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Abstract 

This essay is based on a collaboration project, involving social services and schools in 

Malmö, which was executed during 2010-2011. Our focus has been on the project's purpose 

to strengthen the common aim of assisting children in difficult situations. One mean of 

achieving this aim has been to place social workers in the school environment in order to 

strengthen cooperation between the two organizations. Our research consists of semi-

structured   interviews with teachers and social-workers as well as with the project leaders. 

We have analyzed our empirical material by using the guidelines of the National Board of 

Health’s report "Strategi för samverkan " (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). In the 

context of this project our conclusion is that the success of inter-professional work depends on 

clear and common goals, a well-developed management and good leadership. Even a well-

conceived and well-organized structure is important, as well as a mutual commitment.  

Key-words: Projekt, utvärdering, samverkan, tvärprofessionellt arbete, socialtjänst. 
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Förord 

När vi blev erbjudna möjligheten att skriva vårt examensarbete i form av en utvärdering av ett 

verkligt projekt såg vi det som en spännande utmaning som vi skulle kunna dra stor lärdom 

av. Att få en insikt i hur arbetet mellan skola och socialtjänst kan se ut såg vi som 

yrkesförberedande kunskap. Vi har stött på flera svårigheter under arbetets gång vilket 

fördröjt färdigställandet av uppsatsen men det har också varit en lärorik process. 

Framförallt vill vi tacka alla de professionella som trots fulltecknade agendor tog sig tid för 

intervjuer. Vi vill tacka vår handledare Anders P. Lundberg som har lagt ner mycket tid på att 

bidra med synpunkter och råd. Slutligen vill vi tacka våra familjer för deras stöd under 

författandet av denna uppsats men även under hela vår utbildning. 

 

Joanna Borglind 

Annelie Jansson 

Helsingborg, november 2011  
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Inledning 

Under våren 2010 startades ett projekt i Malmö i syfte att öka tryggheten för barn och unga i 

staden. I stadsdelen Centrum valde man, för att uppfylla detta syfte, att satsa på samverkan 

mellan skola och socialtjänst. Man har arbetat med nätverksmöten, i första hand för att hjälpa 

de barn och familjer som befunnit sig i en problematisk situation, men delvis också i syfte att 

utveckla denna samverkan mellan professioner.  

Projektet har nu pågått i drygt ett år och de ansvariga har efterfrågat en utvärdering som vi har 

tagit på oss att utföra i form av vår kandidatuppsats. 

Problemformulering 

Samverkan är ett begrepp som under senare år har kommit att hamna allt mer i fokus. Det är 

idag lagstadgat att vissa organisationer är skyldiga att samverka och forskning kring 

samverkan pekar på att det till och med är en nödvändig arbetsform i dagens samhälle 

(Danermark 2006). En faktor som påverkar behovet av samverkan är att myndigheter blir allt 

mer beroende av varandra på grund av den ökade specialiseringen inom organisationer. 

Samverkan blir då nödvändigt för att arbetet ska fylla sina syften (Mallander 1998; 

Danermark & Kullberg 1999). 

Förvaltningslagen (6 §) säger att olika myndigheter har en skyldighet att samverka. Detta 

regleras vidare i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och 

sjukvård. Dessa bestämmelser gäller särskilt i arbetet med barn som far, eller riskerar att fara 

illa. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har dock vid uppföljning av dessa lagbestämmelser 

uppmärksammat att få kommuner verkar ha någon typ av strategi för samverkansarbete. Alla 

ledningsnivåer är inte involverade och har sällan skriftliga dokument med krav på uppföljning 

(Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). 

Samverkan mellan olika instanser är nödvändigt i många situationer inom socialt arbete. 

Thylefors (2007) pekar på att en av grundtankarna kring denna arbetsform är att samla 

kompetens ur olika yrkesgrupper för att effektivisera insatserna kring en klient eller brukare. 
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Även om arbetet sker med gott uppsåt och tydliga mål är fällorna man kan falla i många. 

Thylefors (2007) menar att de professionella som är inblandade i tvärprofessionellt arbete alla 

besitter nödvändig och viktig kunskap, detta till trots har de sällan samma formella eller 

informella status. Statusskillnader mellan professioner som kan avspegla sig i en form av 

hierarki vad gäller inflytande, kan ha sin bakgrund i exempelvis hur lång utbildningen är, 

professionens historia och hur välbetalt yrket är. Motsättningarna i en grupp kan bli än mer 

komplicerade när det är yrkesgrupper ur olika organisationer som ska samverka. Då kan 

organisatoriska intressen såsom ekonomi komma att påverka arbetet.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) påverkas samverkan av strukturella 

olikheter när det gäller de professionellas inställning kring arbetet och uppfattning av 

problemen eller frågorna som ska behandlas. Samverkan påverkas också av organisatoriska 

förhållanden och regelverk. Dessa olikheter är en fördel i en väl fungerande samverkan, men 

de kan också innebära svårigheter för arbetet om verksamheterna inte är medvetna om 

olikheterna och kan hantera dem. Vad som är av stor vikt vid samverkan mellan olika 

verksamheter kan sammanfattas med goda verktyg för styrning, struktur och samsyn. Vad 

detta innefattar kan variera beroende på de lokala förutsättningarna och vilken målgrupp 

arbetet har. Vad som i detta skede kan konstateras är att trots de svårigheter som kan uppstå i 

tvärprofessionella konstellationer finns det både krav på att man ska kunna arbeta på detta sätt 

och stora fördelar med det. 

