 Dynamiken inom styrning, struktur och samsyn
Avhandlingens resultat illustrerar även att samverkansutvecklingen skiljer
sig något åt vad gäller de tre centrala förutsättningarna: styrning, struktur
och samsyn. Övergripande konstateras att de (på sina håll förhållandevis
kraftiga) ökningar som under projekttiden sågs av höga skattningar, inte
bara återgått till, utan även understiger baslinjevärdet vid den tredje mätningen. Detta gäller för styrning såväl som för struktur och samsyn. Skillnaden består i att kvalitetsindikatorerna för samsyn inte lika dramatiskt
återgår till eller understiger ursprungliga värden, vid det uppföljande tredje
mättillfället. Detta kan möjligtvis tolkas som att aspekter rörande styrning
(såsom förankring av samverkan på ledningsnivå och tydlighet avseende beslutsmandat) och struktur (såsom mätbara samverkansmål och tydlighet
kring roller) är något mer ”känsliga” för förändring och såtillvida kan förändras relativt snabbt. Detta medan frågor som berör samsyn (såsom helhetssyn på det som samverkan avser) är mer benägna att bestå över tid. Ett
möjligt exempel är att jämföra upplevd grad av helhetssyn med en strukturell kvalitetsindikator, som att kontinuerligt dokumentera samverkansprocessens utveckling. Aktiviteten att föra regelbundna anteckningar om samverkansrelaterat arbete kan (i teorin) upphöra från ett samverkansmöte till
ett annat. Samverkansprocesser som inkluderar att till exempel etablera en
helhetssyn kring målgruppen, uppnå samsyn vad gäller ansvarsfördelning
och att lära sig om varandra avseende huvuduppdrag och möjligheter, är
processer som i regel tar längre tid att etablera, men som (när väl skapade)
inte lika plötsligt torde upphöra. En motsvarande redovisning av dynamiken inom samverkansutvecklingen över tid har – på det sätt som styrning,
struktur och samsyn här redovisas – inte i några tidigare studier redovisats
på denna detaljnivå.
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8.3 Faktorer av vikt för samverkans utveckling
Med grund i ett kritiskt realistiskt perspektiv och teoribildning, har betydelsefulla mekanismer inom samverkansprocessens utveckling identifierats. Innan dessa mekanismer nedan diskuteras, berörs först resultat som visar samverkansutvecklingens oberoende gentemot kontextuella faktorer inom verksamheterna. Avhandlingen har nämligen kunnat visa att samverkans utveckling (i termer av förändrad samverkansgrad) efter projekttidens slut,
inte i någon större utsträckning kunnat härledas till specifika karaktäristika
inom verksamheterna. Att samverkan (till exempel) skulle ha minskat eller
ökat i omfattning, på grund av att ett visst sakområde varit föremål för
samverkan eller att en specifik samverkanspart involverats, kan inte styrkas.
Inte heller ses att målgruppens ålder, eller det faktum att barn/unga med
funktionsnedsättning identifierats inom målgruppen, ska ha spelat någon
avgörande roll för huruvida samverkan ökat eller minskat efter projekttidens slut. Detta indikerar att samverkan för den här aktuella målgruppen
tycks vara relativt kontext-oberoende, i termer av sådana karaktäristika
som här behandlats.
Genom en sammantagen analys av studiens resultat (i form av skattningar av samverkans kvalitetsindikatorer, bedömningar av påverkansfaktorers betydelse samt illustrerande citat från öppna frågor, tidigare forskningsresultat samt teoretiska utgångspunkter) har fem centrala mekanismer
avseende samverkansutvecklingen, kunnat urskiljas. Vardera mekanismen
– förankring, helhetssyn, engagemang, kunskap och tydlighet – lyfts på
olika sätt, och inom flertalet tidigare forskningsstudier, fram som betydelsefulla och främjande för samverkansprocessens olika delar. Utifrån tidigare
studier med en kritisk realistisk ansats (Hewitt et al., 2014; 2015, Sims et
al., 2015a; 2015b) överensstämmer avhandlingens resultat med fynd avseende generativa mekanismer för samverkansaktivitet.

8.3.1 Engagemangets betydelse
Samverkansforskare som bl.a. Blomqvist (2012), Lalayants (2013), Nordström (2016), Widmark (2015) och Widmark et al. (2011), visar i sina samverkansstudier avseende barn och unga på vikten av engagemang i och motivation för samverkan på olika nivåer. Att medarbetare, chefer och högsta
ledning uppvisar engagemang och motivation inför samverkansuppgiften,
upplevs som betydelsefullt från såväl ett lednings- som ett medarbetarperspektiv.
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När engagemang och motivation från chefer och medarbetare upplevs ha
främjat samverkans utveckling över tid, skattas också samsynen kring ansvarsfördelning och kunskapen om andras uppdrag högt. I svar på enkätens
öppna frågor (delstudie III) betonas också vikten av en engagerad ledning
och samverkansförankring på högsta ledningsnivå, som särskilt central.
Bland andra påtalar Lalayants (2013) ett starkt och engagerat ledarskap
som en av de viktigaste faktorerna inom multidisciplinär samverkan. Hewitt
et al. (2014; 2015) och Sims et al. (2015a, 2015b) framför ledarskapets betydelse som en av 13 centrala mekanismer för utfall inom samverkan. Berlin
(2015) menar att engagemang och holistiskt synsätt mellan parterna (inom
ramen för psykiatriska team) krävts för att lösa komplexa frågor.
Engagemanget inom och mellan samverkande parters organisationer är
även förknippat med förankringsprocessen av det samverkansrelaterade arbetet. I resultatet framkom också, att höga skattningar av ledningsförankringen (gällande såväl samverkan i sig som dess målsättning) minskat över
tid, medan verksamheterna i öppna svar antyder att engagemanget för samverkan sviktat i takt med att ledningen bytts ut. Samtidigt ses en positiv
samvariation mellan en hög förankringsgrad av samverkan på verksamhetsnivå och en, för samverkans utveckling, främjande ledningsförankring.
Dessa resultat tangerar frågor avseende centrala förmågor som chefer och
ledare bör inneha, för att på ett fruktbart sätt kunna möjliggöra ledarskap
inom förändringsarbete och policyrelaterade projekt. Southard (2016) beskriver just detta och listar ett antal aspekter, som kan relateras till det förändringsarbete, som samverkansprocessen ofta inkluderar, nämligen chefers förmåga att (egen översättning):
-
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skapa en plan för att utforma och formulera en vision som understödjer
ett omfattande förändringsarbete
samla och motivera intressenter som berörs av processen
förstå vilka kulturella och kommunikativa förmågor, som krävs för att
arbetsuppgifterna inom förändringsarbetet ska kunna fullföljas
säkra politiskt stöd från intressenterna genom offentligt engagemang,
med hjälp av publicitet för förändringsprocessen och dess resultat
säkra kontinuiteten vad gäller nya ledare inom nästa fas av utvecklingsarbetet, genom att främja mentorskap för nya chefer/ledare
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Sammanfattningsvis kan avhandlingens resultat illustrera att då ett engagemang och en motivation funnits inom ramen för samverkan – bland såväl
chefer som medarbetare – har detta haft en positiv inverkan på den fortsatta
samverkan, även efter projekttidens slut.

8.3.2 Behovet av kunskap och betydelsen av helhetssyn
Samverkansarbete berör olika dimensioner av kunskap. Det kan bland annat handla om kunskapen om varandra avseende samverkansparternas ursprungsuppdrag etc. (se bl.a. Blomqvist, 2012; Danermark, 2005, 2015b;
Danermark & Kullberg, 1999; Hodges et al., 2013; Widmark, 2015; Widmark et al., 2011) liksom om kunskap om vad samverkan praktiskt avser
(Danermark, 2005; Hodges et al., 2013). Att man, som enskild samverkansdeltagare, upplever sig ha kunskap om centrala aspekter för samverkan, är
i sin tur förknippat med huruvida parterna sinsemellan kan uppnå ett helhetsperspektiv. Detta, framhåller Socialstyrelsen (2013b) är av största vikt
när samverkansfrågor avseende barn och unga, i olika sorters utsatthet, behöver hanteras. Här kan avhandlingens resultat visa, att en högt skattat
kunskap om till exempel andra parters uppdrag – även fem år efter projekttidens slut – samvarierar positivt med flera av de faktorer, som bedöms ha
främjat samverkansutvecklingen. Här kan exempel som samverkanskunskap/samverkanserfarenhet, kommunikation och respekt för varandras
uppdrag nämnas. Att ha kunskap om varandra genererar även en ökad grad
av tillit, samverkansparterna emellan. Lindqvist (2013) menar att ett minimum av tillit på alla nivåer krävs för att en långsiktig samverkan i praktiken
ska kunna förverkligas.
Kunskapsdimensionen inom samverkansforskningen relateras också till
betydelsen av att ha konkret och praktisk samverkanskunskap eller samverkanskompetens (Axelsson & Bihari Axelsson 2007, 2013; Boklund, 1995;
Danermark, 2005, 2015b; Danermark et al., 2009; Fleetwood & Matscheck, 2007; Widmark et al., 2011; 2016; Ødegård & Strype, 2009; Ødegård & Willumsen, 2011). Detta syftar till samverkansdeltagarnas ”färdigheter” i att samverka, och är något som ofta hänger ihop med vilken samverkanserfarenhet man har med sig in i den aktuella samverkan (Danermark, 2005; Danermark & Germundsson, 2007). Vikten av att personal
fortbildas i samverkanskomptens, för att kunna arbeta i team, belyses vidare
av Ødegård & Willumsen (2011). Samtidigt som denna sorts kunskap i stor
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utsträckning bedöms ha gynnat samverkansutvecklingen, påtalar vissa verksamheter i öppna svar, att en generell kunskapsbrist i samverkansfärdighet
råder, och att sådana utbildningsinsatser är önskvärda.
”Att i stort sett alla yrkesgrupper inte har någon samverkanskompetens med
sig från sin yrkesutbildning. Alla vill att man ska samverka men hur gör man
det rent praktiskt metodiskt? […] Personalomsättning och bristande samverkanskompetens är de största hindren för en stabil utveckling.”
(Verksamhet 24)

I likhet med andra svenska samverkansforskare kan här betydelsen av specifik samverkanskompetens inte nog understrykas. Detta innefattar förmågan att kunna hantera olika identiteter, bemöta gränsproblematik samt
att se och kunna förstå kulturella och yrkesmässiga olikheter, som kan tänkas uppstå mellan samverkande parter (Axelsson & Bihari Axelsson 2007;
2013). Utvecklingen av samverkan över tid visar förvisso en upplevd ökning
av (god) samverkanskunskap. Samtidigt ses dock en betydande försämring
av högt skattad gemensam och kontinuerlig kompetens- och metodutveckling. Här framhåller Matscheck och Axelsson (2013) – i en fallstudie av samverkan mellan landsting och psykiatri avseende psykisk ohälsa – just vikten
av att utgå från en helhetssyn på enskilda patienters och klienters hjälp- och
stödbehov. Författarna menar att, för att en helhetssyn ska kunna skapas,
krävs fungerande kontaktytor mellan parterna på olika nivåer inom respektive organisation. Detta i form av såväl formaliserade möten på ledningsnivå som också ett forum där all personal omfattas, till exempel gemensamma utbildningsdagar, men även informella och spontana möten och
kontakter. Dessa aspekter tangerar avhandlingens resultat avseende en –
efter projekttidens slut – negativ utveckling för gemensam kompetens- och
metodutveckling mellan parterna. Detta kan i sin tur härledas till vikten för
samverkansparter att generellt känna till och förstå sin del i samverkanssystemet, och vilken påverkan den egna organisationen har i en större helhet,
och vice versa (Hodges et al., 2013). Det föreligger härmed anledning att
återkomma till betydelsen av övergripande samverkanskompetens för alla
verksamheter, som i sin profession möter barn, unga och vuxna i behov av
ett sammansatt stöd. Vad gäller samverkansprocessens utveckling efter projekttidens slut, visar resultatet att kunskapsaspekten i stor utsträckning går
att relatera till förmågan att skapa helhetssyn, och att detta även i ett längre
perspektiv bör beaktas. Detta för att även på längre sikt kunna gynna den
målgrupp som samverkan avser.
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8.3.3 Vikten av tydlighet och förankring
Tydlighet avseende centrala aspekter inom ramen för samverkansprocessen
påtalas inom flertalet samverkansstudier (Blomqvist, 2012; Hodges et al.,
2013; Lalayants, 2013; Nordström et al., 2016; Widmark, 2015; Widmark
et al., 2011). Utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv betonar Hewitt et al.
(2014; 2015) och Sims et al. (2015a; 2015b), vikten av tydlighet vad gäller
professionellas roller inom samverkan, som en av 13 centrala mekanismer.
Vidare ses, att när tydlighet upplevs inom ramen för samverkan, är detta
ofta förknippat med frågor som rör grad av förankring (Lalayants, 2013;
Walker, 2003). Blomqvist (2012) som i sina studier av samverkan mellan
socialtjänsten, skolan, BUP och familjen, belyser hur oklar ansvarsfördelning, vagt formulerade samverkansmål samt oenighet om fastställda mål,
inneburit att samverkansprocessen försvårats. Detta utgör exempel på när
förankringen av centrala samverkansaspekter brustit.
Avhandlingen visar vidare att förankringen av samverkan på högsta ledningsnivå haft stor positiv inverkan på samverkansutvecklingen efter projekttidens slut. Betydelsen av ett positivt och innovativt ledarskap inom ramen för samverkan betonas av Claiborne et al. (2015). Tyvärr konstateras
här att det ofta är just de organisationer som bäst behöver en ny innovativ
implementering i sin verksamhet, som på grund av bristande resurser och
ökade krav, har svårast att realisera detta. Detta, menar författarna, är nära
förknippat med frågor som säkerställer tydliga beslutsmandat, arbetsrelaterade mål och uppdrag, samt att ansvarsområden och professionella förväntningar är tydliggjorda och kända inom organisationen.
Vidare konstateras att fler samverkansavtal kommit att tecknas men att
(höga skattningar av) tydligheten avseende roller, arbetsfördelning och arbetsrutiner samtidigt minskat. Att samverkan manifesteras via avtal har förvisso ett stort formellt värde. Sådana kan till exempel rymma överenskommelser om gemensamma mål på kort respektive lång sikt samt ansvarsgränser avseende målgruppen – detta för att säkerställa att barn och ungdomar
får sina behov tillgodosedda. Samverkansavtal bör med fördel även omfatta
bestämmelser om systematisk uppföljning av samverkan såväl som effektutvärdering (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling & Rikspolisstyrelsen, 2007). Dock belyser Grape (2006) att olika typer av samverkansdirektiv och avtal ofta är abstrakta och vagt formulerade och i behov av
precision och konkretisering utifrån verksamheternas egna preferenser och
förutsättningar. Detta kan även medföra risk att ett och samma samverkansavtal tolkas olika av olika avtalsparter och intressenter, varpå konflikter och orealistiska förväntningar på varandra kan uppstå. Detta antyder
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även Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015) som i sin slututvärdering av PRIO 51 visar att likaväl som samverkansavtal kan utgöra en viktig
formell förutsättning, så utgör avtalen i sig ingen garanti för en väl fungerande samverkan i praktiken. Mycket av arbetet som bedrivits inom prestationsinsatserna fokuserar på olika former av planer, dokumentation och
administration, medan mindre resurser läggs på att förbättra situationen för
patienten eller brukaren. Som en central framgångsfaktor för fungerande
samverkan, betonar även Socialstyrelsen (2017) vikten av skriftliga överenskommelser där ansvarsfördelningen i samverkan tydligt framgår.
En annan dimension av tydlighet – eller snarare otydlighet – avser omorganisering inom verksamheterna. På flera håll vittnar verksamhetsföreträdare om det problematiska i att verksamheter, enheter och strukturer – med
jämna mellanrum – ombildas. En upplevelse av att instabila förhållanden
verkar råda, bäddar indirekt för att en tydlig, kontinuerlig och förankrad
samverkan kring målgruppen försvåras. Hodges et al. (2013) omnämner
detta förhållande som organisatorisk otydlighet och som potentiellt problematiskt för samverkansarbetet i dess helhet.
I relation till detta visar avhandlingens resultat att ovisshet råder kring
samverkans generella utveckling efter projekttidens slut. Flertalet verksamheter uppger sig sakna kunskap om huruvida samverkan – inom ramen för
det dåvarande projektet – har ökat eller minskat i omfattning efter projekttidens slut. Därtill har vissa verksamheter svårt att betrakta samverkan avseende målgruppen i termer av ”projektet si och projektet så”. Vidare framkommer att samverkan, efter det att den permanentats efter projekttidens
slut, numera ingår i utvidgade uppdrag, där nya samverkansformer på både
individ- och organisationsnivå etablerats. Sådan otydlighet avseende samverkans övergripande kontext tangerar vad Liljegren (2013b) kunnat visa.
Utifrån studier av strategiska samverkansråd inom psykiatrin och där samverkan upplevdes gå trögt, framkom vid en inventering att så mycket som
ett 60-tal olika samverkansorgan mellan kommun och landsting identifierades inom kommunen (med knappt 100 000 invånare). Man menade att
en avgörande orsak till detta ”samverkansöverskott” handlade om att det
var generellt enkelt att initiera samverkan men däremot politiskt inkorrekt
att avsluta samverkan.

PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation – är ett utvecklingsarbete
som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Stockholms stad (https://skl.se).
51
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Sammantaget antyder resultatet att, i de fall tydlighet avseende samverkan kunnat möjliggöras – både vad gäller ledningsstruktur och dess praktiska organisation – så har detta på ett positivt sätt bidragit till en fortsatt
gynnsam samverkansprocess.

8.3.4 Lagstiftningens inverkan
Ett resultat i avhandlingen som, i mångt och mycket, frångår tidigare studier
vad gäller betydelsefulla faktorer för samverkansarbete, utgörs av lagstiftningen och dess inverkan på samverkansprocessen. Som ovan (i kapitel 4)
framkom, förknippas just den lagstiftning som styr och reglerar samverkande parter i regel med svårigheter och hinder för fungerande samverkansprocess. Exempel på sådana studier avser samverkan mellan socialtjänst och
polis (Edvall Malm, 2012) och samverkan mellan pedagoger och socialarbetare (Danermark, Englund & Germundsson, 2010; Danermark et al.
2009, Germundsson, 2011). Även Rejmer (2009) påvisar problem med
olika tolkningar av sekretessbestämmelser, med spänningsförhållanden mellan parterna som följd. Axelsson & Bihari Axelsson (2013) påtalar att ett
av de största strukturella hindren för samverkan, ofta handlar om olika regler och föreskrifter – utifrån lagar och förordningar – som samverkande
parter underkastas. På denna punkt avviker avhandlingens resultat från vad
flera tidigare studier visat, nämligen att de olika parternas respektive lagstiftning i första hand inte bedöms ha hindrat samverkansutvecklingen över
tid. Störst andel verksamheter (motsvarande fyra av tio) bedömer snarare
att lagstiftningen varken hindrat eller främjat samverkansutvecklingen.
Dessutom är antalet verksamheter, som anser att lagstiftningen främjat utvecklingen över tid, fler än dem som anser att lagstiftningen hindrat densamma. I termer av generativa mekanismer – i enlighet med ett kritiskt realistiskt perspektiv – kan exemplet med lagstiftningen liknas vid en, i detta
fall, stor frånvaro av den verksamma mekanismen lagstiftning.
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8.4 Metodologiska överväganden
Innan ett antal rent metodologiska förhållanden diskuteras bör bortfallets
eventuella betydelse för resultatet nämnas. Ovan beskrevs att totalt 21 (av
ursprungliga 87) verksamheter, inte kom att delta i delstudie III. Någon ingående bortfallsanalys har inte gjorts inom ramen för avhandlingen. Av tabell 16 (i kapitel 6) framgår bland annat att en större andel verksamheter
av de som inte besvarat den tredje enkäten, tillhörde storstadskommuner
jämfört med studiepopulationen. Inom studiepopulationen anger en högre
andel (59 %) av glesbygdskommunerna att samverkan ökat efter projekttidens slut jämfört med 44 procent av storstadskommunerna inom samma
grupp. Vid tolkningen av resultaten från delstudie III bör hänsyn till detta
tas. Även om effekten kan vara liten så indikerar detta att samverkan, i generella termer, möjligen inte utvecklats lika positivt i bortfallsgruppen som
inom studiepopulationen, baserat på denna skillnad.
Med grund i tre enkätstudier, baseras resultatet i denna avhandling på
verksamhetsföreträdares skattningar och bedömningar av hur samverkansprocessen upplevts vid tre olika tidpunkter – under en sammantagen tidsperiod på närmare sju år. Varje delstudie kan på ett sätt sägas utgöra ögonblicksbilder av samverkan inom var och en av verksamheterna, d.v.s. vara
ett resultat av hur samverkan upplevs av svarspersonerna vid exakt det
givna tillfället. Varje enkät har ställts till personer som förväntas ha en övergripande och samlad bild av den aktuella samverkan. Dessa ansvariga uppgiftslämnare har varit företrädesvis chefer (se tabell 12, kapitel 6) utifrån
sitt många gånger övergripande ansvar för verksamheten ifråga, inom vilken samverkan pågår. En generell reflektion kan göras avseende detta förhållande i relation till resultatet av de tre delstudierna. Detta kan ses i termer
av att ”verkligheten” kan uppfattas på olika sätt, och att resultatet möjligtvis blivit ett annat om delstudierna strategiskt riktats mot en annan, mer
operativ nivå. Ovretveit (1998) belyser denna fråga utifrån ett intressentperspektiv i samverkan och menar att ledare och chefer inom en verksamheterna i första hand intar ett managementperspektiv produktion och ekonomisk effektivitet i fokus. Medarbetare på verksamhetsnivå, å sin sida, tar
snarare utgångspunkt i ett professionellt perspektiv där själva resultaten av
samverkan, utifrån ett brukarperspektiv, fokuseras.
En metodologisk begränsning i avhandlingen handlar om vilka personer,
som på egen hand eller som en samlad grupp, besvarat enkäterna vid respektive mättillfälle. Ovan (i kapitel 6) konstaterades att ansvariga uppgiftslämnare, under den tid som efterföljt projekttiden, kommit att skifta. Detta
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innebär att svarspersonerna vid tiden för delstudie III, inte fullt ut, var desamma som vid tiden för de inledande delstudierna I och II. Detta förhållande är förvisso naturligt med tanke på den mer eller mindre kontinuerliga
omorganisering som verksamheter inom kommun och landsting ställs inför,
och vilket tydligt framkommit i resultatet ovan. Detta medför inte sällan att
just verksamhetsföreträdare byts ut i takt med att organisatoriska strukturer
förändras. Då skattningarna av samverkan även baserats på uppgifter från
nya ansvariga uppgiftslämnare, utan historiken vad gäller samverkans utveckling efter projekttidens slut, kan de långsiktiga jämförelserna tänkbart
ifrågasättas. Denna aspekt uppmärksammades dock i designen av delstudie
III, genom att ansvariga uppgiftslämnare (tillika enkätmottagare) ombetts
att samla personer med kompletterande information om, och upplevelser
av, den aktuella samverkansutvecklingen. Huruvida detta i praktiken har
skett har dock inte kunnat kontrolleras.
Ett annat övervägande som kan göras avser att en grupps samlade bild
av och uppfattning om samverkan – vid den givna tidpunkten – efterfrågats
i de tre delstudierna. Vid tiden för delstudie I och II ombads, den vid tiden
aktuella projektgruppen, att besvara enkäterna under ett (förslagsvis) gemensamt projektgruppsmöte. Detta med intentionen att samtliga parters
syn på samverkansprocessen (vid tiden) skulle vara representerade i svaren.
På motsvarande sätt, inom ramen för delstudie III, efterfrågades en samlad
bild av samverkans utveckling under den femårsperiod som efterföljt projekttiden. Att så skett har inte heller kunnat säkerställas fullt ut, varför det
alltså är möjligt att en viss part eller vissa samverkansparters uppfattningar,
fått större utrymme än andras. Sådana situationer skulle kunna tala för att
svaren därför inte speglar en – i ordens rätta bemärkelse – sammanvägd och
samlad bedömning. Vidare uppger ett antal verksamheter att svarspersoner
på egen hand besvarat enkätens frågor. Detta skulle kunna innebära att
lämnade svar, av andra (icke närvarande samverkansdeltagare) skulle
kunna bedömas vara över- och/eller underskattade och följaktligen, om besvarandet skett gemensamt, skulle kunna bestridas av dessa personer. Vidare finns det risk för att hierarkier och/eller maktförhållanden funnits inom
den grupp som (samlat) besvarat enkäten med en möjlig påföljd att svaren
därför inte speglar en rättvis bild av samverkansprocessen och dess utveckling.
De retrospektiva inslagen i delstudie III utgör en annan begränsning. Studier där svarspersonerna ombeds att tänka tillbaka, och bedöma förhållanden i dåtid, har tydliga begränsningar, i och med att minnesfel kan före-
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komma då man inte alltid kommer ihåg vad som hänt och hur ett visst förhållande såg ut (Smith, 1981). I realiteten består sådana studier av en sammansättning av flera ”ögonblicksbilder” (Halvorsen, 1992, sid. 65). Sådana
frågetyper har dock minimerats, samt att kompletterande svarsalternativ
som ”vet ej” och ”kan ej bedömas” erbjudits, i syfte att undvika framtvingade svar. Några kommentarer från verksamheterna belyser just denna svårighet:
”Svårt att svara definitivt när det växlat mycket över tid.”
(Verksamhet 35)
”Svårt att veta hur läget ser ut i nutid i en stor organisation. Svaren får stå
för en bild som finns i den närhet man befinner sig i.”
(Verksamhet 6)
”Svårt att särskilja effekterna av samverkansprojektet mot andra faktorer i
samhället och/eller enskilda ledande personers inställning i frågorna. Det har
trots allt gått fem år sedan avslutning.”
(Verksamhet 27)

Avslutningsvis kan sättet på vilket data har tolkats och förståtts av författaren nämnas. Liksom inom all annan forskningsverksamhet har analysförfarandet av insamlade data präglats av tolkning. Här utgör min tidigare erfarenhet, av att studera och analysera samverkansprocessen mellan olika
parter, en del av min förförståelse för avhandlingsområdet. Indirekt har
detta med sannolikt även påverkat hur vissa resultat tolkats och redovisats.
Här påtalar dock Ödman (2004) att det föreligger ett naturligt beroende
mellan dels den egna förförståelsen av det som studeras, och dels fenomenet
att som forskare förstå något nytt. Det nya, utgör inom den aktuella avhandlingen, försöken att förstå samverkansprocessen mellan involverade
parter och att och att omvandla denna förståelse till kunskap om dess utveckling över tid och, inom ramen för denna utveckling identifiera särskilt
betydelsefulla faktorer. I detta arbete har en kontinuerlig diskussion och
dialog med mina handledare också förts, i syfte att tolka och redovisa samverkansdata på ett så korrekt och trovärdigt sätt som möjligt.
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8.5 Konklusion och avhandlingens bidrag
Avhandlingen har bidragit till ett stycke ny kunskap om vad som över en
tidsperiod händer med samverkan som tidigare varit projektbaserad. Detta
inom ramen för en nationell policysatsning om barn och unga som redan
far illa eller riskerar att fara illa längre fram i livet. Framförallt har detta
arbete motiverats av två utgångspunkter. För det första – av den kunskapsbrist som råder avseende samverkansprocessens utveckling över tid. Vi har
i dag liten kunskap om huruvida en positiv utveckling av samverkan – genererad inom ramen för en externfinansierad och tillfällig projektperiod –
också består efter projekttidens slut. För det andra – av den avsaknad av
sammantagen kunskap om vad statligt finansierad projektverksamhet i Sverige resulterar i, och där den aktuella policysatsningen, till förmån för barn
och unga utgör ett exempel.
Det övergripande syftet har varit att beskriva hur samverkansprocessen
inom 66 verksamheter, som tidigare utgjort samverkansprojekt mellan huvudparterna skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatrin,
utvecklades under projektets gång, samt hur denna utvecklats under den
femårsperiod som efterföljt projektens officiella slut. Sex preciserade frågeställningar har besvarats vilka sammantaget visat följande.
I.
Vid en skattning av den generella utvecklingen av samverkan
anger verksamhetsföreträdarna att den har utvecklats i positiv mening, såväl under som efter projekttidens slut. Samverkan kring målgruppen bedöms – efter projekttidens slut – ha ökat i omfattning, årligen fungerat
väl/mycket samt till stor del kommit att permanentats till att numera ingå
som en del i ordinarie organisationsstrukturer. En betydande del av samverkan pågår fortfarande inom ramen för en ny projektform. Samverkan fortgår, även efter projekttidens slut, i stor utsträckning mellan samma huvudparter som under projektåren och i huvudsak mellan skolan och socialtjänsten. Polisen samt- barn och ungdomspsykiatrin är i mindre utsträckning representerade i samverkan, såväl under som efter projekttiden.
II.
Samverkan har efter projekttidens slut, i ökad utsträckning kommit att inkludera barn i förskola eller förskoleklass. En viss ökning ses även
vad gäller samverkan om ungdomar i gymnasieskolan. Inom fyra av tio
verksamheter anger professionella att barn och unga med funktionsnedsättning ingår i målgruppen för samverkan. Bland de typer av funktionsnedsättningar som anges är neuropsykiatrisk problematik tydligt överrepresenterad. Flera verksamheter påtalar dock att alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, inom målgruppen varit föremål för samverkan. Köns- och
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etnicitetsaspekter vad gäller målgruppen, har endast i mycket liten omfattning fokuserats inom ramen för samverkansarbetet.
III.
På en mer detaljerad nivå – där samverkansprocessen delats upp i
58 så kallade kvalitetsindikatorer – framgår att samverkan utvecklats positivt under projekttidens gång, men att utvecklingen efter projekttidens slut
visar på stora försämringar av upplevd samverkanskvalitet. I många är kvaliteten, fem år efter projekttidens slut, sämre än vid tiden för projektens
begynnelse. Områdena styrning och struktur visar på mer dramatiska försämring jämfört med kvalitetsindikatorer inom området samsyn. Det indikeras också att en etablerad samsyn är mindre benägen att förändras jämfört med frågor avseende styrnings och strukturella förhållanden. Svar på
öppna frågor i form av citat från verksamheterna förstärker kvantitativa
resultat.
IV.
Samverkansprocessen utveckling har i störst utsträckning främjats av faktorer avseende medarbetare och chefers engagemang och motivation, förankring av samverkan på chefs- och verksamhetsnivå, tidigare
samverkanserfarenhet samt kunskap om och respekt för varandra. Maktoch statushierarkier respektive revirtänkande har i störst utsträckning hindrat samverkansutvecklingen. Parternas respektive lagstiftning (som i tidigare forskningen visat sig utgöra ett hinder för samverkan) har i denna studie inte visat sig vara, i första hand, hindrande. I termer av förändrad samverkansgrad, har kontextuella faktorer inom verksamheterna – såsom vilka
parter som varit involverade, sakområden för samverkan, ålderskategori
och/eller funktionsnedsättning inom målgruppen – inte spelat någon avgörande roll för hur samverkan kommit att utvecklas efter projekttidens slut.
V.
På en organisatorisk samverkansnivå framstår olika aspekter av
tydlighet som särskilt betydelsefulla för samverkansutvecklingen. Tydliga
arbetsrutiner, tydlig ansvarsfördelning, engagemang, kunskap, och tidigare
samverkanserfarenhet utgör alla viktiga främjande förhållanden. På social
nivå framkommer samsyn och helhetssyn som betydelsefulla aspekter. Även
kunskap om parternas arbetsförhållanden och engagemang hos ledning och
medarbetare var viktiga. På den individuella nivån ses framförallt kunskapsaspekter ha spelat en betydande roll för hur samverkan utvecklats. När kunskapen om till exempel ansvarsfördelning och vem som kan göra vad och
inte (inom ramen för samverkan) så upplevs chefers och medarbetares motivation, kunskapen om varandra, kommunikationen och respekten mellan
parterna, som främjande för samverkan över tid.
VI.
Fem potentiella mekanismer av central betydelse för samverkans
utveckling över tid har identifierats: förankring, tydlighet, engagemang,
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kunskap och helhetssyn. I termer av mekanismer, med potentiell kraft att
påverka samverkan, är slutsatsen att dessa fem aspekter särskilt bör beaktas
i arbetet med att driva projektbaserad samverkan in i ordinarie verksamhet.
Avslutningsvis konstateras att den strategiska policysatsning, avseende
samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa – som utgjort
grunden för studieobjektet samverkan i denna avhandling – efterlämnat
spår. I vissa fall mycket tydliga spår, ibland mer oklara och diffusa. Att
studera en komplex process – som samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer är ett exempel på – är just komplext. Resultaten väcker också frågor som inte besvaras inom ramen för detta arbete.
Professionella som deltagit i samverkan anger att barn och unga gynnats av
samverkan, men förmedlar samtidigt en ovisshet om huruvida dessa positiva effekter kan kopplas samman med samverkansprojektet i sig, än mindre
till den verksamhet som projektet kommit att övergå i. Svårigheten i att
kunna påvisa, och med säkerhet härleda, positiva effekter av samverkan om
målgruppen är, i enlighet med resultat från tidigare forskning, svår. Så när
en strategisk nationell policysatsning, till vilken omfattande statligt resurser
allokerats, bör även resultatet av satsningen i termer av effekter för målgruppen inkluderas. Detta ingick inte i utvärderingsuppdraget men bör
framgent vara en central del i studier och utvärderingar av samverkan.
En central aspekt som återkommande berörts avser den ansvariga (politiska) ledningens betydelse och som förtjänar att avslutningsvis riktas ytterligare uppmärksamhet. Avhandlingen har kunnat visa att den högsta (politiska) ledningen – i det långsiktiga samverkansperspektivet – har en obetingad, central betydelse. Ett innovativt ledarskap som möjliggör och prioriterar att samverkan, kontinuerligt och strukturerat, kan underhållas, diskuteras, utmanas och, om nödvändigt, omvärderas och omformeras torde
eftersträvas. Detta i takt med att nya medarbetare, personer i ledningsposition och politiska företrädare tillkommer till samverkanskontexten. Samverkansprocessen behöver kontinuerligt vårdas och ombesörjas, oavsett om
den pågår inom ramarna för ett projekt, eller utanför desamma.
Fortsatt forskning med långsiktig och longitudinell ansats behövs. Att
studera samverkansutvecklingen retrospektivt har dock varit en utmaning.
Faktorer som omorganisering, fusioner och en till synes, mer eller mindre
konstant förändring inom kommunala och regionala strukturer, underlättat
inte en sådan ansats. Långsiktig följeforskning av samverkansprocessen under dess olika faser och stadier, där erfarenheter avseende upplevd samverkanskvalitet tillvaratas, utgör exempel på hur forskningen kan utvecklas
framöver.
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9. ENGLISH SUMMARY
Collaboration projects, and then what?
– A follow up study on the collaboration process regarding children and youth in distress or at
risk