I Malmö stad har det under 2010 drivits ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst, 

närmare bestämt Individ- och familjeomsorgen (fortsättningsvis förkortat IoF). Skolan har en 

lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro för ett barn uppstår. Ett syfte med 

projektet har varit att lyckas fånga upp barn i ett tidigare stadie, innan barnets situation blir så 

allvarlig att en anmälan till socialtjänsten är nödvändig. Vi kommer att med utgångspunkt i 

detta projekt undersöka hur samverkan mellan olika professioner faktiskt fungerar i praktiken.  

Ett av målen för projektet som vi ämnar undersöka är att öka samverkan mellan skola och IoF. 

Det kan antas att man inom kommunen anser att just samverkan mellan de två aktörerna har 

varit bristfällig, eller åtminstone i behov av utveckling. I detta projekt kommer vi att ta 

avstamp för vår undersökning kring arbete med samverkan och hur samverkan fungerar i 

praktiken.  
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Syfte 

Vår kandidatuppsats syftar till att undersöka hur samverkan mellan olika professioner kan 

fungera i praktiken, genom att utvärdera ett projekt som delvis handlat om samverkan mellan 

socialtjänst och skola. 

Frågeställningar  

 Har målen för samverkan i projektet uppfyllts? 

 Kan man se några brister och hur skulle man kunna förstå dem?  

 Hur har mötet mellan professioner sett ut och hur har det upplevts av de professionella 

som deltagit i projektet?  

Bakgrund 

Vår uppsats grundas i att vi blivit ombedda att genomföra en utvärdering av ett projekt som 

pågått i stadsdelen Centrum i Malmö under cirka ett års tid.  

Projektet 

Under våren 2010 startades ett projekt i Malmö som syftade till att öka tryggheten bland barn 

och unga i staden. Målen var, enligt de styrdokument vi tagit del av: 

Att ungdomar upplever trygghet i de verksamheter som de befinner sig dagligen i, 

samt i stadsdelen i stort. 

Samt: 

Att ungdomarna ska få ett ökat inflytande i frågor som rör deras trygghet.  
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Mot bakgrund av en budgetförstärkning i Malmö stad 2010, fick stadsdelarna möjlighet att 

söka medel som skulle användas till: 

Att utveckla hållbara strukturer och arbetsmetoder för framtiden och genom att 

placera socialarbetare i skolan stärka teamarbetet mellan skola och IoF. 

Ansvaret för detta projekt har legat under IoF och insatserna skulle huvudsakligen ske i 

skolan. En av tankarna var att man genom samarbetet mellan skola och IoF tidigt skulle kunna 

upptäcka olika former av social utsatthet hos barn och därmed även kunna sätta in insatser i 

ett tidigt skede. Stadsdelen Centrum valde att arbeta utifrån en nätverksmodell med 

inspiration från danska Århus. Därmed utbildades två socionomer i denna modell och till 

nätverksledare eller s.k. dialogledare.  

Syftet med nätverksmöten är att öka förståelsen mellan deltagarna och att stärka dialogen dem 

emellan med fokus på en positiv förändring för barnet. Utgångspunkten under dessa möten är 

barnet och dess föräldrar och deras situation men de ska också bidra till att öka samarbetet 

mellan skola och IoF. 

Dessa nätverksmöten är menade att anordnas om oro skulle uppstå för ett barn hos 

skolpersonal eller personal på IoF. I mötet deltar barnet själv, dennes föräldrar, andra viktiga 

personer i barnets omgivning samt personal från skola och IoF. Efter varje möte har 

deltagarna fyllt i en upplevelseenkät om hur de upplevt mötet. 

Enkäterna 

Vi har tagit del av de utvärderingsenkäter som fyllts i av de alla professionella övriga 

deltagare ee efter varje nätverksmöte. Enkäten består av fem frågor. Den första frågan handlar 

om vad man har för relation till barnet i fråga. De tre följande frågorna är tiogradiga 

skalfrågor: ”Fick du sagt det som är viktigt för dig under nätverksmötet? – Jag fick inte ordet, 

Allt blev sagt”. ”Hur tänker du nu kring den situation som föranledde nätverksmötet? – 

Mycket orolig, Helt lugn”. ”Anser du att det var till nytta för barnet och deltagarna att ha ett 

nätverksmöte? – Nätverksmötet var inte till nytta för oss, Nätverksmötet har gjort skillnad”. 

Den sista frågan handlar om man skulle vilja delta vid ett nätverksmöte igen där man kunnat 

kryssa i ja eller nej samt lämna en kommentar. 
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Enkäterna är ifyllda av 15 lärare, en psykolog, en socialpedagog, två skolsköterskor, två 

socialsekreterare, en samhällsvägledare samt en representant från Malins minne (organisation 

som arbetar med barn och mödrar som levt med missbruk eller i missbruksmiljö). 

Vad vi kan utläsa från enkäterna är att en klar majoritet ansåg att nätverksmötena var 

värdefulla (20 av 23 deltagare har angivit mellan 8 och 10 som svar på denna fråga) och att 

det som behövde sägas blev sagt. En avvikelse som vi kunde urskilja var att lärarna kände en 

viss eller stark oro för barnet i större utsträckning än de andra professionerna. Alla kan tänka 

sig att delta i denna typ av möte igen om behov skulle finnas. 

De flesta tycks alltså ha haft en positiv upplevelse av nätverksmöten, å andra sidan fokuserar 

dessa enkäter endast på det enskilda mötet vilket främst handlar om barnets situation. Det 

faktum att lärare uttrycker en starkare oro för barnen leder oss till att vilja undersöka hur de 

professionella upplever projektet ur en professionsaspekt. 

Vårt uppdrag 

Trots att de ansvariga för projektet själva har gjort enkätundersökningar efter varje möte samt 

planerar att göra en egen avslutande utvärdering av projektet för att få en bild av hur 

deltagarna uppfattat det har de efterfrågat en utvärdering från annat håll. Vi fick ut ett mail om 

denna förfrågan via Socialhögskolan i Lund, kontaktade projektledarna och fick uppdraget. 

Detta uppdrag är inte särskilt preciserat utan vi har fått förhållandevis fria tyglar att arbeta 

som vi själva finner det mest intressant och ändamålsenligt med hänsyn till att det sker i form 

av en kandidatuppsats. 

Aktuella lagtexter 

Samverkan är idag något som omnämns i flera lagtexter. I Socialtjänstlagen (2 kap. 6 §) 

påvisas kommuners möjligheter att bedriva samverkan myndigheter emellan för att ”uppnå en 

effektivare användning av tillgängliga resurser”, samt att kommunen har ansvar för att 

finansiera verksamhet som bedrivs i samverkan. Det finns även bestämmelser som trycker på 

att vissa myndigheter också har en skyldighet att samverka kring vissa frågor. 
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Skyldighet att samverka 

Enligt Förvaltningslagen 6 § är varje myndighet skyldig att vara andra myndigheter behjälplig 

vad det gäller handläggning av ärenden inom de ramar som den egna verksamheten tillåter.  

Socialtjänstlagen (5 kap. 1a §) säger att socialnämnden har en skyldighet att aktivt arbeta för 

att samverkan kommer till stånd i frågor kring barn som far, eller riskerar att fara illa. 

Samverkan ska ske mellan socialnämnden och andra myndigheter eller organisationer som 

kan vara aktuella i denna typ av ärenden. Också skollagen (29 kap. 13 §) säger att 

huvudmannen och den som är anställd inom en verksamhet som omfattas av denna lag, har en 

skyldighet att samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör barn som 

far, eller riskerar att fara illa. 

Anmälningsskyldighet 

Enligt socialtjänstlagen (14 kap. 1 §) har myndigheter eller verksamheter som bedriver 

verksamhet som berör barn och ungdomar en skyldighet att omedelbart anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att ett ingripande från 

nämndens sida till barnets skydd kan vara nödvändigt. Dessa bestämmelser omfattar även 

anställda inom denna typ av verksamhet. I dessa fall inbegriper anmälningsskyldigheten även 

att lämna alla uppgifter till socialnämnden som kan vara av vikt för en utredning kring ett 

barns behov av skydd. 

Sekretess 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innefattar bland annat bestämmelser som begränsar 

de allmänna bestämmelser som finns angående exempelvis yttrande- och tryckfrihet för att 

skydda den enskilde. Detta skydd består i att myndigheter eller ”allmänna verksamheter” i 

allmänhet står under tystnadsplikt, inte bara gentemot enskilda personer utan även mellan 

varandra. Det finns dock undantag (Clevesköld & Thunved, 2009). Dessa undantag gäller till 

exempel om den enskilde själv lämnar sitt samtycke till att information (OSL 10 kap. 1 §), om 

denne förs vidare samt ”om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna 

fullgöra sin verksamhet” (OSL 10 kap. 2 §) eller om den informationslämnande parten står 

under lagstadgad uppgiftsskyldighet (OSL 10 kap. 28 §). Inom socialtjänsten råder stark 
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sekretess och den gäller om det inte står klart att uppgift kan röjas utan att den enskilde eller 

närstående till denne lider men (OSL 26 kap. 1 §).  

Inom skolan råder stark sekretess för kuratorer och psykologer gällande uppgifter som rör 

psykologiska och personliga förhållanden; det ska stå klart att den enskilde eller närstående 

till denna inte lider men, om uppgiften röjs för att sekretessen inte ska gälla (OSL 23 kap. 2 § 

1 st.). I övrigt gäller inom skolan att sekretessen endast gäller om det kan antas att den 

enskilde eller närstående till denne lider men, om uppgiften röjs (OSL 23 kap. 2 § 2 st.). 

Urval och metod 

Eftersom vi på uppdrag har undersökt ett projekt som bedrivits i en specifik del av en 

kommun blev vårt urval en del av dem som deltagit i projektet. Vi har undersökt hur de som 

varit delaktiga i projektet upplevt utförandet av just detta. Fokus har legat på personalen inom 

skola respektive IoF som varit delaktiga i nätverksmöten. Vi har intervjuat tre lärare, två 

representanter från socialtjänsten samt projektledarna. Utöver detta har vi, främst för 

utvärderingens skull, även via mail skickat ut en enkät till samtliga, runt tjugo, professionella 

som deltagit vid något nätverksmöte. Av dessa har vi dock endast erhållit ett svar vilket 

givetvis innebär att det inte gav något tillskott till vår empiri. 

Att utvärdera ett projekt, som vi har gjort, skiljer sig något från andra typer av 

forskningsmetoder. Vad man i dessa sammanhang brukar vara intresserad av är vilken typ av 

resultat en insats leder eller har lett till och hur man har nått fram till det resultatet. Syftet är 

att inte bara beskriva och förklara ett projekt utan även undersöka vilket värde den faktiskt har 

(Denvall och Vedung 2008). Den typ av utvärdering som vi har utfört benämns som summativ 

utvärdering, vilken syftar till att sammanfatta eller kontrollera resultaten i slutskedet av ett 

projekt. Detta kan sägas vara värdefullt på så vis att organisationen som står bakom projektet 

får möjlighet att visa vad som faktiskt presterats under genomförandet (Denvall och Vedung 

2008). 