9.1 Introduction
Children and young people might need support for their health, well-being
and development. The need for help and support occurs for different reasons, in different ways, in various degrees and at different stages of life.
Support sometimes simultaneously involves various professionals, parties
and organizations. In these situations, the need for collaboration arises. The
more complex the problems of children and young people become, the more
diverse and cross-disciplinary does the support need to be. The Swedish
government has long stressed the importance of collaboration for different
groups in society, including children and youth at risk. Children with disabilities are a particularly important group in need of collaborative efforts.
Additionally, Swedish law governs the interaction between authorities and
parties during their work with children and youth that are in need of support or at risk. However, often laws and regulations impede the collaborative process with regard to this vulnerable target group.
This thesis – as a monograph – concerns the collaboration process development within the framework of a national policy effort, regarding the target group children and youth in distress or at risk. Two central starting
points motivate this thesis. First, this thesis will address the lack of
knowledge regarding how the collaboration process develops over time.
Second, it will address the lack of knowledge regarding the overall results
of government-funded project settings in Sweden.

9.2 Background
Inter-professional and inter-organizational collaboration are often presented as more or less necessary methods of working when the project involves complex social issues in which different parties have shared responsibilities and interests.
Between the years 2007 and 2009, 100 million Swedish crowns of government-subsidized funding was distributed to operationalize a policy effort
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towards inter-organizational collaboration, regarding children and youth in
distress or at risk. A total of 99 collaborative project settings were established in Swedish municipalities among (a combination of) four main organizations: the school, social services, the police and child and youth psychiatry. The projects were funded by the Swedish state and partly by the
specific municipality. The specific areas for collaboration included the prevention of school truancy; mental illness; crimes committed by youth and;
the use of alcohol and drugs. The collaboration could also adopt a more
overarching holistic perspective of the target group. In total, the policy effort involved collaboration within 75 municipalities, which is more than a
third of all municipalities in Sweden.
Collaboration is a common means for different agencies within the welfare state to more effectively help and support children and youth in need
of support. Despite extensive collaboration studies, the majority of research
uses a cross-sectional approach and is usually limited to “piece-meal” approaches. Additionally, very few studies show how inter-organizational collaboration evolves using a longitudinal perspective. Moreover, there is a
lack of knowledge about the long-term effects of government-funded projects. Given the above, it is important to contribute to the knowledge of the
evolution of collaboration as well as more overarching knowledge on policy
efforts funded by the state.

9.3 Overall aim
Within the context of a policy effort regarding inter-organizational collaboration, the aim of this thesis is to describe the development of the collaboration process over time regarding children and youth in distress or at risk
and to identify generative mechanisms significant to this development.

9.4 Theoretical framework
The theoretical starting point of this thesis is based on meta-theoretical assumptions from critical realism (CR). CR builds on ontological realism, according to which reality exists independently of our knowledge of it. According to CR, the nature of the world is comprised not only of observable
events (real, whether observed or not) but also of generative mechanisms
that give rise to these events, either through its promoting or preventive
power. In the present thesis, a CR perspective is applied to reveal generative
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mechanisms significant to the development process. According to the CR
perspective, when social processes (such as collaboration) are studied, the
ultimate goal when producing relevant knowledge is to identify generative
mechanisms.

9.5 Materials and methods
This thesis contains three quantitative questionnaire studies (Study I-III).
Study participants (n=66) were all part of an ongoing collaboration process,
within a former Swedish policy effort on inter-organizational collaboration,
regarding children and youth in distress or at risk. The empirical material is
based on estimations regarding the collaborative process and its development within the same 66 (out of originally 99) collaborative settings. The
data consist of estimates (in the form of survey responses) of indicators of
the quality of collaboration over a period of almost seven years. A questionnaire, including 58 statements (indicators of quality) about the collaborative process, was answered by representatives from the collaboration setting on three occasions: a baseline was taken at the beginning of the collaboration project in 2008 (Study I); near the end of the collaboration project
in 2009 (Study II) and five years after the collaboration projects officially
ended, in 2014 (Study III). Collaboration quality indicators were categorized into 1) rules and regulations 2) structural aspects and 3) shared perspectives and consensus. Study III also contained additional questions in
order to more thoroughly investigate the developmental process of the collaboration. This involved estimating the influence of 22 factors of collaboration based on established knowledge of the collaboration process. Additionally, the survey included specific questions regarding the collaborative
organizations, as well as target group characteristics.
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Table 32. Study outline.

Study

Method for
data collection

Material

Method for
data analysis

Questionnaire,
closed
questions,
Spring 2008

58 indicators of
quality within
collaboration

Frequencies
Cross Tabulation

Collaboration
process at
project end

Questionnaire,
closed
questions
(developed by the
author)
Spring 2009

58 indicators of
quality within
collaboration

Frequencies
Cross Tabulation

Collaboration
process,
follow up

Questionnaire,
closed and open
ended questions
(developed by the
author)
Autumn 2014

58 indicators of
quality within
collaboration

Frequencies
Cross Tabulation
Spearman´s
Rank-Order
Correlation

Design

Study object

I

Quantitative

Collaboration
process at
baseline

II

Quantitative

III

Quantitative

Process development factors:
Influential factors
for collaboration,
organizational
characteristics,
target group
characteristics

9.6 Results and analysis
The results show that the majority of the collaborative effort for the target
group has increased over time, been incorporated into permanent organizational structures, and was judged to have worked well or very well over
the five-year period that followed the two-year project period. As during
the project period, the school and the social services organization are by far
the most common parties involved in the collaboration. However, few primary parties left or entered the collaboration after the project ended. The
adoption of a holistic perspective was most common, both during the project period as well as after.
Regarding changes within the target group after the project period ended,
mostly younger children (age 1-6 years of age) were incorporated into the
target group for collaboration. Additionally, the results show that children/youth with disabilities were identified within more than 40 percent of
the collaboration settings, both during the project period and after the projects were officially ended. Neuropsychiatric disorders were by far the most
commonly specified type of disability.
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Regarding the development of quality indicators concerning rules and
regulations for collaboration over time, the results show reduced support
from managers as well as a weakened anchoring of collaboration at the operational level. A general deterioration over the five-year period is seen for
the majority of quality indicators within this domain of collaboration. The
development of quality indicators regarding structural aspects shows the
same negative trend. The positive development of indicators within the project period is dramatically reduced over the period following the policy effort. Among such indicators, one finds reduced clarity in roles and routines
for collaborative work, fewer action plans and a decrease in continuously
documenting the collaboration process development. For aspects concerning shared perspectives and consensus, a different trend is found. Although
overall negative changes are present within this category, they are not as
explicit as those of the former two categories. The degree of consensus on
the collaboration concerns tends to be somewhat more consistent over time.
In terms of changes in the degree of collaboration and the impact of certain characteristics within the target group and the organizations, the results
show that such characteristics did not have a significant influence on the
development of collaboration over time. However, within collaborative settings that increased over time, the child and youth psychiatry as a collaborative party were slightly more frequently represented. In collaboration settings in which children and youth with disabilities were identified within
the target group, collaborators generally did not feel that the collaboration
process was affected by the inclusion of those children.
Specific factors that promoted collaboration over time include commitment of and motivation from managers and employees; anchoring of collaboration on a management and operational level; previous collaboration
experience; knowledge of the skills and working conditions of the other
parties; and perceived respect and mutual trust among the collaborators.
Factors that hindered collaboration development over the five-year period
include negative aspects of power relationships; status hierarchies; and territorial guarding between collaborative parties. Somewhat surprisingly, one
result contradicted those of other studies, which is that issues concerning
the rules and regulations of others did not hinder the development of the
collaboration; rather, these issues had a neutral effect over time (neither
hindering nor promoting) or even a promoting effect.
Through a summative analysis – according to a critical realistic perspective – five essential mechanisms that influenced and promoted the develop-
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ment of the collaborative effort are identified: anchoring (on an organizational level); holistic perspectives (on a social level) and; engagement,
knowledge and clarity (on an individual level).
The majority of collaborators find that the target group has benefitted
from, the collaborative effort in a comprehensive way. Positive examples
involve a shared language and improved communication between the collaborators; help and support at an earlier stage; and improved parental engagement. However, uncertainty is expressed as to whether children and
youth (and in some cases the immediate family) benefitted from the actual
(former) collaboration project itself or from other parallel collaboration
structures and settings.

9.7 Concluding discussion
This thesis has – in a way not previously encountered – contributed to
knowledge regarding the development of collaboration using a longitudinal
perspective. Additionally, the thesis discusses the overarching experiences
of a former national policy effort in Sweden involving children and young
people in distress or at risk of suffering. In contrast to previous studies, indicating that collaboration (even successful collaboration) tends to cease
once the time limit for the collaboration project is reached, the present study
shows that collaboration for the target group has ‘survived’ and is now (to
the greatest extent) incorporated in permanent organizational structures.
However, when a more detailed perspective on the development of the collaboration is taken, this general and positive trend is somewhat lost. In
terms of indicators of the quality of the collaboration process, overall reductions are found for the majority of indicators. The percentage of high
quality scores not only reverts to the levels found at the second measurement
(Study II) but also falls below those levels five years later (Study III). The
reason for these somewhat puzzling results is not determined within the present thesis but is a topic for future research. Despite these results, the study
suggests that collaboration – through a critical, realistic, theoretical lens –
is promoted by continuously addressing, discussing and challenging issues
concerning anchoring, holistic perspectives, engagement, knowledge and
clarity. That is, taking these actions throughout the ongoing collaborative
process, no matter the shape or form.
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BILAGOR
1.
2.

Lista över deltagande samverkansprojekt år 2007-2009 (orter A-Ö)
Enkät om samverkan kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa – delstudie I-II
3. Uppföljande enkät om samverkan kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa, fullständig version – delstudie III
4. Missivbrev – delstudie I
5. Missivbrev – delstudie II
6. Missivbrev 1 – delstudie III
7. Missivbrev 2 – delstudie III
8. Uppföljande enkät om samverkan kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa, komprimerad version – delstudie III
9. Tabell 33 Kvalitetsindikatorer, samtliga svarsfrekvenser – delstudie I-III
10. Tabell 34-36 Korrelationsmatris 1-3 – samverkan på organisatorisk nivå
Tabell 37 Korrelationsmatris – samverkan social nivå
Tabell 38 Korrelationsmatris – samverkan individuell nivå
11. Tabell 39 Exkluderade kvalitetsindikatorer och påverkansfaktorer
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Bilaga 1
Deltagande samverkansprojekt år 2007-2009 (orter A-Ö)

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

Bilaga 2

Formulär 1 & 2
Projekt-nr: ______________
Inkom den: ____ / ____200__

Samverkan kring barn som far illa
Verksamhets-/projektnamn:
Ort:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Samverkande parter:
 Skola
 Polis
 Socialtjänst
 BUP

Ingång i samverkan:
 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 och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

STYRNING
1. Projektet är förankrat
a) på politisk nivå:
b) på administrativ ledningsnivå:
c) på operativ verksamhetsnivå:
2. Ansvarsfördelningen i projektet
är tydligt uttalad:
3. Det finns en överenskommelse
om en samordnad uppföljning av
projektet:

Inte
alls

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

Inte
alls

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

Inte
alls

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

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
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 mål:
13. Målgruppen för samverkan har
gemensamt definierats av projektgruppen:
14. Projektdeltagarnas roller i projektgruppen är tydliggjorda:
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:

Inte
alls
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 identifierats:
(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:
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:

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

Inte
alls

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket
stor
utsträckning

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

Inte
alls

Bilaga 3
Uppföljande enkät om samverkan
VÄLKOMMEN!
Välkommen till en uppföljande studie av samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt polis kring barn som far eller riskerar att fara illa. Det har hunnit gå fem
år sedan regeringens uppdrag till Skolverket om att fördela medel till svenska kommuner för
etablering av samverkan kring målgruppen avslutades i december 2009. Idag, 2014 återvänder
samma grupp forskare - Gruppen för studier av samverkan - till de kommuner vars samverkansprocesser vi hade förmånen att följa under åren 2007-2009. I denna uppföljande studie
vill vi ta reda på hur samverkan har utvecklats under de år som gått sedan vårt uppdrag slutfördes. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra med värdefull kunskap om hur
interprofessionell samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa utvecklas över tid
och vad som är av central betydelse i denna utveckling. Det är forskarnas målsättning att denna
kunskap ska kunna återföras till såväl berörda verksamheter som övriga intressenter i det
svenska samhället och utgöra ett viktigt bidrag till utveckling av samverkan gentemot målgruppen. I det följande har vi samlat all nödvändig information om studien såsom bakgrund, syfte,
resultatredovisning, enkätens struktur och praktisk svarsinformation samt kontaktuppgifter
till forskarna vid eventuella frågor eller problem.
På förhand stort tack för ditt/ert mycket värdefulla bidrag och deltagande!
Gruppen för studier av samverkan:
Berth Danermark och Ulrika Englund, Örebro universitet
Per Germundsson, Malmö högskola
BAKGRUND
Mellan åren 2007-2009 hade Gruppen för studier av samverkan Skolverkets (tidigare Myndigheten för skolutveckling) uppdrag att utvärdera samverkansprocessen inom satsningen
Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dokumentet "Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa" (Myndigheten för skolutveckling,
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007) utgjorde en central utgångspunkt i denna satsning
som en del i regeringsuppdraget "Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och
ungdomspsykiatri" (regeringsbeslut U2006/5879/S).
Närmare 100 samverkansprojekt (s.k. pilotprojekt) erhöll finansiellt och processinriktat stöd
för att etablera och utveckla sin samverkan kring målgruppen. Huvudparterna i samverkan
kunde inrikta sitt utvecklingsarbete kring ett eller flera av sakområdena stor skolfrånvaro,
ungdomskriminalitet, alkohol och narkotika eller psykiska/emotionella svårigheter. Samverkan kunde också inkludera ett så kallat helhetsgrepp.
Målet med den utökade graden av samverkan var att möjliggöra ”effektivare stöd och hjälp
till barn som far eller riskerar att fara illa”. Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten
för skolutveckling och respektive projekt (Dnr:2007:118) framgår att: ”Utvecklingsarbetet/pilotprojektet har ett långsiktigt perspektiv, dvs. syftar till att samverkan mellan de fyra parter
som nämns i regeringsuppdraget byggs in i befintliga strukturer.”