Enligt Denvall och Vedung (2008) är vilka värderingskriterier man arbetar utifrån i 

utvärderingsforskning relevant.  De beskriver aktivitetskriterier som kan avse exempelvis 

måluppfyllelse och aktörskriterier som gäller till exempel brukares eller professionens 
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upplevelser av kvaliteten på den aktuella verksamheten, det aktuella projektet och dess värde. 

Slutligen kan man även utgå från ekonomiska värdekriterier vilka utgår från exempelvis en 

organisations effektivitet och produktivitet. Vårt arbete har syftat till att bedriva utvärderingen 

dels enligt aktörskriterier, och dels mer specifikt hur de inblandade professionella upplever 

projektets värde utifrån de mål som är uppsatta. 

Denvall och Vedung (2008) skriver om två centrala aspekter av utvärderingsverksamhet; vem 

som är genomföraren och hur resultaten sedan används. Här kan vi se oss som den Denvall 

och Vedung (2008) betecknar som den oberoende utvärderaren, vilken i förhållande till 

utvärderingen strävar efter att arbeta självständigt och pröva resultaten i en vetenskaplig 

diskurs. Centralt i arbetet är frågor gällande exempelvis reliabilitet, analys och 

metodlämplighet. Detta eftersom vi kommer utifrån och har undersökt hur förfarandet sett ut 

under projektets gång.  

Enligt Asper (2007) kan man inledningsvis ha mycket stor användning av informanter, dessa 

kan vara svåra att komma i kontakt med, men om man lyckas kan man via dessa knyta 

värdefulla kontakter och föra löpande diskussioner kring ämnet under studiens gång. Dock 

bör man som forskare inte enbart förlita sig till sina informanter. Detta diskuteras av 

Andersson och Swärd (2008) men de använder istället begreppet ”grindvakter”. Även av 

dessa författare får man rådet att förhålla sig skeptisk då man inte vet vad informanterna, eller 

”grindvakterna”, själva har för agenda. De kanske inte alls har något intresse i att skydda 

individen från forskningen utan kan ha sin egen organisations intressen i fokus och vilja 

skydda den från insyn. Ett sätt som nämns i detta sammanhang för att undvika att bli beroende 

av en ”grindvakt” är att utföra studien genom deltagande observationer, men detta har vi inte 

upplevt som gynnsamt för den typ av studie vi har genomfört.  

I vårt arbete kan vi i viss mån se de två personer som är ansvariga för projektet som våra 

informatörer eller ”grindvakter”. Via dem har vi erhållit grundläggande information gällande 

projektet, däribland vilken litteratur de utgick från när projektet startades upp. Med deras 

hjälp har vi även kommit i kontakt med de intervjupersoner vars utsagor vi använt för att 

samla vår empiri. Enligt Asper (2007) är informanter ofta källan till det empiriska material 

vilket genereras under studiens gång. Eftersom vårt intresse legat i att undersöka hur de 

professionella i sammanhanget har upplevt utförandet av projektet är det dessa personer, från 

skola och IoF, som vi fått kontakt med via projektledarna. Att låta dem stå för urvalet av våra 

informatörer kan man tänka sig skulle vara mindre gynnsamt för utvärderingen och uppsatsen 
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gällande reliabiliteten. För att urvalet ska bli så representativt som möjligt, har vi, eftersom vi 

inte haft möjlighet att tala med alla som varit inblandade i projektet, fått en lista med 

kontaktuppgifter till alla professionella som deltagit och därmed gjort ett slumpmässigt urval 

utifrån den. Listan bestod av kontaktuppgifter till 19 yrkesverksamma personer som varit 

inkopplade i olika nätverksmöten med olika professionell bakgrund. Åtta av dessa var lärare 

och tre var socialsekreterare och vi kontaktade samtliga och träffade dem som hade möjlighet 

att medverka. 

Kunskapssökning 

För att samla kunskap och få en bild av vilket utbud det finns av vetenskapligt material kring 

vårt ämne och vår teori har vi använt oss av de sökmotorer som nås via kurshemsidan såsom 

Swepub, Libhub och Libris. Vi har använt sökord som samverkan, professioner, 

tvärprofessionalitet, organisation i socialt arbete och skola och socialtjänst. 

Semistrukturerad intervju 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att nå den empiriska bredd som May 

(2001) beskriver. Denna bredd innebär att intervjuerna är strukturerade och därmed i viss mån 

kan skapa jämförbarhet, samtidigt som intervjupersonen har möjlighet att ge mer beskrivande 

och djupa svar på de frågor som ställs.  

Vad som kan ses som begränsningar med denna form av metod är enligt May (2001) att den 

är beroende av kontext och helst ska intervjun utföras i en kontext som inte kan påverka 

intervjusvaren och att man som intervjuare måste vara medveten om på vilket sätt frågorna 

ställs. Detta innebär att vi har reflekterat över i vilket sammanhang vi ska utföra våra 

intervjuer, exempelvis om alla intervjuer bör utföras på samma plats. Det kanske kan anses att 

denna plats bör, i möjligaste mån, vara neutral då vi samlat vår empiri genom intervjusvar 

från personal från två olika professioner. Dock har vi blivit tvungna att genomföra 

intervjuerna på respektive arbetsplats då inga andra möjligheter getts med hänsyn till de 

professionellas fulltecknade agendor. Vi har ansett det mer betydelsefullt att få intervjuerna 

till stånd över huvud taget.  Kanske kan man se det som en fördel att alla åtminstone haft 

samma förutsättningar på så vis att intervjun skett på den egna arbetsplatsen. 
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Andra frågor som vi reflekterat kring är hur vi som intervjuare påverkar våra intervjupersoner 

ur ett, exempelvis, intersektionellt perspektiv samt hur man som intervjuare framstår och 

uttrycker sig vilket May (2001) påpekar. Han beskriver också den balans intervjuaren måste 

finna mellan att vara en förtroendeingivande intervjuare och samtidigt inte komma för ”nära” 

intervjupersonen då det kan innebära att man mister objektivitet. 

Ur ett intersektionellt perspektiv har vi inte upplevt att problem uppstått eftersom det rört sig 

om kvinnor med akademisk utbildning som deltagit i vår undersökning. Detta betraktar vi 

som en gemensam utgångspunkt som vi delar och upplever att det har bidragit till viss 

förståelse oss emellan. Något som vi däremot funderat över är deltagarnas förhållningssätt till 

oss som studenter. Vi föreställde oss att det kanske kunde vara känsligt att två utomstående, 

utan erfarenhet av deras verksamhet nu ska utvärdera den och att det skulle kunna påverka 

dels deras vilja att medverka och dels de svar som skulle ges vid ett deltagande. Trots att det i 

vissa fall varit svårt för båda parter att finna tid för ett möte, vilket har berott på hög 

arbetsbelastning, har vi upplevt mycket goda och öppna samtal under intervjuerna. 

May (2001) betonar också vikten av att deltagarna i undersökningen har tillgång till den 

information som efterfrågas av intervjuaren och att de är införstådda med vad som förväntas 

av dem. Att klargöra detta menar May (2001) är nödvändigt av både praktiska, teoretiska och 

etiska skäl, eftersom oklarheter i dessa avseenden kan innebära att intervjupersonen upplever 

situationen som obekväm vilket kan påverka de resultat som studien ger. Detta anser vi 

förtydligar vikten av att dela ut förhandsinformation till deltagarna, vilket vi gjort via mail i 

samband med att vi skickat ut förfrågningar till utvalda professionella om de skulle vara 

villiga att ställa upp som intervjupersoner.  

Som nämnts följer vissa betänkligheter med denna metod. Trots det anser vi att det är den som 

bäst ger oss möjlighet att besvara våra frågeställningar. Dessa handlar delvis om personalens 

egna upplevelser och då anser vi att det måste finnas visst utrymme för djupare beskrivning 

och förklaring av tanke- och förhållningssätt. Vi har valt denna metod eftersom vi anser att 

djupare frågor ger djupare svar vilket i sin tur möjliggör en djupare analys. Detta är vårt mål 

för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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Bearbetning av empiriskt material 

När vi samlat in vår empiri genom semistrukturerade intervjuer har vi transkriberat vårt 

material utifrån de inspelningar vi har gjort. Detta har vi gjort så noggrant som möjligt, dock 

inte varje paus eller ”hummande” som vi inte bedömer vara av vikt i sammanhanget, vilket är 

det vanligaste sättet att transkribera sitt material (Asper 2007). Vidare har vi kodat materialet 

för att kunna sammanställa det utifrån ämne eller tema, för att sedan analysera den empiri vi 

har samlat in. 

Asper (2007) skriver om olika typer av empiriskt material; primär- och sekundärmaterial. Det 

vi själva framställt genom våra intervjuer klassas som primärmaterial eftersom det framställts 

utifrån våra egna frågeställningar. I somliga undersökningar utgör primärmaterialet det 

huvudsakliga materialet i vilket man grundar sin forskning. Vi har även använt oss av 

sekundärmaterial, alltså material vi själva inte framställt. I projektet som vi utvärderat har 

projektledarna utfört en typ av utvärderingar som deltagarna anonymt fyllt i efter varje 

nätverksmöte. Detta har inledningsvis varit en hjälp för oss för att sätta oss in i projektet och 

för att urskilja vilka vidare frågor vi kan ställa oss. 

Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans då vi tidigare har arbetat ihop och upplevt att 

detta fungerat bra. Alla intervjuer som vi har utfört har båda närvarat vid men vi har turats om 

att ha ansvaret för intervjufrågorna; den som inte har haft det har bidragit med följdfrågor och 

dylikt. Transkriberingen har vi även den turats om med för att uppnå en så jämn 

arbetsfördelning som möjligt. Vi har så gott som alltid suttit tillsammans när vi bearbetat våra 

texter för att kunna utbyta idéer och inspirera varandra. För att hålla arbetet strukturerat har vi 

ofta börjat och avslutat våra dagar med ett kortare möte då vi har gått igenom vad vi gjort och 

vad som behöver göras.  