SYFTE
Mot bakgrund av ovanstående har denna studie som övergripande syfte att:
•
följa upp hur samverkan kring målgruppen har utvecklats under de fem år som gått
sedan stödet från Skolverket upphörde
•
få kunskap om vilka faktorer som bidragit till att samverkan har utvecklats på det sätt
den har
•
följa upp utvecklingen av de för samverkan centrala förutsättningarna styrning, struktur och samsyn (i den mån samverkan fortfarande pågår 2014)
Denna studie ligger till grund för ett avhandlingsarbete inom ämnet handikappvetenskap med
fokus på interprofessionell samverkan. I studien ställs ett antal mer specifika frågor om just
barn med eventuell funktionsnedsättning inom målgruppen för samverkan. Barn med funktionsnedsättning utgör en (av flera) grupper som kan ha behov av insatser och stöd från flera
av samhällets aktörer, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst et al.
ENKÄTENS BESVARANDE
Svaren på enkäten ska representera en sammantagen bild av samverkan mellan parterna dels
så som den gestaltade sig under projekttiden 2007-2009 och dels efter 2009. För att besvara
enkäten krävs tillgång till en för parterna samlad kunskap om samverkans utveckling enligt
nedanstående två perspektiv:
Hur samverkan och målgruppen för samverkan såg ut under projekttiden 20072009
Hur just denna samverkan, etablerad under projekttiden, har utvecklats efter 2009
Du som enkätmottagare (tillika ansvarig uppgiftslämnare för studien) har antingen själv varit
projektledare och/eller forskarnas kontaktperson åren 2007-2009. Alternativt har du förordats
som enkätmottagare av annan person inom din verksamhet. Har du som ansvarig uppgiftslämnare inte ensam denna sammantagna kunskap förordas du ta kompletterande hjälp av
andra personer inom din/övriga parters verksamhet. Dessa personer bör ha varit involverade i
samverkan 2007-2009 och ha kunskap om hur denna har utvecklats efter 2009. Observera att
om du som enkätmottagare har varit kontaktperson/projektledare för flera samverkansprojekt
som ingick i satsningen inom din kommun behöver en enkät per enskilt samverkansprojekt
fyllas i. Om du anser att enkäten skall sändas till en annan person i ditt ställe, vänligen e-posta
omgående nya kontaktuppgifter till: ulrika.englund@oru.se.
ENKÄTENS STRUKTUR
Del 1. BAKGRUNDSFRÅGOR
Här följer frågor om den kommun som samverkan avser, den ansvarige uppgiftslämnaren samt
på vilket sätt enkäten besvaras. För att eventuellt kunna kontakta ansvarig uppgiftslämnare
längre fram önskar forskargruppen uppgift om namn och e-postadress.
Del 2. SAMVERKAN OCH MÅLGRUPP UNDER PERIODEN 2007-2009
Denna del behandlar frågor om samverkans inriktning och målgruppen för samverkan under
perioden 2007-2009 då finansiellt och processinriktat stöd erhölls från Skolverket.
DEL 3. UTVECKLING AV SAMVERKAN OCH MÅLGRUPP EFTER 2009
Här ställs frågor om samverkans utveckling och målgruppen för samverkan efter 2009. Här
vill forskarna särskilt poängtera vikten av studiens kärnfråga om vilken betydelse olika centrala faktorer haft för samverkans utveckling. Ett omsorgsfullt besvarande av denna fråga kan
på ett värdefullt sätt bidra till förståelsen av samverkans utveckling över tid. I denna del ges
även möjligheten att med egna ord utveckla/förtydliga varför samverkan har utvecklats på det
sätt den har. Även effekten av samverkan för målgruppen barn behandlas här.

DEL 4. UPPFÖLJNING AV STYRNING, STRUKTUR OCH SAMSYN I SAMVERKAN 2014
Denna del besvaras endast om samverkan (som etablerades 2007-2009) i någon form fortfarande pågår år 2014. Här följs de tre centrala förutsättningarna för samverkan upp - styrning,
struktur och samsyn - i form av samma enkätpåståenden som ställdes till verksamheterna
2007-2009. Här besvaras alla påståenden utifrån hur samverkan upplevs i NUTID.
DEL 5. KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER
I denna avslutande del kan kommentarer, synpunkter etc. lämnas kring studien.
PRAKTISK SVARSINFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
Du/ni kan förflytta dig/er framåt och bakåt i enkäten via knapparna "NÄSTA" respektive
"BAKÅT" för att till exempel kontrollera eller korrigera ett svar. Svaren på en sida sparas
automatiskt genom att du/ni går vidare i enkäten. När en sida i enkäten är öppen har enkätverktyget i sig ingen tidsgräns för hur lång tid det får ta att besvara frågorna på en och samma
sida. Men om ett längre uppehåll dock görs i besvarandet kan det hända att svaren på den
aktuella sidan inte sparas. Detta beror mest sannolikt på en automatisk funktion i den specifika
webbläsaren som gör sidan inaktiv efter en viss tid. Om möjligt, besvara därför samtliga frågor
på en och samma sida utan allt för långa pauser. Det går dock bra att fylla i en del av enkäten
för att fortsätta besvarandet vid ett senare tillfälle. Stäng då bara ned webb-sidan och svaren
kommer sparas automatiskt. Vid nästa svarstillfälle klickar du/ni åter på webb-länken och enkäten öppnas upp på exakt det ställe där besvarandet avbröts senast.
Observera att enkäten innehåller s.k. "frågelogik" men som är osynlig för svarspersonerna.
Om en fråga har denna logik betyder det att svaret på frågan avgör vilken/vilka följdfrågorna
blir. Skulle du/ni till exempel välja att gå tillbaka i enkäten och ändra ett svar på en fråga med
frågelogik kan det se ut som om frågornas fortsatta numrering ändras. Detta sker dock automatiskt i systemet och är ingenting som på något sätt påverkar svarsresultatet.
KONTAKTUPPGIFTER TILL FORSKARGRUPPEN
Du/ni kan närsomhelst kontakta någon i forskargruppen vid eventuella frågor eller problem
som rör besvarandet.
Ulrika Englund, doktorand Örebro universitet,
ulrika.englund@oru.se, tel. 019-30 14 11
Berth Danermark, professor Örebro universitet,
berth.danermark@oru.se, tel. 0703-12 90 79
Per Germundsson, lektor Malmö högskola,
per.germundsson@mah.se, tel. 040-665 74 26
Vänligen besvara enkäten senast 2015-01-12.

RESULTATREDOVISNING, ETIK OCH SAMTYCKE
Uppföljande data om samverkan inom en policysatsning av denna omfattning har, såvitt vi vet,
inte tidigare samlats in i Sverige fem år efter att satsningen avslutats. Forskargruppens förhoppning är att denna studie kan bidra till värdefull ny kunskap om utvecklingen av interprofessionell samverkan över tid. Och i en förlängning att denna kunskap på bästa sätt ska kunna
återföras till berörda verksamheter och tas i anspråk till förmån för målgruppen barn och unga.
Därtill kommer resultatet av studien att ligga till grund för ett avhandlingsarbete inom ämnet
handikappvetenskap samt för vetenskapliga artiklar med fokus på interprofessionell samverkan. Studiens resultat kommer inte att redovisas på sådant sätt att svar från enskilda kommuner/verksamheter eller personer involverade i samverkan kan identifieras. Resultatet kommer
att presenteras på aggregerad gruppnivå med enda undantag för eventuella citeringar utifrån
enkätsvar i fritext. Vi följer i tillämpliga delar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).
Jag/vi samtycker till att delta i studien genom att besvara denna enkät samt till att studiens
resultat kommer att användas i det syfte som ovan angivits. Jag/vi har tagit del av informationen om studien samt haft möjlighet att ställa respektive få svar på frågor som jag/vi kan ha
haft om studien. Deltagande i denna studie baseras på frivillighet varför jag/vi som studiedeltagare närsomhelst kan avbryta medverkan utan att ange särskild anledning för detta.
1. Jag/vi samtycker till ovan:
*Ja
*Nej

Del 1. BAKGRUNDSFRÅGOR
Härnäst följer ett antal bakgrundsfrågor om sättet enkäten besvaras på samt om ansvarig uppgiftslämnare.
2. Vilken kommun/stadsdelsförvaltning/projekt avser samverkan? Observera att vissa kommuner 2007-2009 deltog med flera samverkansprojekt och att projektspecificering i dessa fall
krävs.
* Kommun/stadsdelsförvaltning/projekt (val från rullist)
3. Namn på ansvarig uppgiftslämnare:
4. Ansvarig uppgiftslämnares befattning:
5. Ansvarig uppgiftslämnares e-postadress:
6. På vilket sätt besvaras denna enkät?
*Av mig som ansvarig uppgiftslämnare ensam då jag själv har en samlad
bild av samverkans utveckling efter 2009
*Av mig som ansvarig uppgiftslämnare tillsammans med personer som har
en kompletterande bild av den aktuella samverkan och dess utveckling efter
2009
*Av andra personer med erfarenhet av den aktuella samverkan och dess
utveckling efter 2009, då jag som ansvarig uppgiftslämnare själv saknar
denna kunskap
*På annat sätt (vänligen precisera på vilket sätt nedan):
7. Var du som ansvarig uppgiftslämnare även kontaktperson gentemot forskargruppen under
perioden 2007-2009?
*Ja
*Nej
8. Var du/ni som besvarar enkäten delaktiga i någon/några av forskargruppens enkätstudier
under perioden 2007-2009?
*Ja, samtliga av oss
*Ja, vissa av oss
*Nej, inga av oss
*Vet ej
I del 2 härnäst följer frågor om samverkan och målgruppen för samverkan så som den såg ut
under perioden 2007-2009, d.v.s. då samverkan etablerades och i projektform pågick med
finansiellt och processinriktat stöd från Skolverket. Samtliga frågor i denna del besvaras utifrån
hur samverkan och målgruppen för samverkan såg ut under perioden 2007-2009.

Del 2. SAMVERKAN OCH MÅLGRUPP UNDER PERIODEN 2007-2009
Förtydligande definition: Med "huvudparter" i samverkan avses parterna skola, socialtjänst,
polis samt barn- och ungdomspsykiatri.
9. Vilka huvudparter ingick i samverkan under perioden 2007-2009?
*Skolan
*Socialtjänsten
*Barn- och ungdomspsykiatrin
*Polisen
*Vet ej
*Övriga parter:
10. Ingick det någon/några övriga parter i samverkan under perioden 2007-2009?
*Ja (om "Ja", vänligen ange dessa nedan)
*Nej
*Vet ej
11. Vilket/vilka sakområden inkluderades i samverkan under perioden 2007-2009?
*Ett eller flera svarsalternativ kan anges.
*Stor skolfrånvaro
*Ungdomskriminalitet
*Alkohol & narkotika
*Psykiska & emotionella svårigheter
*Ett helhetsgrepp
*Vet ej
12. Vilken ålderskategori barn/ungdomar utgjorde målgruppen för samverkan under perioden
2007-2009? (Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Barn i förskola och förskoleklass (1-6 år)
*Barn i grundskola (7-15 år)
*Barn/ungdomar i gymnasieskola (16-20 år)
*Barn/ungdomar i grundsärskola/gymnasiesärskola (7-20 år)
*Vet ej
13. Fanns det för målgruppen för samverkan 2007-2009 ett särskilt könsfokus?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt det funnits ett könsfokus:
14. Fanns det för målgruppen för samverkan under perioden 2007-2009 ett särskilt fokus avseende etnicitet?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt )
*Nej
*Vet ej
* Vänligen precisera på vilket sätt etnicitet fokuserats:
15. Ingick det i målgruppen för samverkan under perioden 2007-2009 barn med någon/några
former av funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan vilken/vilka funktionsnedsättningar)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera vilken/vilka funktionsnedsättningar:

16. Riktades det 2007-2009 någon särskild uppmärksamhet mot barnen inom målgruppen för
samverkan med angiven/angivna funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
Vänligen precisera på vilket sätt barn med denna/dessa funktionsnedsättningar uppmärksammades:
17. Påverkades samverkan under perioden 2007-2009 av att det inom målgruppen för samverkan fanns barn med någon form av funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt samverkan påverkades:
I del 3 nedan följer frågor om hur den samverkan som etablerades under perioden 2007-2009
har utvecklats efter 2009 då det finansiella och processinriktat stödet från Skolverket upphörde. Frågorna besvaras alltså med utgångspunkt i den form som samverkan har tagit efter
2009.
Del 3. UTVECKLING AV SAMVERKAN OCH MÅLGRUPP EFTER 2009
18. Hur skulle du/ni generellt beskriva att samverkan kring målgruppen har utvecklats från att
den i projektform etablerades 2007-2009 till perioden efter 2009, då stödet från Skolverket
upphörde?
*Graden av samverkan har ökat efter 2009
*Graden av samverkan har varken ökat eller minskat efter 2009
*Graden av samverkan har minskat efter 2009
*Samverkan har upphört helt efter 2009
*Kan ej bedömas
19. Utifrån den form som samverkan kring målgruppen hade under perioden 2007-2009, vilken form skulle du/ni säga att denna samverkan har tagit efter 2009?
*Samverkan har efter 2009 permanentats till att ingå som en del i ordinarie
verksamhet/struktur
*Samverkan har efter 2009 fortsatt/vidareutvecklats i samma projektform
*Samverkan har efter 2009 fortsatt/vidareutvecklats i annan projektform
*Samverkan har efter 2009 upphört helt
*Vet ej
*Plats för eventuell kommentar:
20. Hur bedömer du/ni att samverkan generellt fungerade 1 år efter att stödet från myndigheten
upphörde (d.v.s. under år 2010)?
*Inte alls
*Mindre bra
*Bra
*Mycket bra
*Kan ej bedömas
*Samverkan upphörde vid denna tidpunkt
21. Hur bedömer du/ni att samverkan generellt fungerade 2 år efter att stödet från myndigheten
upphörde (d.v.s. under år 2011)?
*Inte alls
*Mindre bra
*Bra
*Mycket bra
*Kan ej bedömas
*Samverkan upphörde vid denna tidpunkt

22. Hur bedömer du/ni att samverkan generellt fungerade 3 år efter att stödet från myndigheten
upphörde (d.v.s. under år 2012)?
*Inte alls
*Mindre bra
*Bra
*Mycket bra
*Kan ej bedömas
*Samverkan upphörde vid denna tidpunkt
23. Hur bedömer du/ni att samverkan generellt fungerade 4 år efter att stödet från myndigheten
upphörde (d.v.s. under år 2013)?
*Inte alls
*Mindre bra
*Bra
*Mycket bra
*Kan ej bedömas
*Samverkan upphörde vid denna tidpunkt
24. Hur bedömer du/ni att samverkan generellt fungerar just nu, 5 år efter att stödet från
myndigheten upphörde (d.v.s. år 2014)?
*Inte alls
*Mindre bra
*Bra
*Mycket bra
*Kan ej bedömas
*Samverkan upphörde vid denna tidpunkt
25. Har någon/några nya huvudparter tillkommit i samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, skolan (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, socialtjänsten (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, barn- och ungdomspsykiatrin (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, polisen (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej, inga nya huvudparter har tillkommit i samverkan
*Vet ej
Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att denna/dessa
parter tillkommit i samverkan:
26. Har någon/några nya övriga parter tillkommit i samverkan efter 2009?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen ange vilken/vilka övriga parter som tillkommit i samverkan:
27. Har någon/några huvudparter lämnat samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, skolan (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, socialtjänsten (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, barn- och ungdomspsykiatrin (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, polisen (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej, inga nya huvudparter har lämnat samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att denna/dessa
parter lämnat samverkan:

28. Har någon/några övriga parter lämnat samverkan efter 2009?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen ange vilken/vilka övriga parter som lämnat samverkan:
29. Har något/några nya sakområden tillkommit i samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, stor skolfrånvaro
*Ja, ungdomskriminalitet
*Ja, alkohol & narkotika
*Ja, psykiska & emotionella svårigheter
*Ja, ett helhetsgrepp
*Nej, inga nya sakområden har tillkommit i samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit avgörande skälen till att detta/dessa
sakområden tillkommit i samverkan:
30. Har något/några sakområden exkluderats från samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, stor skolfrånvaro
*Ja, ungdomskriminalitet
*Ja, alkohol & narkotika
*Ja, psykiska & emotionella svårigheter
*Ja, ett helhetsgrepp
*Nej, inga sakområden har exkluderats från samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att detta/dessa
sakområden exkluderats från samverkan:
31. Vilken ålderskategori barn/ungdomar har utgjort målgruppen för samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Barn i förskola och förskoleklass (1-6 år)
*Barn i grundskola (7-15 år)
*Barn/ungdomar i gymnasieskola (16-20 år)
*Barn/ungdomar i grundsärskola och gymnasiesärskola (7-20 år)
*Vet ej
32. Har det för målgruppen för samverkan efter 2009 funnits ett särskilt könsfokus?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt det funnits ett könsfokus:
33. Har det för målgruppen för samverkan efter 2009 funnits ett särskilt fokus avseende etnicitet?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt )
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt etnicitet fokuserats:
34. Har det inom målgruppen för samverkan efter 2009 ingått barn med någon/några former
av funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan vilken/vilka funktionsnedsättningar)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera vilken/vilka funktionsnedsättningar:

35. Har det efter 2009 riktats någon särskild uppmärksamhet mot barnen inom målgruppen
för samverkan med angiven/angivna funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt barn med denna/dessa funktionsnedsättningar har uppmärksammats:
36. Har samverkan efter 2009 påverkats av att det inom målgruppen för samverkan funnits
barn med någon/några former av funktionsnedsättningar?
*Ja (om "Ja" vänligen precisera nedan på vilket sätt)
*Nej
*Vet ej
*Vänligen precisera på vilket sätt samverkan påverkats:

37. Vilken betydelse har nedanstående faktorer haft för att samverkan (etablerad 2007-2009)
har utvecklats på det sätt den har efter 2009?
Observera: Endast de faktorer som haft relevans för den aktuella samverkan ska nedan värderas. De faktorer som ej haft relevans för den aktuella samverkan anges som "Ej relevant för
samverkan". Svarsalternativet "Kan ej bedömas" används då en viss faktor haft relevans för
samverkan men då dess betydelse för samverkans utveckling inte kan bedömas. Ett svar krävs
per rad för att komma vidare i enkäten.
Nedan finns möjlighet att i fritext utveckla/förtydliga svar avseende faktorerna i listan samt
ange andra faktorer med betydelse för samverkans utveckling.

Har främjat
samverkan

Har varken
främjat eller
hindrat samverkan

Har hindrat
samverkan

Kan ej
bedömas

Ej relevant
för samverkan

1. Engagemang och motivation från
chefer/ledning
2. Engagemang och motivation från
medarbetare
3. Erfarenhet av och kunskap kring
att samverka
4. Förankring av samverkan på politisk nivå
5. Förankring av samverkan på ledningsnivå
6. Förankring av samverkan på
verksamhetsnivå
7. Kommunikation och språk mellan parterna
8. Kunskap om varandras arbetsförhållanden och regelverk
9. Kunskap om varandras kompetens
10. Makt- och statushierarkier
11. Målformuleringar
12. Parternas perspektiv och synsätt
13. Parternas respektive lagstiftning
14. Respekt för varandras uppdrag
15. Resurser i form av externt finansiellt stöd
16. Resurser i form av intern ekonomi
17. Resurser i form av lokaler
18. Resurser i form av personal
19. Resurser i form av tid
20. Tydlighet kring roller och uppdrag
21. Uppfattningar och föreställningar om varandra
22. Ömsesidig tillit och förtroende

Utveckla/förtydliga gärna dina svar avseende relevanta faktorer i samverkan eller ange andra faktorer
som haft betydelse för samverkans utveckling:

38. Har det inom samverkan efter 2009 förekommit någon form av revirtänkande parterna
emellan?
*Ja
*Nej
*Vet ej
*Plats för eventuell kommentar:
39. På vilket sätt har revirtänkandet mellan parterna påverkat samverkan efter 2009?
*Det har inte haft någon betydelse för samverkan
*Det har fungerat hindrande för samverkan
*Kan ej bedömas
*Plats för eventuell kommentar:

40. På vilket sätt anser du/ni att samverkan efter 2009 har påverkat målgruppen barn?
*Målgruppen barn har i stor utsträckning gynnats av samverkan
*Målgruppen barn har i viss utsträckning gynnats av samverkan
*Målgruppen barn har varken gynnats eller missgynnats av samverkan
*Målgruppen barn missgynnats av samverkan
*Kan ej bedömas
*Utveckla gärna ditt svar avseende hur samverkan har påverkat målgruppen barn:
41. Är det din/er uppfattning att samverkan kring målgruppen som etablerades under perioden 2007-2009 fortfarande (år 2014) i någon form pågår?
*Ja
*Nej
*Vet ej
Del 4. UPPFÖLJNING AV STYRNING, STRUKTUR OCH SAMSYN I SAMVERKAN –
2014
I del 4 nedan återkommer samma påståenden som ingick i forskargruppens utvärdering av
samverkan under perioden 2007-2009. Samtliga påståenden besvaras nedan utifrån hur samverkan (etablerad under perioden 2007-2009) bedrivs och upplevs i nutid, år 2014. Som tidigare delas påståendena in under områdena styrning, struktur och samsyn och påståendena är
identiska med ursprungliga formuleringar (2007-2009) bortsett från följande skillnader:
"Projektet" har ersatts av "Samverkan"
"Projektgruppen" har ersatts av "Samverkansgruppen"
”Projektdeltagarna" har ersatts av "Samverkansdeltagarna"
"Projektorganisationen" har ersatts av "Samverkansorganisationen"
Vänligen observera följande:
Ett antal påståenden har formulerats på ett sådant sätt att svarsalternativen får motsatt betydelse i jämförelse med övriga påståenden (till exempel att svaret "Inte alls"
motsvarar det mest positiva svaret o.s.v.). Dessa påståenden följs av tillägget "Observera påståendets formulering".
De påståenden som inte kan besvaras hoppas över då svarsalternativet "Vet ej" här
saknas.
Förtydligande definitioner:
Samverkansgruppen avser de personer som företräder samverkan, exempelvis ansvariga från de ingående aktörerna, samordnare etc.
Samverkansdeltagarna avser de enskilda personer som ingår i samverkansgruppen.
Målgruppen för samverkan avser de barn som far eller riskerar att fara illa
mot vilka samverkan riktar sig.

UPPFÖLJNING AV STYRNING

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket
stor utsträckning

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket
stor utsträckning

42. Samverkan är förankrad på politisk nivå:
43. Samverkan är förankrad på administrativ
ledningsnivå:
44. Samverkan är förankrad på operativ verksamhetsnivå:
45. Ansvarsfördelningen i samverkan är tydligt uttalad:
46. Det finns en överenskommelse om en samordnad uppföljning av samverkan:
47. Det finns en överenskommelse om en samordnad utvärdering av samverkan och dess effekter:
48. Det är bland samverkansdeltagarna känt
vem/vilka som får besluta om vad:
49. Styrande regelverk har granskats med
syfte att identifiera eventuellt motstridiga och
försvårande regler för samverkan:
50. För samverkan motstridiga och hindrande
regelverk, har identifierats:
Observera påståendets formulering.
51. I de fall motstridiga och hindrande regelverk har identifierats har dessa kunnat undanröjas:
52. Motstridigheter och hinder för samverkan
i befintliga regelverk har inte kunnat undanröjas men tydliga instruktioner kring hantering
av sådana motstridigheter och hinder finns:

UPPFÖLJNING AV STRUKTUR
53. För samverkan har gemensamma mål formulerats som är övergripande:
54. För samverkan har gemensamma mål formulerats som är mätbara:
55. Samverkans gemensamma mål har förankrats på politisk nivå:
56. Samverkans gemensamma mål har förankrats på chefsnivå:
57. Samverkans gemensamma mål har förankrats verksamhetsnivå:
58. Det finns verksamhetsmål inom de samverkande parternas organisationer som strider
mot samverkans gemensamma mål:
Observera påståendets formulering.
59. Målgruppen för samverkan har gemensamt definierats av samverkansgruppen:
60. Samverkansdeltagarnas roller i samverkansgruppen är tydliggjorda:
61. Arbetsfördelningen inom samverkansgruppen är tydliggjord:
62. Arbetsrutinerna inom samverkansgruppen
är tydliggjorda:
63. Mellan de samverkande parterna inom
samverkansgruppen har avtal/formella överenskommelser (om gemensamma mål på
kort/lång sikt, ansvar etc.) tecknats:
64. Inom samverkansgruppen har handlingsplaner formulerats:
65. Inom samverkansgruppen har samordnare/samordnarfunktion utsetts:

66. Inom samverkansgruppen har riktlinjer tagits fram för ärenden där flera huvudmän är
berörda:
67. Samtliga aktörer som berörs av samverkan har engagerats i samverkansgruppen:
68. Samverkansdeltagarna har tidigare erfarenheter av att samverka:
69. Samverkansdeltagarna har goda kunskaper i frågor som rör samverkan:
70. Verksamhetsövergripande möten inom
samverkansgruppen förekommer kontinuerligt på ledningsnivå:
71. Verksamhetsövergripande möten inom
samverkansgruppen förekommer kontinuerligt på verksamhetsnivå:
72. Ekonomistyrningen/resursflödet (ekonomiska, personella och materiella resurser) har
granskats med syfte att undanröja hinder för
samverkan:
73. I ekonomistyrningen/resursflödet har hinder för samverkan identifierats:
Observera påståendets formulering.
74. I de fall samverkanshinder i ekonomistyrningen/resursflödet identifierats har dessa
kunnat undanröjas:
75. Motstridiga faktorer i ekonomistyrningen/resursflödet har inte kunnat undanröjas men tydliga instruktioner kring hantering
av dessa motstridigheter finns:
76. Resurser för att utveckla kommunikationen mellan samverkansparterna har avsatts
på ledningsnivå:
77. Resurser för att utveckla kommunikationen mellan samverkansparterna har avsatts
på verksamhetsnivå:
78. Det finns förutsättningar inom samverkan
för att informella mötesplatser för informationsutbyte kontinuerligt kan skapas:
79. Samverkansgruppen har planerat för långsiktighet i samverkansprocessen:
80. Tydliga incitament för att delta i samverkan finns för personer på ledningsnivå:
81. Tydliga incitament för att delta i samverkan finns för personer på verksamhetsnivå:
82. Olika organisationsmodeller för samverkan och dess förrespektive nackdelar har systematiskt granskats:
83. Utifrån respektive aktörs rådande förutsättningar har en optimal organisationsmodell
för samverkan valts:
84. Mätbara kriterier har skapats för samverkan avseende framgångsrik samverkan:
85. Mätbara kriterier har skapats för samverkan avseende problem i samverkan:
86. Dokumentation av samverkansprocessen
sker löpande:

UPPFÖLJNING AV SAMSYN
87. Inom samverkansgruppen har grundläggande väsentliga begrepp definierats:
88. Inom samverkansgruppen råder en helhetssyn på det man samverkar kring:

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket
stor utsträckning

89. Diskussion har förts om samverkansdeltagarnas syn på det man samverkar kring:
90. Diskussionen om synsätt har inneburit att
det framkommit olika synsätt på det man
samverkar kring:
Observera påståendets formulering.
91. De olika synsätt som framkommit kan
försvåra samverkan:
Observera påståendets formulering.
92. De samverkande parterna har kunskap
om övriga samverkansdeltagare avseende huvudsakliga uppdrag:
93. De samverkande parterna har kunskap
om övriga samverkansdeltagare avseende de
resurser varje part kan bidra med till samverkan:
94. De samverkande parterna har kunskap
om övriga samverkansdeltagare avseende det
varje part
inte kan bidra med till samverkan:
95. En samsyn råder kring ansvarsfördelningen i samverkan:
96. Inom samverkansgruppen förekommer
kontinuerligt gemensam kompetensutveckling:
97. Inom samverkansgruppen förekommer
kontinuerligt gemensam metodutveckling:
98. Samverkansgruppen har tagit till sig av erfarenheter från liknande former av samverkan:
99. Inom samverkan råder stor frihet, till exempel när det gäller att utveckla nya arbetsformer:

DEL 5. KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER
Nedan kan du/ni lämna eventuella synpunkter eller kommentarer kring studie samt delge oss i
forskargruppen om det var något område som du/ni upplevde saknades i studien. Det går även
bra att e-posta synpunkter till Ulrika Englund (ulrika.englund@oru.se). Vill du/ni hellre muntligen framföra synpunkter/frågor etc. går det också bra att e-posta Ulrika för att avtala en
telefontid.
102. Vilka generella synpunkter eller kommentarer vill du/ni lämna kring denna studie?
(Det kan röra studien i stort eller någon specifik del):
103. Om det var någonting i studien som du/ni upplevde som särskilt angeläget eller viktigt,
vänligen ange detta nedan:
104. Om det var någonting i studien som du/ni upplevde som särskilt problematiskt eller svårt,
vänligen ange detta nedan:
105. Om du/ni anser att det var något/några områden eller frågor avseende samverkan som
inte berördes i studien, vänligen ange detta/dessa nedan:

TACK!
Här avslutas enkäten och vi tackar för din/er tid och värdefulla deltagande i denna studie!
– Gruppen för studier av samverkan –

Bilaga 4

Örebro universitet, januari 2008
Örebro universitet har av Myndigheten för skolutveckling fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av de samverkansprojekt som tilldelats medel inom projektet
”Samverkan kring barn som far illa”. Utvärderingen fokuserar på samverkan som
process i projekten. Huvudsyftet är att belysa hur de beviljade medlen bidragit till
utökad samverkan mellan parterna och vilka framgångsrika modeller för samverkan
som utvecklats.
Som ett första steg i utvärderingen har ett särskilt formulär med påståenden tagits
fram vilka projektet nu skall ta ställning till. Påståendena avser att täcka in tiden
fram till idag. En uppföljning kommer att göras vid ett senare tillfälle.
Detta formulär sänds nu (bifogat) till Dig i egenskap av kontaktperson (projektledare, representant el dyl.). I ett senare skede kommer en del av projekten att kontaktas för en fördjupad analys.
Det är av största vikt att projektet tar ställning till samtliga påståenden och att formuläret sänds till Örebro universitet senast på nedan angivet datum. I de fall Du
själv inte har kunskap för att ta ställning till alla påståenden ber vi dig inhämta information från andra personer i projektet så att samtliga påståenden besvaras. Ett
lämpligt sätt kan vara att ta med formuläret till ett projektgruppsmöte. Vi rekommenderar även att Ni kopierar ett eget exemplar av det ifyllda formuläret.
Besvara påståendena genom att sätta ett tydligt kryss vid passande svarsalternativ.
Det är viktigt att formuläret är komplett ifyllt.
Vänligen sänd det ifyllda formuläret i bifogat svarskuvert eller till nedanstående
adress, snarast men dock senast 2008-02-29.