Etiska överväganden 

May (2001) refererar till Barne och menar att denna har en väl formulerad definition av etik, 

att det snarare handlar om principer än ändamålsenlighet. De etiska beslut som fattas kring en 

undersökning har alltså inte direkt att göra med själva projektet utan med dem som på olika 
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sätt kan komma att påverkas av det. Utifrån detta har vi valt att utvärderingen av projektet inte 

ska utgå från de familjer som deltagit i nätverksmöten. Beslutet är grundat på att vi anser att 

det är de som eventuellt skulle kunna påverkas i negativ bemärkelse. Att undersöka och på 

något vis utvärdera t.ex. vad de barn som deltagit har för upplevelser av projektet och 

huruvida målen är nådda i det avseendet hade dessutom varit långt mer komplicerat att utföra 

på ett etiskt försvarbart sätt. Barn som uppenbarligen redan är i situationer som kräver 

ingripande från skola och/eller socialtjänsten tycker vi kan besparas att bli föremål för vår 

undersökning. Detta val har vi även gjort mot bakgrund av att vi inte anser att värdet av vår 

undersökning står i proportion till de konsekvenser den kan få för dessa deltagare, vilket det 

måste finnas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet har listat fyra grundkrav som innefattar ett antal regler knutna till 

individskyddet som man ska ta hänsyn till när man bedriver forskning: 

Informationskravet innebär att vi som utförare av denna undersökning är skyldiga att 

informera deltagarna i undersökningen om vår undersökning, vad den innebär och syftar till 

och upplysa om deras del i den.  

Samtyckeskravet innebär att samtycke till att delta alltid bör inhämtas från deltagarna i en 

undersökning. 

Konfidentialitetskravet innebär att man ska kunna garantera dem som deltar i studien 

anonymitet och att personuppgifter inte röjs. 

Nyttjandekravet syftar till att den empiri vi insamlar bara får användas till den studie som är 

vår kandidatuppsats, inte heller ska det föreligga något beroende krav mellan forskare och 

deltagarna i en studie. 

Under vårt arbete har vi tagit största hänsyn till dessa krav och har i förhand upplyst våra 

informanter om vårt syfte. De upplevelseenkäter som ingått i projektledarnas egen utvärdering 

har vi tagit del av och denna andrahandsempiri har vi använt som ett bakgrundsunderlag. 

Eftersom detta inte är en del av vår egen undersökning ligger inget etiskt ansvar hos oss i 

fråga om information kring detta. Samma resonemang tillämpar vi i frågan om samtycke när 

det gäller dessa enkäter. Vad som inte går att undvika är det faktum att trots anonymiseringen 
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av projektledarna finns det en möjlighet att härleda vilka de är på grund av att vi gör en 

utvärdering av ett projekt. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogör vi för den forskning som har bedrivits kring samverkan i Sverige, 

för att få en inblick i hur läget ser ut idag och vad man faktiskt grundar denna arbetsmetod i. 

Gemensamt är att man genom forskning har funnit både för- och nackdelar med samverkan. 

Vad som går att urskilja är att kraven och intresset för att samverka, olika organisationer och 

instanser emellan, har ökat betydligt med åren.  

Först på 1960- och 70-talet började forskare i Sverige intressera sig för hur samverkan såg ut 

mellan primärvård och socialtjänst. Detta bidrog sedermera till utvecklingen av socialtjänst-, 

hälso- och sjukvårdslagarna. Under 1980-talet fastställdes i socialtjänstlagen att samverkan 

mellan socialtjänst och övriga myndigheter är eftersträvansvärt. I förarbetena till en ny 

socialtjänstlag på 1990-talet kan man se en viss kritik då samverkan inte hade fungerat så som 

tänkts och man försökte konkretisera riktlinjerna (Mallander 1998). 

Danermark och Kullberg (1999) utgår i sin bok från att samverkan, som de beskriver ha blivit 

en nödvändighet inom ett flertal områden, genererar problem. Dessa problem hävdar de har 

sin grund i skillnader gällande organisationers regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller 

och hur organisationerna är konstituerade. De utgår från att man, för att samverkan ska kunna 

bedrivas på ett framgångsrikt sätt, måste klarlägga vilka dessa skillnader är. Detta för att 

kunna motverka problemen. Syftet är inte att frånkomma dessa skillnader utan snarare lära sig 

verka trots dem. 

Under tre år följde de ett samverkansprojekt där de slutligen kunde konstatera att 

uppfattningen kring lagar, politik, kunskap samt organisationstyp skiljde sig mellan projektets 

huvudmän. De fokuserar på organisatoriska aspekter av samverkan men skriver samtidigt att 

det är individerna i organisationen som strävar mot dess mål. Vad som i detta sammanhang 

blir centralt är hur ”de enskilda aktörerna agerar och uppfattar sin roll” (Danermark och 

Kullberg 1999 s. 13). Problem i samverkan är en följd av otydligheter gällande bl.a. mål, 

värderingskriterier och förväntningarna på samverkan. 
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Med samarbete i sikte – om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler 

(Hjortsjö 2006), är en doktorsavhandling som syftar till att förstå syftet med samverkan 

mellan individer från olika organisationer vilka samarbetar mot ett gemensamt mål samt hur 

man kan utföra detta samarbete under ett och samma tak. Likt Danermark och Kullberg 