Örebro Universitet, Hälsoakademin Att: Ulrika Englund, 701 82 Örebro
Vid eventuella frågor kring formuläret går det bra att kontakta Ulrika Englund per
telefon eller e-post enligt nedan:
Telefon:
E-post:

019-30 14 11 (onsdag, torsdag & fredag)
ulrika.englund@oru.se

Med vänliga hälsningar,
Berth Danermark
Utvärderingsansvarig & Professor vid Örebro universitet

Bilaga 5

Örebro universitet, mars 2009
På uppdrag av Skolverket utvärderar Örebro universitet samverkansprocessen gällande satsningen ”Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa”.
Utvärderingen fokuserar på samverkan som process med huvudsyftet att belysa
hur beviljade medel bidragit till utökad samverkan mellan projektens parter samt
vilka framgångsrika modeller för samverkan som utvecklats.
Under våren 2008 genomfördes steg ett i utvärderingen då en baslinjemätning av
samverkan genomfördes. Det är nu dags för en uppföljande mätning för att ta reda
på hur samverkan utvecklats under projekttiden. Formuläret har samma utformning som tidigare med påståenden kring centrala aspekter av samverkan.
Även denna gång sänder vi enkäten till dig i egenskap av projektledare och/eller
kontaktperson för projektet. I de fall du själv inte har kunskap för att ta ställning
till alla påståenden ber vi dig inhämta information från andra personer i projektet
så att samtliga påståenden besvaras. Ett lämpligt sätt kan vara att ta med formuläret till ett projektgruppsmöte. Vi rekommenderar även att ni kopierar och behåller
ett eget exemplar av det ifyllda formuläret.
Besvara påståendena genom att sätta ett tydligt kryss vid passande svarsalternativ
och kontrollera även att formuläret är komplett ifyllt innan det skickas in.
Vänligen återsänd formuläret i bifogat svarskuvert alternativt till nedanstående
adress:
Ulrika Englund - Örebro universitet, Hälsoakademin, 701 82 Örebro
Enkäten skall vara Örebro universitet tillhanda senast 2009-04-20.
Vid eventuella frågor kring formuläret går det bra att kontakta Ulrika Englund per
telefon eller e-post enligt nedan:
Telefon:
E-post:

019-30 14 11 (måndag - torsdag)
ulrika.englund@oru.se

Med vänliga hälsningar,
Berth Danermark
Utvärderingsansvarig & Professor vid Örebro universitet

Bilaga 6

Bilaga 7

Samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa
– en uppföljande studie om interprofessionell samverkan
(komprimerad version)
Örebro, januari, 2015
Bakgrund
Mellan åren 2007-2009 hade Gruppen för studier av samverkan Skolverkets (tidigare Myndigheten för skolutveckling) uppdrag att utvärdera samverkansprocessen
inom satsningen Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dokumentet "Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara
illa" (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007)
utgjorde en central utgångspunkt i denna satsning som en del i regeringsuppdraget
"Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri"
(regeringsbeslut U2006/5879/S). Närmare 100 samverkansprojekt (s.k. pilotprojekt) erhöll finansiellt och processinriktat stöd för att etablera och utveckla sin
samverkan kring målgruppen. Huvudparterna i samverkan kunde inrikta sitt utvecklingsarbete kring ett eller flera av sakområdena stor skolfrånvaro, ungdomskriminalitet, alkohol och narkotika eller psykiska/emotionella svårigheter.
Samverkan kunde också inkludera ett så kallat helhetsgrepp. Målet med den utökade graden av samverkan var att möjliggöra ”effektivare stöd och hjälp till barn
som far eller riskerar att fara illa”. Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för skolutveckling och respektive projekt (Dnr:2007:118) framgår att: ”Utvecklingsarbetet/pilotprojektet har ett långsiktigt perspektiv, dvs. syftar till att
samverkan mellan de fyra parter som nämns i regeringsuppdraget byggs in i befintliga strukturer.”
Syfte
Mot bakgrund av ovanstående har denna studie som övergripande syfte att:
•
följa upp hur samverkan kring målgruppen har utvecklats under de fem
år som gått sedan stödet från Skolverket upphörde
•
få kunskap om vilka faktorer som bidragit till att samverkan har utvecklats på det sätt den har
•
följa upp utvecklingen av de för samverkan centrala förutsättningarna
styrning, struktur och samsyn (i den mån samverkan fortfarande pågår
2014)
Denna studie ligger till grund för ett avhandlingsarbete inom ämnet handikappvetenskap med fokus på interprofessionell samverkan.

Enkätens besvarande
Svaren på denna kortfattade enkät ska representera en sammantagen bild av samverkans utveckling så som den kommit att gestalta sig efter 2009. För att besvara
enkäten krävs tillgång till en för parterna samlad kunskap om samverkans utveckling enligt nedanstående två perspektiv:
1)
2)

Hur samverkan såg ut under projekttiden 2007-2009
Hur just denna samverkan, etablerad under projekttiden, har utvecklats
efter 2009

Du som enkätmottagare (tillika ansvarig uppgiftslämnare för studien) har antingen
själv varit projektledare och/eller forskarnas kontaktperson åren 2007-2009. Alternativt har du förordats som enkätmottagare av annan person inom din verksamhet.
Har du som ansvarig uppgiftslämnare inte ensam denna sammantagna kunskap förordas du ta kompletterande hjälp av andra personer inom din/övriga parters verksamhet. Dessa personer bör ha varit involverade i samverkan 2007-2009 och ha
kunskap om hur denna har utvecklats efter 2009.
OBSERVERA att om du som enkätmottagare har varit kontaktperson/projektledare
för flera samverkansprojekt som ingick i satsningen inom din kommun behöver en
enkät per enskilt samverkansprojekt fyllas i.
Om du anser att enkäten skall sändas till en annan person i ditt ställe, vänligen eposta omgående nya kontaktuppgifter till: ulrika.englund@oru.se.
Vänligen besvara enkäten senast 2015-01-30.
Enkätens struktur
Enkäten består av följande tre delar:
1) BAKGRUNDSFRÅGOR – Här följer frågor om den kommun som samverkan
avser och samverkans inriktning, om den ansvarige uppgiftslämnaren samt på
vilket sätt enkäten besvaras.
2) HUVUDFRÅGOR – Här följer ett fåtal frågor om samverkans utveckling efter
2009, då det finansiella och processinriktat stödet från Skolverket upphörde.
3) KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER – I denna avslutande del kan kommentarer eller synpunkter etc. lämnas kring studien.
Praktisk svarsinformation
Du/ni kan förflytta dig/er framåt och bakåt i enkäten via knapparna "NÄSTA" respektive "BAKÅT" för att till exempel kontrollera eller korrigera ett svar. Svaren på
en sida sparas automatiskt genom att du/ni går vidare i enkäten. När en sida i enkäten är öppen har enkätverktyget i sig ingen tidsgräns för hur lång tid det får ta att
besvara frågorna på en och samma sida. Men om ett längre uppehåll dock görs i
besvarandet kan det hända att svaren på den aktuella sidan inte sparas. Detta beror
mest sannolikt på en automatisk funktion i den specifika webbläsaren som gör sidan
inaktiv efter en viss tid. Om möjligt, besvara därför samtliga frågor på en och samma

sida utan allt för långa pauser. Det går dock bra att fylla i en del av enkäten för att
fortsätta besvarandet vid ett senare tillfälle. Stäng då bara ned webb-sidan och svaren kommer att sparas automatiskt. Vid nästa svarstillfälle klickar du/ni åter på
webb-länken och enkäten öppnas upp på exakt det ställe där besvarandet avbröts
senast.
Resultatredovisning och forskningsetik
Uppföljande data om samverkan inom en policysatsning av denna omfattning har,
såvitt vi vet, inte tidigare samlats in i Sverige fem år efter att satsningen avslutats.
Forskargruppens förhoppning är att denna studie kan bidra till värdefull ny kunskap
om utvecklingen av interprofessionell samverkan över tid. Och i en förlängning att
denna kunskap på bästa sätt ska kunna återföras till berörda verksamheter och tas
i anspråk till förmån för målgruppen barn och unga. Därtill kommer resultatet av
studien att ligga till grund för ett avhandlingsarbete inom ämnet handikappvetenskap samt för vetenskapliga artiklar med fokus på interprofessionell samverkan.
Studiens resultat kommer inte att redovisas på sådant sätt att svar från enskilda
kommuner/verksamheter eller personer involverade i samverkan kan identifieras.
Resultatet kommer att presenteras på aggregerad gruppnivå med enda undantag för
eventuella citeringar utifrån enkätsvar i fritext. Vi följer i tillämpliga delar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för
Kontaktuppgifter till forskargruppen
Du/ni kan närsomhelst kontakta någon i forskargruppen vid eventuella frågor eller
problem som rör besvarandet:
Ulrika Englund, doktorand Örebro universitet, ulrika.englund@oru.se,
tel. 019-30 14 11.
Berth Danermark, professor Örebro universitet, berth.danermark@oru.se,
tel. 0703-12 90 79.
Per Germundsson, lektor Malmö högskola, per.germundsson@mah.se,
tel. 040-665 74 26.
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VÄLKOMMEN!
Välkommen till en komprimerad version av enkäten "Samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa" - en uppföljande studie om interprofessionell samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt polis. Det har hunnit gå drygt fem år sedan regeringens uppdrag till Skolverket om att fördela medel till svenska kommuner för etablering av
samverkan kring målgruppen avslutades i december 2009 (regeringsbeslut U2006/5879/S). Nu
återvänder samma grupp forskare - Gruppen för studier av samverkan - till de kommuner vars
samverkansprocesser vi hade förmånen att följa under åren 2007-2009. I denna uppföljande
studie vill vi ta reda på hur samverkan har utvecklats under de år som gått sedan vårt uppdrag
slutfördes. Vidfogat inbjudan till denna studie presenteras i en separat pdf-fil all relevant information om studien. I denna enkät har vi reducerat antalet frågor kraftigt för att fokusera
på ett urval av studiens centrala huvudfrågor.
Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra med värdefull kunskap om hur interprofessionell samverkan kring barn som far eller riskerar att fara illa utvecklas över tid och vad
som är av central betydelse i denna utveckling. Det är forskarnas målsättning att denna kunskap ska kunna återföras till såväl berörda verksamheter som övriga intressenter i det svenska
samhället och utgöra ett viktigt bidrag till utveckling av samverkan gentemot målgruppen.
VÄNLIGEN BESVARA ENKÄTEN SENAST 2015-01-30.
På förhand stort tack för ditt/ert mycket värdefulla bidrag och deltagande!
Gruppen för studier av samverkan
Berth Danermark och Ulrika Englund, Örebro universitet samt Per Germundsson, Malmö högskola.

INFORMERAT SAMTYCKE
Jag/vi samtycker till att delta i studien genom att besvara denna enkät samt till att studiens
resultat kommer att användas i det syfte som ovan angivits. Jag/vi har tagit del av informationen om studien samt haft möjlighet att ställa respektive få svar på frågor som jag/vi kan ha
haft om studien. Deltagande i denna studie baseras på frivillighet varför jag/vi som studiedeltagare närsomhelst kan vbryta medverkan utan att ange särskild anledning till detta.
1. Jag/vi samtycker till ovan:
* Ja
* Nej

BAKGRUNDSFRÅGOR
Härnäst följer ett antal bakgrundsfrågor om sättet enkäten besvaras på samt om ansvarig uppgiftslämnare.
2. Vilken kommun/stadsdelsförvaltning/projekt avser samverkan? Observera att vissa kommuner 2007-2009 deltog med flera samverkansprojekt och att projektspecificering i dessa fall
krävs.
* Kommun/stadsdelsförvaltning/projekt (val från rullist)
3. Namn på ansvarig uppgiftslämnare:
4. Ansvarig uppgiftslämnares befattning:
5. Ansvarig uppgiftslämnares e-postadress:
6. På vilket sätt besvaras denna enkät?
*Av mig som ansvarig uppgiftslämnare ensam då jag själv har en samlad
bild av samverkans utveckling efter 2009
*Av mig som ansvarig uppgiftslämnare tillsammans med personer som har
en kompletterande bild av den aktuella samverkan och dess utveckling efter
2009
*Av andra personer med erfarenhet av den aktuella samverkan och dess
utveckling efter 2009, då jag som ansvarig uppgiftslämnare själv saknar
denna kunskap
*På annat sätt (vänligen precisera på vilket sätt nedan):
7. Var du som ansvarig uppgiftslämnare även kontaktperson gentemot forskargruppen under
perioden 2007-2009?
*Ja
*Nej
8. Var du/ni som besvarar enkäten delaktiga i någon/några av forskargruppens enkätstudier
under perioden 2007-2009?
*Ja, samtliga av oss
*Ja, vissa av oss
*Nej, inga av oss
*Vet ej
9. Vilka huvudparter ingick i samverkan under perioden 2007-2009?
Med "huvudparter" i samverkan avses parterna skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri.
*Skolan
*Socialtjänsten
*Barn- och ungdomspsykiatrin
*Polisen
*Vet ej
*Övriga parter:
10. Vilket/vilka sakområden inkluderades i samverkan under perioden 2007-2009?
*Ett eller flera svarsalternativ kan anges.
*Stor skolfrånvaro
*Ungdomskriminalitet
*Alkohol & narkotika
*Psykiska & emotionella svårigheter
*Ett helhetsgrepp
*Vet ej

HUVUDFRÅGOR
Här följer frågor om samverkans utveckling och inriktning efter 2009.
11. Hur skulle du/ni generellt beskriva att samverkan kring målgruppen har utvecklats från att
den i projektform etablerades 2007-2009 till perioden efter 2009, då stödet från Skolverket
upphörde?
*Graden av samverkan har ökat efter 2009
*Graden av samverkan har varken ökat eller minskat efter 2009
*Graden av samverkan har minskat efter 2009
*Samverkan har upphört helt efter 2009
*Kan ej bedömas
12. Utifrån den form som samverkan kring målgruppen hade under perioden 2007-2009, vilken form skulle du/ni säga att denna samverkan har tagit efter 2009?
*Samverkan har efter 2009 permanentats till att ingå som en del i ordinarie
verksamhet/struktur
*Samverkan har efter 2009 fortsatt/vidareutvecklats i samma projektform
*Samverkan har efter 2009 fortsatt/vidareutvecklats i annan projektform
*Samverkan har efter 2009 upphört helt
*Vet ej
*Plats för eventuell kommentar:
13. Har någon/några nya huvudparter tillkommit i samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, skolan (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, socialtjänsten (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, barn- och ungdomspsykiatrin (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, polisen (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej, inga nya huvudparter har tillkommit i samverkan
*Vet ej
Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att denna/dessa
parter tillkommit i samverkan:
14. Har någon/några huvudparter lämnat samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, skolan (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, socialtjänsten (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, barn- och ungdomspsykiatrin (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Ja, polisen (om "Ja" vänligen precisera nedan varför)
*Nej, inga nya huvudparter har lämnat samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att denna/dessa
parter lämnat samverkan:

15. Har något/några nya sakområden tillkommit i samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, stor skolfrånvaro
*Ja, ungdomskriminalitet
*Ja, alkohol & narkotika
*Ja, psykiska & emotionella svårigheter
*Ja, ett helhetsgrepp
*Nej, inga nya sakområden har tillkommit i samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit avgörande skälen till att detta/dessa
sakområden tillkommit i samverkan:
16. Har något/några sakområden exkluderats från samverkan efter 2009?
(Ett eller flera svarsalternativ kan anges).
*Ja, stor skolfrånvaro
*Ja, ungdomskriminalitet
*Ja, alkohol & narkotika
*Ja, psykiska & emotionella svårigheter
*Ja, ett helhetsgrepp
*Nej, inga sakområden har exkluderats från samverkan
*Vet ej
*Vänligen precisera vilka som varit de avgörande skälen till att detta/dessa
sakområden exkluderats från samverkan:
17. Vilken betydelse har nedanstående faktorer haft för att samverkan (etablerad 2007-2009)
har utvecklats på det sätt den har efter 2009?
Observera: Endast de faktorer som haft relevans för den aktuella samverkan
ska nedan värderas. De faktorer som ej haft relevans för den aktuella samverkan anges som "Ej relevant för samverkan". Svarsalternativet "Kan ej
bedömas" används då en viss faktor haft relevans för samverkan men då
dess betydelse för samverkans utveckling inte kan bedömas. Ett svar krävs
per rad för att komma vidare i enkäten.
Nedan finns möjlighet att i fritext utveckla/förtydliga svar avseende faktorerna i listan samt
ange andra faktorer med betydelse för samverkans utveckling.

Har främjat
samverkan

Har varken
främjat eller
hindrat samverkan

Har hindrat
samverkan

Kan ej
bedömas

Ej relevant
för samverkan

1. Engagemang och motivation från
chefer/ledning
2. Engagemang och motivation från
medarbetare
3. Erfarenhet av och kunskap kring
att samverka
4. Förankring av samverkan på politisk nivå
5. Förankring av samverkan på ledningsnivå
6. Förankring av samverkan på
verksamhetsnivå
7. Kommunikation och språk mellan parterna
8. Kunskap om varandras arbetsförhållanden och regelverk
9. Kunskap om varandras kompetens
10. Makt- och statushierarkier
11. Målformuleringar
12. Parternas perspektiv och synsätt
13. Parternas respektive lagstiftning
14. Respekt för varandras uppdrag
15. Resurser i form av externt finansiellt stöd
16. Resurser i form av intern ekonomi
17. Resurser i form av lokaler
18. Resurser i form av personal
19. Resurser i form av tid
20. Tydlighet kring roller och uppdrag
21. Uppfattningar och föreställningar om varandra
22. Ömsesidig tillit och förtroende

Utveckla/förtydliga gärna dina svar avseende relevanta faktorer i samverkan eller ange andra faktorer
som haft betydelse för samverkans utveckling:

18. På vilket sätt anser du/ni att samverkan efter 2009 har påverkat målgruppen barn?
*Målgruppen barn har i stor utsträckning gynnats av samverkan
*Målgruppen barn har i viss utsträckning gynnats av samverkan
*Målgruppen barn har varken gynnats eller missgynnats av samverkan
*Målgruppen barn missgynnats av samverkan
*Kan ej bedömas
*Utveckla gärna ditt svar avseende hur samverkan har påverkat målgruppen barn:

KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER
Nedan kan du/ni lämna eventuella synpunkter eller kommentarer kring studie samt delge oss i
forskargruppen om det var något område som du/ni upplevde saknades i studien. Det går även
bra att e-posta synpunkter till Ulrika Englund (ulrika.englund@oru.se). Vill du/ni hellre muntligen framföra synpunkter/frågor etc. går det också bra att e-posta Ulrika för att avtala en
telefontid.
19. Vilka generella synpunkter eller kommentarer vill du/ni lämna kring denna studie?
(Det kan röra studien i stort eller någon specifik del):
20. Om det var någonting i studien som du/ni upplevde som särskilt angeläget eller viktigt,
vänligen ange detta nedan:
21. Om det var någonting i studien som du/ni upplevde som särskilt problematiskt eller svårt,
vänligen ange detta nedan:
TACK!
Här avslutas enkäten och vi tackar för din/er tid och värdefulla deltagande i denna studie!
– Gruppen för studier av samverkan –
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Tabell 33. Kvalitetsindikatorer, frekvenser samtliga svarsalternativ, delstudie I-III
(andel % visas).
Svarsalternativ
Inte alls

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Studie
1
2,6
0
0
0
7,9
5,4
0
32,4
0
4,8
26,1
0
0
5,3
0
2,6
0
0
0
0
0
45,9
21,1
2,7
21,1
0
0
0
2,6
5,3
35,1
8,0
11,1
50,0
2,6
5,3
2,6
2,6
5,3
7,9
23,7
10,8
23,7
28,9
0
2,6
0
0
0
0
2,6
2,6
10,5
0
13,5
13,5
5,3
0

2
2,6
0
0
0
13,2
13,2
2,6
5,3
8,6
12,1
23,3
0
5,3
5,3
0
0
0
0
0
0
0
36,8
5,3
2,6
10,5
0
0
0
0
0
29,7
4,2
15,0
55,0
5,3
5,3
2,6
2,6
0
0
21,1
5,3
15,8
18,4
5,3
0
0
0
5,3
0
0
0
0
2,6
2,6
5,3
0
0

I liten utsträckning
3
7,9
0
0
0
13,2
21,1
2,6
24,3
0
8,0
8,3
2,8
14,7
13,9
0
2,7
0
2,8
2,8
2,7
2,6
21,6
10,5
5,4
8,1
0
0
0
0
5,9
20,0
0
0
8,7
11,1
14,3
2,7
5,6
2,6
5,4
11,1
2,8
30,6
34,3
10,8
8,1
0
2,7
0
0
0
0
2,6
0
5,4
11,1
10,8
2,7

Studie
1
5,3
2,6
2,6
5,3
7,9
13,5
5,3
8,1
48,0
28,6
13,0
0
10,5
10,5
5,3
5,3
0
2,6
2,6
2,6
10,5
13,5
13,2
2,7
15,8
5,3
5,3
7,9
0
5,3
16,2
28,0
33,3
16,7
7,9
10,5
5,3
0
2,6
5,3
28,9
5,4
26,3
31,6
5,3
15,8
0
10,5
16,2
6,3
10,5
15,8
21,1
5,3
8,1
21,6
7,9
7,9

2
2,6
0
5,3
3,1
2,6
5,3
2,6
10,5
31,4
6,1
23,3
0
7,9
5,3
2,6
2,6
0
0
2,6
2,6
0
13,2
7,9
0
10,5
2,6
5,3
5,3
5,3
8,1
13,5
16,7
10,0
25,0
2,6
2,6
5,3
0
2,6
0
28,9
0
31,6
28,9
0
2,6
0
2,6
15,8
5,7
2,6
5,3
10,5
0
7,9
13,2
10,5
0

För kvalitetsindikatorernas lydelse, se nedan.

3
2,6
2,7
10,8
7,9
18,4
23,7
7,9
13,5
20,7
12,0
4,2
5,6
17,6
11,1
5,4
13,5
0
2,8
11,1
10,8
7,9
16,2
10,5
18,9
5,4
2,7
5,4
5,6
11,1
14,7
22,9
6,7
17,4
34,8
13,9
17,1
13,5
2,8
2,6
2,7
27,8
13,9
27,8
31,4
2,7
8,1
2,7
8,1
19,4
3,1
0
7,9
10,5
7,9
16,2
25,0
0
2,7

I viss utsträckning
Studie
1
31,6
5,3
26,3
18,4
13,2
18,9
18,4
27,0
16,0
61,9
47,8
7,9
55,3
26,3
5,3
34,2
13,5
7,9
15,8
15,8
18,4
18,9
23,7
2,7
26,3
15,8
36,8
50,0
13,2
26,3
10,8
20,0
16,7
33,3
28,9
31,6
13,2
23,7
7,9
18,4
21,1
35,1
28,9
23,7
10,5
44,7
21,1
18,4
45,9
56,3
15,8
28,9
34,2
23,7
48,6
35,1
39,5
5,3

2
31,6
10,5
23,7
6,3
10,5
21,1
15,8
39,5
51,4
48,5
36,7
13,2
50,0
28,9
7,9
23,7
2,6
0
2,6
7,9
15,8
31,6
18,4
2,6
39,5
15,8
36,8
47,4
10,5
13,5
21,6
33,3
40,0
20,0
23,7
21,1
13,2
15,8
2,6
10,5
26,3
34,2
34,2
47,4
18,4
21,1
15,8
10,5
52,6
37,1
13,2
26,3
36,8
21,1
42,1
31,6
28,9
13,5

3
21,1
27,0
32,4
31,6
28,9
28,9
28,9
43,2
44,8
56,0
75,0
30,6
47,1
30,6
35,1
40,5
17,6
11,1
13,9
10,8
28,9
29,7
42,1
16,2
37,8
18,9
35,1
38,9
13,9
35,3
37,1
43,3
52,2
43,5
41,7
40,0
32,4
25,0
26,3
32,4
36,1
55,6
33,3
31,4
51,4
51,4
18,9
24,3
55,6
56,3
26,3
36,8
50,0
26,3
51,4
38,9
64,9
27,0

I stor utsträckning
Studie
1
31,6
26,3
31,6
39,5
42,1
32,4
57,9
29,7
20,0
4,8
13,0
34,2
15,8
23,7
31,6
36,8
16,2
36,8
50,0
52,6
55,3
16,2
18,4
13,5
21,1
34,2
31,6
28,9
28,9
31,6
18,9
12,0
27,8
0
23,7
36,8
57,9
31,6
34,2
36,8
18,4
43,2
18,4
15,8
44,7
31,6
63,2
63,2
21,6
25,0
44,7
44,7
31,6
55,3
21,6
21,6
39,5
50,0

2
31,6
34,2
26,3
40,6
52,6
42,1
55,3
36,8
2,9
27,3
16,7
36,8
18,4
34,2
44,7
47,4
21,1
36,8
60,5
57,9
55,3
10,5
34,2
18,4
21,1
44,7
44,7
34,2
39,5
40,5
21,6
20,8
30,0
0
39,5
42,1
57,9
47,7
47,7
63,2
18,4
39,5
15,8
5,3
44,7
44,7
42,1
55,3
15,8
28,6
68,4
50,0
42,1
50,0
34,2
36,8
47,4
45,9

3
44,7
40,5
32,4
47,4
26,3
18,4
44,7
16,2
20,7
24,0
12,5
38,9
20,6
30,6
37,8
29,7
29,4
41,7
55,6
59,5
44,7
27,0
31,6
21,6
35,1
51,4
37,8
41,7
36,1
23,5
11,4
30,0
21,7
8,7
27,8
17,1
43,2
41,7
39,5
40,5
25,0
19,4
8,3
2,9
24,3
29,7
59,5
45,9
13,9
31,3
55,3
44,7
34,2
50,0
24,3
22,2
18,9
45,9

I mycket stor
utsträckning
Studie
1
28,9
65,8
39,5
36,8
28,9
29,7
18,4
2,7
16,0
0
0
57,9
18,4
34,2
57,9
21,1
70,3
52,6
31,6
28,9
15,8
5,4
23,7
78,4
15,8
44,7
26,3
13,2
55,3
31,6
18,9
32,0
11,1
0
36,8
15,8
21,1
42,1
50,0
31,6
7,9
5,4
2,6
0
39,5
5,3
15,8
7,9
16,2
12,5
26,3
7,9
2,6
15,8
8,1
8,1
7,9
36,8

2
31,6
55,3
44,7
50,0
21,1
18,4
23,7
7,9
5,7
6,1
0
50,0
18,4
26,3
44,7
26,3
76,3
63,2
34,2
31,6
28,9
7,9
34,2
76,3
18,4
36,8
13,2
13,2
44,7
37,8
13,5
25,0
5,0
0
28,9
28,9
21,1
34,2
47,7
26,3
5,3
21,1
2,6
0
31,6
31,6
42,1
31,6
10,5
28,6
15,8
18,4
10,5
26,3
13,2
13,2
13,2
40,5

3
23,7
29,7
24,3
13,2
13,2
7,9
15,8
2,7
13,8
0
0
22,2
0
13,9
21,6
13,5
52,9
41,7
16,7
16,2
15,8
5,4
5,3
37,8
13,5
27,0
21,6
13,9
38,9
20,6
8,6
20,0
8,7
4,3
5,6
11,4
8,1
25,0
28,9
18,9
0
8,3
0
0
10,8
2,7
18,9
18,9
11,1
9,4
18,4
10,5
2,6
15,8
2,7
2,8
5,4
21,6

Nr

Lydelse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Samverkan förankrad på politisk nivå
Samverkan förankrad på ledningsnivå
Samverkan förankrad på verksamhetsnivå
Ansvarsfördelning tydligt uttalad
Samordnad uppföljning av samverkan
Samordnad utvärdering av samverkans effekter
Beslutsfattande känt
Regelverk granskade
Regelverk – motstridigheter för samverkan ej identifierade
Regelverk – motstridigheter i samverkan undanröjda
Regelverk – hanteringsinstruktioner för motstridigheter finns
Övergripande mål för samverkan formulerade
Mätbara mål för samverkan formulerade
Samverkans mål förankrade på politisk nivå
Samverkans mål förankrade på chefsnivå
Samverkans mål förankrade på verksamhetsnivå
Samverkans mål strider ej mot parternas organisationsmål
Målgruppen för samverkan gemensamt definierad
Roller i samverkansgruppen tydliggjorda
Arbetsfördelning i samverkansgruppen tydlig
Arbetsrutiner i samverkansgruppen tydliga
Avtal tecknade mellan samverkansparterna
Handlingsplaner formulerade
Samordnare/samordnarfunktion utsedd
Riktlinjer framtagna
Berörda aktörer engagerade i samverkansgruppen
Deltagarna har tidigare samverkanserfarenhet
Deltagarna har god samverkanskunskap
Verksamhetsövergripande möten på ledningsnivå
Verksamhetsövergripande möten på verksamhetsnivå
Resursflödet granskat
Resursflöde – samverkanshinder ej identifierade
Resursflöde – samverkanshinder undanröjda
Resursflöde – hanteringsinstruktioner för samverkanshinder finns
Resurser – kommunikation på ledningsnivå
Resurser – kommunikation på verksamhetsnivå
Kontinuerliga informella mötesplatser för informationsutbyte
Planerad långsiktighet i samverkan
Incitament för samverkan på ledningsnivå
Incitament för samverkan på verksamhetsnivå
Olika organisationsmodeller för samverkan granskade
Optimal organisationsmodell för samverkan vald
Mätbara kriterier för framgångsrik samverkan
Mätbara kriterier för problem i samverkan
Löpande dokumentation av samverkansprocessen
Grundläggande begrepp definierade
Helhetssyn på det samverkan avser
Diskussion om syn på det samverkan avser
Olika synssätt ej framkommit på det samverkan avser
Olika synsätt ej försvårande för samverkan
Kunskap om övriga deltagares uppdrag
Kunskap om övriga deltagares resurser i samverkan
Kunskap om övriga deltagares begränsningar i samverkan
Samsyn kring ansvarsfördelning
Kontinuerlig gemensam kompetensutveckling
Kontinuerlig gemensam metodutveckling
Tagit till sig av erfarenheter från liknande samverkan
Stor frihet råder i samverkan

Påverkansfaktor

Uppfattningar och föreställningar om varandra

Tydliga roller/uppdrag

2

3

.421
4

.346

2

.472

.358

Övergripande mål
för samverkan formulerade

2

.412

Resurser - personal
.373

.469

Samordnad
utvärdering
av samverkan och
dess effekter

Resurser - externt finansiellt stöd

.524

.395

.423

Ansvarsfördel. tydligt
uttalad

.404

Totalt:

.454

-.332

Samverkan
förankrad
på verksamhetsnivå

Parternas respektive lagstiftning

Ledningsförankring

Politisk förankring

Samverkanserfarenhet/kunskap

Engagemang/motivation från chefer/ledning

Samverkan
förankrad
på politisk
nivå

Kvalitetsindikator (1 av 3)

2

.394

.428

Mätbara
mål för
samverkan
formulerade

3

.398

.377

-.365

Samverkans
mål
förankrade
på politisk
nivå

2

.539

.372

Samverkans
mål förankrade på
chefsnivå

3

.398

.489

.350

Samverkans
mål förankrade på
verksamhetsnivå

Tabell 34. Korrelationsmatris – samverkan på organisatorisk nivå, svarsalternativen ”i stor/i mycket stor utsträckning” avses (n=38).

Parternas perspektiv/synsätt

6

8

13

.353

.401
.451

.394

.379

.357

.489

Tydliga roller/uppdrag
Uppfattningar och föreställningar om
varandra
Ömsesidig tillit/förtroende

Resurser – tid

.426

1

2

-.398
.569

Resurser - personal

Resurser – intern ekonomi

.408

.353

.374

Handlingsplaner formulerade

.454

.393

.356

.420

Avtal tecknade mellan
samverkansparterna

Resurser - externt finansiellt stöd

Totalt:

.387

Partnernas kommunikation/språk
Kunskap - andras regelverk och arbetsförhållanden
Kunskap - varandras kompetens

.379

.409

Verksamhetsförankring

Respekt för varandras uppdrag

.376
.392

.505

Ledningsförankring
.533

.509

.548

.370
.573

.577

Arbetsrutiner i samverkansgruppen
tydliga

.393

Arbetsfördelning i
samverkansgruppen
tydlig

Engagemang/motivation från
chefer/ledning
Samverkanserfarenhet/kunskap

Påverkansfaktorer

Roller i
samverkansgruppen
tydliggjorda

Kvalitetsindikatorer (2 av 3)

4

.442

.362

.395

.508

Samordnare/samordnarfunktion utsedd

1

.416

Riktlinjer
framtagna

3

.380

.373

.487

Verksamhetsövergripande möten på ledningsnivå

1

.387

Verksamhetsövergripande möten på verksamhetsnivå

Tabell 35. Korrelationsmatris – samverkan på organisatorisk nivå, svarsalternativen ”i stor/i mycket stor utsträckning” avses (n=38).