(1999) utgår även Hjortsjö (2006) från att samverkan har blivit något som värderas högt och 

ses som nödvändigt inom socialt arbete. De centrala frågorna i denna avhandling består i hur 

relationen ser ut mellan syftet med samverkan och den faktiska utkomsten av detta samt att 

undersöka sambanden mellan organiserad samverkan och interpersonella relationer. Detta 

illustreras av ett familjecentrum som arbetar efter idén att samverkan gör deras arbete mer 

effektivt. Centrets syfte är att bistå barnfamiljer inom ett specifikt område, personalgruppen 

består av bl.a. barnmorskor, förskolepersonal, socionomer samt tidvis läkare, psykologer och 

familjerådgivare. Man strävar efter att bearbeta problem i ett tidigt stadium med hjälp av 

exempelvis stödsamtal. 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv konstaterar Hjortsjö (2006)att hur samverkan ser ut i 

detta familjecenter är ett resultat av idog strävan efter att samla de olika deltagande 

professionerna på samma ställe. En annan aspekt, vilken hon har urskilt som motiverande för 

arbetsformen, är att i ett tidigt stadium kunna identifiera och åtgärda problem.  Man har även, 

när man har stått som en enad interprofessionell arbetsgrupp, lättare kunnat motivera behov 

av ekonomiska resurser. Hennes slutsatser behandlar det fokus som ligger på samverkan och 

preventivt arbete, snabba konsultationer vilka underlättas av att de alla är samlade i ett och 

samma hus. Läge, tillgänglighet, personalrelationer, öppenhet, villighet, tillit, klarhet samt att 

man har samma vision för arbetet är av stor vikt för att samverkan ska fungera på ett 

gynnsamt sätt. Gränser mellan professioner tenderar att suddas ut då arbetet består av 

uppgifter som alla kan ta del av och utföra. För att detta ska ske är empati essentiellt (Hjortsjö 

2006). 

Eliasson (2010) har skrivit en doktorsavhandling där hon har undersökt fyra olika projekt 

mellan åren 2004 och 2009. Det övergripande temat är ”samverkan mellan personal och 

samverkan mellan chefer från socialtjänsten och från hälso- och sjukvård, som arbetar inom 

psykiatrin samt missbrukar- och beroendevården.” (Eliasson 2010 s.1).  I avhandlingen utgår 

hon från de förändringar som har skett inom den offentliga sektorn vilka har lett till att 

samverkan mellan olika organ blivit oumbärligt. Kraven på samverkan kommer oftast 

”uppifrån” och i doktorsavhandlingen beskrivs hur samverkan oftast sker i projektform, men 
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hennes undersökningar har också visat på exempel där samverkan skett på initiativ av 

personal i olika verksamheter. 

I sin avhandling utgår Eliasson (2010) från nyinstitutionell teori som säger att organisationer 

som existerar inom samma organisatoriska fält ofta genomgår en homogenisering. Via 

samverkan då arbetet inom organisationerna kommer ännu närmare varandra förstärks denna 

effekt. Hennes resultat visar att utvecklingen inom den offentliga sektorn de senaste åren har 

nödvändiggjort samverkan mellan olika instanser och skapat ett beroendeförhållande mellan 

dessa. Specialisering och ökad professionalisering i kombination med att en 

ansvarsförskjutning har skett genom decentralisering från landsting till kommun har förstärkt 

detta. Något som Eliasson (2010)även pekar på som centralt är ökad fokus på individens eget 

ansvar och att ett helhetsperspektiv på denne har gjort samverkan avhängigt för att 

verksamheter ska kunna fullfölja sina uppdrag. Hon tar även upp att när samverkan sker på 

initiativ av personal i en organisation så ges ett större handlingsutrymme. Detta medför att 

personal har möjlighet att påverka hur samverkan genomförs. 

Vad Eliasson (2010)slutligen konstaterar är vikten av att kunna överföra samverkan som idé 

och mål till praktik, från t.ex. stat till verksamhet. Detta är i slutändan beroende av att 

organisationens struktur ger utrymme och stöd för samverkan samt huruvida de inblandade 

har förtroende för arbetssättet. 

Teoretiska utgångspunkter 

Som vår analytiska utgångspunkt har vi valt att använda oss av aktuell forskning kring 

samverkan samt en rapport från Socialstyrelsen för att belysa samverkan generellt och det i 

Malmö aktuella projektet. 

Samverkan 

Samverkan har en vidare innebörd än att enbart samarbeta. Samverkan handlar om att flera 

människor gemensamt arbetar mot ett gemensamt mål men med olika utgångspunkter. Dessa 

utgångspunkter kan innebära olika positioner inom organisationen eller mellan organisationer, 

olika utbildningar och under olika typer av styrning (Danermark 2000). Mallander (1998) 
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beskriver samverkan som en, åtminstone för en tid, varaktig relation mellan minst två 

medverkande, t.ex. organisationer, som ofta kan komplettera varandra kunskapsmässigt. 

Dessa relationer innebär gemensamma och preciserade syften, mål och arbetsuppgifter som 

genomförs i en fast organisering. 

Danermark (2000) menar att det finns fördelar såväl som nackdelar med samverkansarbete. 

Positiva följder av denna typ av arbete kan vara att medarbetaren får se verksamheten 

utvecklas samt att det kan vara lärorikt för honom eller henne att inhämta ny kunskap och dela 

med sig av sin egen, vilket utvecklar den enskildes kompetens. 

Nackdelar med denna typ av arbete kan handla om att det ofta innebär en omfattande 

förändring av arbetet och att man inte vet vad resultatet kommer att bli. Detta kan skapa 

osäkerhet och oro som kan förstärkas om inte uppgifter och uppdrag är tydliga. Även mål och 

syfte med samverkan måste vara tydliga för att det inte ska skapa oro som hindrar ett effektivt 

arbete. 

Thylefors (2007) menar att det idag finns ett stort intresse för vad som sker mellan 

organisationer; det finns en rad samverkansprojekt i landet där olika myndigheter och 

organisationer inom den offentliga sektorn samverkar. Genom att olika professioner 

samverkar och bidrar med sin speciella kompetens effektiviseras arbete och insatser.  