1

2

.343

.340

.371

Olika organisationsmodeller för
samverkan
granskade

.371

.344

.402

.408

Optimal
organisationsmodell för
samverkan
vald

Uppfattningar och föreställningar om varandra

Resurser - personal

Resurser - externt finansiellt stöd

Respekt för varandras uppdrag

Parternas respektive lagstiftning

Parternas perspektiv/synsätt

Målformuleringar

1

1

-.411

3

5

.355
2

-.356

-.350

Mätbara
kriterier
för framgångsrik
samverkan

.386

Mätbara
kriterier
för
problem i
samverkan

4

-.438

-.560
-.483

Informella
mötesplatser
för informationsutbyte

-.434

.483

.433

.427

Resurser
för kommunikation på
verksamhetsnivå

Makt-/statushierarkier

Totalt:

.438

Resurser
för kommunikation på ledningsnivå

Kunskap - varandras kompetens

Partnernas kommunikation/språk

Verksamhetsförankring

Ledningsförankring

Politisk förankring

Samverkanserfarenhet/kunskap

Engagemang/motivation - chefer/ledning

Påverkansfaktorer

Resursflödet
granskat

Kvalitetsindikatorer (3 av 3)

1

.345

Stor frihet råder i
samverkan

Tabell 36. Korrelationsmatris - samverkan organisatorisk nivå, svarsalternativen ”i stor/i mycket stor utsträckning” avses (n=38).

Totalt:

Engagemang/motivation från chefer/ledning
Engagemang/motivation från medarbetare
Samverkanserfarenhet/kunskap
Ledningsförankring
Partnernas kommunikation/språk
Kunskap - andras regelverk/arbetsförhållanden
Kunskap - varandras kompetens
Makt-/statushierarkier
Målformuleringar
Parternas perspektiv/synsätt
Parternas respektive lagstiftning
Respekt för varandras uppdrag
Resurser - intern ekonomi
Resurser – personal
Resurser – tid
Tydliga roller/uppdrag
Uppfattningar och föreställningar om varandra
Ömsesidig tillit/förtroende

Påverkansfaktor

4

.430

.394

.445

.384

Målgruppen
för samverkan
gemensamt definierad

4

9

.399
2

.424
.374

.409

.441

.423

11

.355

.376

.409

.428

.434

.490

.425

.463
.472

.382

.501

.536

.349

.437

.511

Samsyn kring
ansvarsfördelning

.389

Diskussion har
förts om syn
på det samverkan avser

.534

Helhetssyn råder kring det
samverkan avser

.382

.402

.442

Grundläggande väsentliga begrepp
gemensamt definierade

Kvalitetsindikator

1

.403

Kontinuerlig
gemensam
kompetensutveckling

1

.371

Kontinuerlig
gemensam metodutveckling

Tabell 37. Korrelationsmatris – samverkan på social nivå, svarsalternativen ”i stor/i mycket stor utsträckning”
avses (n=38).

.553

.518

Incitament
för samverkan på verksamhetsnivå
.572

Kunskap om
andras uppdrag

Totalt:

.340
.401

Tydliga roller/uppdrag

Ömsesidig tillit/förtroende
6

.534

Resurser – tid

Resurser - personal
.340

3

.423
5

.339

.577

2

1

11

.434

.450

.645

Respekt för varandras uppdrag
.438

Parternas perspektiv/synsätt

Resurser – lokaler

.511
.411

Makt-/statushierarkier
.364

.444
.447

.381

Kunskap - varandras kompetens

.555

Kunskap - andras regelverk/arbetsförhållanden

Kommunikation/språk mellan parterna

Verksamhetsförankring
.525

.504

Ledningsförankring

.400

.372

Incitament
för samverkan på ledningsnivå

Samverkanserfarenhet/kunskap
.506

God samverkanskunskap

.369
.503

Tidigare
samverkanserfarenhet

Engagemang/motivation - medarbetare

Engagemang/motivation - chefer/ledning

Påverkansfaktor

Beslutsordning känd
bland deltagarna

Kvalitetsindikator

7

.437

.398

.402

.352

.414

.371

.356

Kunskap om
andras resurser i samverkan

1

.474

Kunskap om
andras begränsningar i
samverkan

1

.394

Tagit till sig
av andras
erfarenhet
av samverkan

Tabell 38. Korrelationsmatris – samverkan individuell nivå, svarsalternativen ”i stor/mycket stor utsträckning”
avses (n=38).
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Tabell 39. Exkluderade kvalitetsindikatorer och påverkansfaktorer per
samverkansnivå.
Nivå

Kvalitetsindikatorer

Påverkansfaktorer

Samhällelig

Organisatorisk

Samverkan förankrad på ledningsnivå
Samordnad uppföljning av samverkan
Regelverk granskade
Regelverk – motstridigheter ej identifierade
Regelverk – motstridigheter undanröjda
Regelverk – hanteringsinstruktioner finns
Berörda aktörer engagerade i samverkansgrupp.
Resursflöde – samverkanshinder ej identifierade
Resursflöde - samverkanshinder undanröjda
Resursflöde - hanteringsinstruktioner finns
Planerad långsiktighet i samverkan
Löpande dokumentation av samverkansprocessen

Social

Olika synsätt ej framkommit på det samverkan
avser

Individuell
(*) Exkluderad p.g.a. avsaknad av korrelation med ”indikerad signifikans”
(**) Exkluderad p.g.a. stort internt bortfall

(*)
(*)
(*)
(**)
(**)
(*)
(*)
(*)
(**)
(*)
(*)
(*)

Parternas respektive lagstiftning
Förankring – politisk
Förankring – verksamhet
Målformuleringar
Resurser – externt stöd
Resurser – intern ekonomi
Resurser – lokaler

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
Uppfattningar och föreställningar om varandra

(*)

Studies from the Swedish Institute for Disability Research
1.

Varieties of reading disability
Stefan Gustafson
ISBN 91-7219-867-2, 2000

2.

Cognitive functions in drivers with brain injury – anticipation and adaptation
Anna Lundqvist
ISBN 91-7219-967-9, 2001

3.

Cognitive deafness
Ulf Andersson
ISBN 91-7373-029-7, 2001

4.

Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur par-perspektiv
Carin Fredriksson
ISBN 91-7373-105-6, 2001

5.

Signs, Symptoms, and Disability Related to the Musculo-Skeletal System
Gunnar Lundberg
ISBN 91-7373-160-9, 2002

6.

Participation – Ideology and Everyday Life
Anette Kjellberg
ISBN 91-7373-371-7, 2002

7.

Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv
Marie Gustavsson Holmström
ISBN 91-7203-500-5, 2002

8.

Active wheelchair use in daily life
Kersti Samuelsson
ISBN 91-7373-196-X, 2002

9.

Två kön eller inget alls. Politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen
Marie Jansson
ISBN 91-7373-568-X, 2003

10.

Audiological and cognitive long-term sequelae from closed head injury
Per-Olof Bergemalm
ISBN 91-7668-384-2, 2004

11.

Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan
Martin Molin
ISBN 91-85295-46-9, 2004

12.

Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring
omfördelning och erkännande
Kajsa Jerlinder
Licentiate Degree, 2005

13.

Hearing impairment and deafness. Genetic and environmental factors –
interactions – consequences. A clinical audiological approach
Per-Inge Carlsson
ISBN 91-7668-426-1, 2005

14.

Hearing and cognition in speech comprehension. Methods and applications
Mathias Hällgren
ISBN 91-85297-93-3, 2005

15.

Living with deteriorating and hereditary disease: experiences over ten years of
persons with muscular dystrophy and their next of kin
Katrin Boström
ISBN 91-7668-427-x, 2005

16.

Disease and disability in early rheumatoid arthritis
Ingrid Thyberg
ISBN 91-85299-16-2, 2005

17.

"Varför får jag icke följa med dit fram?" Medborgarskapet och den offentliga
debatten om dövstumma och blinda 1860-1914
Staffan Bengtsson
ISBN 91-85457-06-X, 2005

18.

Modalities of Mind. Modality-specific and nonmodality-specific aspects of
working memory for sign and speech
Mary Rudner
ISBN 91-85457-10-8, 2005

19.

Facing the Illusion Piece by Piece. Face recognition for persons with
learning disability
Henrik Danielsson
ISBN 91-85497-09-6, 2006

20.

Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada – omställningsprocesser och
konsekvenser i vardagslivet. En studie av femton personers upplevelser
och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada
Thomas Strandberg
ISBN 91-7668-498-9, 2006

21.

Nycklar till kommunikation. Kommunikation mellan vuxna personer med grav
förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal
Pia Käcker
ISBN 978-91-85715-88-6, 2007

22.

”Aspergern, det är jag”. En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom
Gunvor Larsson Abbad
ISBN 978-91-85831-43-2, 2007

23.

Sounds of silence – Phonological awareness and written language in children with
and without speech
Janna Ferreira
ISBN 978-91-85895-74-8, 2007

24.

Postponed Plans: Prospective Memory and Intellectual Disability
Anna Levén
ISBN 978-91-85895-57-1, 2007

25.

Consequences of brain tumours from the perspective of the patients and of their
next of kin
Tanja Edvardsson
ISBN 978-91-7668-572-3, 2008

26.

Impact on participation and service for persons with deafblindness
Kerstin Möller
ISBN 978-91-7668-595-2, 2008

27.

Approaches to Audiological Rehabilitation with Hearing Aids: studies on
prefitting strategies and assessment of outcomes
Marie Öberg
ISBN 978-91-7393-828-0, 2008

28.

Social Interaction and Participation in Activities of Everyday Life Among Persons
with Schizophrenia
Maria Yilmaz
Licentiate Degree, 2009

29.

Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise
Towards Implementation of Patient-Focused
Decision Support Preventing Disability:
The example of Early Rheumatoid Arthritis
Örjan Dahlström
ISBN 978-91-7393-613-2, 2009

30.

Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability
Malin Wass
ISBN: 978-91-7393-487-9, 2009

31.

Restricted participation:
Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden
Olga Keselman
ISBN: 978-91-7393-499-2, 2009

32.

Deaf people and labour market in Sweden.
Education – Employment – Economy
Emelie Rydberg
ISBN: 978-91-7668-725-3, 2010

33.

Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning
för elever med rörelsehinder – en utopi?
Kajsa Jerlinder
ISBN: 978-91-7668-726-0, 2010

34.

Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv
– brukarens och de professionellas perspektiv
Helene Hillborg
ISBN: 978-91-7668-741-3, 2010

35.

Knowing me, knowing you – Mentalization abilities of children who use
augmentative and alternative communication
Annette Sundqvist
ISBN: 978-91-7393-316-2, 2010

36.

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa – om sociala representationer och
interprofessionell samverkan
Per Germundsson
ISBN: 978-91-7668-787-1, 2011

37.

Fats in Mind
Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood
Ulrika Birberg Thornberg
ISBN: 978-91-7393-164-9, 2011

38.

”Jobbet är kommunikation”
Om användning av arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning
Sif Bjarnason
Licentiate Degree. ISBN: 978-91-7668-835-9, 2011

39.

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and
youth with disabilities
Margareta Adolfsson
ISBN: 978-91-628-8342-3, 2011

40.

Tinnitus – an acceptance-based approach
Vendela Zetterqvist
ISBN: 978-91-7393-040-6, 2011

41.

Applicability of the ICF-CY to describe functioning and environment of children
with disabilities
Nina Klang
ISBN: 978-91-7668-864-9, 2012

42.

Bringing more to participation
Participation in school activities of persons with Disability within the framework
of the International Classification of Functioning, Disability and Health for
Children and Youth (ICF-CY)
Gregor Maxwell
ISBN: 978-91-628-8484-0, 2012

43.

From Eye to Us.
Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with
Autism Spectrum Conditions
Marita Falkmer
ISBN: 978-91-637-2091-8, 2013

44.

Otosclerosis, clinical long-term perspectives
Ylva Dahlin-Redfors
ISBN 978-91-628-8617-2, 2013

45.

Tinnitus in Context - A Contemporary Contextual Behavioral Approach
Hugo Hesser
ISBN 978-91-7519-701-2, 2013

46.

Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate
Traci Flynn
ISBN 978-91-628-8645-5, 2013

47.

Utrymme för deltagande, beslutsprocesser i möten mellan patienter med
ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primär vård
Iréne Josephson
ISBN 42-978-91-85835-41-6, 2013

48.

”Man vill ju klara sig själv” Studievardagen för studenter med Asperger syndrom
i högre studier
Ann Simmeborn Fleischer
ISBN 978-91-628-8681-3, 2013

49.

Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease
Selina Mårdh
ISBN 978-91-7519-621-1, 2013

50.

Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning
Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som
komplementär metod
Eva Andersson
Licentiate Degree. ISBN 978-91-7519-616-9, 2013

51.

Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet
i gymnasiesärskolan
Therése Mineur
ISBN 978-91-7668-951-6, 2013

52.

Evaluating the process of change:
Studies on patient journey, hearing disability acceptance and stages-of-change
Vinaya Kumar Channapatna Manchaiah
ISBN 978-91-7519-534-6, 2013

53.

Cognition in hearing aid users: Memory for everyday speech
Hoi Ning (Elaine) Ng
ISBN 978-91-7519-494-3, 2013

54.

Representing sounds and spellings Phonological decline and compensatory
working memory in acquired hearing impairment
Elisabet Classon
ISBN 978-91-7519-500-1, 2013

55.

Assessment of participation in people with a mild intellectual disability
Patrik Arvidsson
ISBN 978-91-7668-974-5, 2013

56.

Barnperspektiv i barnavårdsutredningar – med barns hälsa och barns
upplevelser i fokus
Elin Hultman
ISBN 978-91-7519-457-8, 2013

57.

Internet Interventions for Hearing Loss
Examining rehabilitation Self-report measures and Internet use in hearing-aid
users
Elisabet Sundewall Thorén
ISBN 978-91-7519-423-3, 2014

58.

Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive Processing of Degraded Speech
Sushmit Mishra
ISBN 978-91-7519-386-1, 2014

59.

Supported employment i en svensk kontext – förutsättningar när personer med
funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete
Johanna Gustafsson
ISBN 978-91-7529-012-6, 2014

60.

Effects of Specific Cochlear Pathologies on the Auditory Functions:
Modelling, Simulations and Clinical Implications
Amin Saremi
ISBN 978-91-7519-365-6, 2014

61.

Children with profound intellectual and multiple disabilities and their
participation in family activities
Anna Karin Axelsson
ISBN 978-91-85835-48-5, 2014

62.

Lexical and Semantic Development in Children With Cochlear Implants
Ulrika Löfkvist
ISBN 978-91-7549-546-0, 2014

63.

Rethinking sound. Computer-assisted reading intervention with a phonics
approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or
hearing aids
Cecilia Nakeva von Mentzer
ISBN 978-91-7519-270-3, 2014

64.

Assessing cognitive spare capacity as a measure of listening effort using the
Auditory Inference Span Test
Niklas Rönnberg
ISBN 978-91-7519-267-3, 2014

65.

Employees with Aided Hearing Impairment: An Interdisciplinary Perspective
Håkan Hua
ISBN 978-91-7519-240-6, 2014

66.

Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries
Lina Magnusson
ISBN 978-91-85835-55-3, 2014

67.

Dealing with digits - Arithmetic, memory and phonology in deaf signers
Josefine Andin
ISBN: 978-91-7519-235-2, 2014

68.

Time is of the essence in speech recognition: Get it fast or think about it
Shahram Moradi
ISBN: 978-91-7519-188-1, 2014

69.

Effects of hearing loss on traffic safety and mobility
Birgitta Thorslund
ISBN: 978-91-7519-178-2, 2014

70.

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för
personer med Alström syndrom
Berit Rönnåsen
Licentiate Degree. ISBN: 978-91-7529-068-3, 2015

71.

Memory and communication in typically developing infants and children with
Autism Spectrum Disorder: Behavioral and electrophysiological indices
Emelie Nordqvist
ISBN: 978-91-7519-078-5, 2015

72.

Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with
Usher syndrome type 1 and 2
Cecilia Henricson
ISBN: 978-91-7685-999-5, 2015

73.

Functioning and Disability in Adults with Hearing Loss
Preparatory studies in the ICF Core Sets for Hearing Loss project
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