Både Thylefors (2007) och Danermark (2000) hävdar att meningsskiljaktigheter ofta uppstår i 

samverkansarbete då det ofta framträder statusskillnader mellan de professionellas 

kunskapsområde och perspektiv; därmed kan en konkurrens kring inflytande uppstå mellan 

dem. Samverkan kring människor menar Danermark (2000) får en särskild prägel. Arbetet 

skiljer sig från t.ex. ett byggprojekt, i detta fall är ”objektet” en egen individ som ofta är 

delaktig med egna tankar och åsikter, som själv kan bemöta de personer som är involverade i 

arbetet. 

Danermark & Kullberg (1999) hävdar att samverkan ställer höga krav på organisationers 

struktur och planering, vilket de inblandade inte alltid är rustade för. Både Danermark & 

Kullberg (1999) samt Mallander (1998) skriver att samverkan ofta genomförs i projektform. 

Mallander (1998) beskriver att merparten av projekten tillkommer som en sidoverksamhet till 

den ordinarie; i dessa sammanhang kan en viss oklarhet uppstå i vad som faktiskt utgör 

projektets syfte. Tanken med samverkan är ofta att påverka arbetet mot att bli mer effektivt, 
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billigare, förenklat, rationaliserat och ge bättre resultat, men om man ser på 

samverkansprojekt som potentiella lösningar för redan existerande problem måste man vara 

medveten om att det skapas nya problem i processen. 

Strategi för samverkan 

Rapportens bakgrund 

Både riksdag och regering har konstaterat att det finns ett behov av att utveckla samverkan 

kring barn som far illa eller är i riskzonen och göra den ”mindre sårbar och personberoende” 

(Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007 s. 10). Regeringen gav därför Socialstyrelsen, 

Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling uppdraget att författa strategier för 

samverkan som skulle komma att gälla i hela landet. Uppdraget grundade sig i en uppfattning 

om att samverkan behöver utvecklas för att kunna fungera väl i praktiken. 

2004 kom en reviderad upplaga av denna rapport som då hade ett tillägg i form av en 

diskussions- och fördjupningsdel.  

I rapporten beskrivs hur samverkan kan se ut mellan olika huvudmän och på olika nivåer i 

samhället samt hur man bör följa upp samverkan. Vad man har gjort för att uppnå detta är att 

sammanfatta den kunskap och forskning som finns kring vilka faktorer som leder till 

framgångsrik samverkan.  Myndigheterna som framställde rapporten fick 2006 uppdraget att 

redogöra för hur det fortsatta arbetet skulle se ut och utifrån det sammanställde man en 

projektplan för långsiktigt arbete på nationell nivå som i sin tur skulle främja arbetet på lokal 

nivå. 

Denna rapport är avsedd att vara en strategi och utgångspunkt för all samverkan mellan 

personer på alla nivåer som arbetar kring barn och ungdomar. De aktörer man främst vänder 

sig till är skola, förskola, fritidsverksamheter och socialtjänst.  

Framgångsfaktorer för samverkan 

Utifrån den forskning som rapporten grundar sig i kan man urskilja tre huvudteman som utgör 

grunden för god och framgångsrik samverkan: 
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Styrning 

Styrning framhålls som den viktigaste aspekten av samverkan. Man menar att ledningen, både 

den politiska och administrativa, inom de organisationer eller myndigheter som ska samverka 

aktivt behöver främja samverkan. Om inte detta görs finns risken att resultaten bli 

personbundna och kortsiktiga. Här nämns även uppföljning och utvärdering som högst 

relevant. 

Struktur 

Här talar man om vissa kriterier som behöver uppfyllas för att gynna utformningen, dvs. 

strukturen av samverkan. De aktörer som ska ingå i samverkan bör ha gemensamma mål, ha 

definierat den målgrupp man ska arbeta kring samt ha kartlagt de behov som man har för 

avsikt att tillgodose. Att vara tydlig kring dessa punkter är av största vikt. Vad som även 

uttrycks vara gynnsamt för samverkan är formella avtal mellan de verksamheter som ska 

samverka; alla bör vara införstådda med vilka gemensamma mål som är uppsatta samt att 

dessa sedan följs upp och utvärderas. Man kan använda sig av samordnare på olika nivåer, 

t.ex. för att samordna insatser kring ett ärende där flera professioner är inblandade.  

Samsyn 

Man menar att man inom samverkan bör ta till vara de olika professionernas specialkunskap, 

syftet är alltså inte att sudda ut gränser mellan dem. Man behöver ha en gemensam syn på 

arbetet, ett tydligt stöd i samverkansarbetet samt mandat att tänja på gränser för 

verksamheten. De verksamheter som samverkar bör känna tillit för varandra. Man bör även ha 

samma bild av det arbete som ska utföras inom ramen för samverkan. I de fall det är möjligt 

är det även en fördel om man har samma teoretiska utgångspunkt. De professionella bör ha 

eller ges kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. I och med detta skapas 

förutsättningar för goda professionella relationer. 

Nämnda tre framgångsfaktorer har vi urskiljt som relevanta för vår analys och vi kommer att 

använda dessa som den huvudsakliga utgångspunkten för det kommande avsnittet. 



 

 

23 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att, utifrån Strategi för samverkan (Myndigheten för skolutveckling 

m.fl. 2007), analysera det material vi har samlat in via intervjuer, och delvis även utifrån de 

dokument som ligger till grund för projektet. Vi utgår från tre faktorer som benämns som 

avgörande för att samverkan ska ske framgångsrikt: styrning, struktur och samsyn. Varje 

faktor har i sin tur olika aspekter som är relevanta och utifrån en del av dessa har vi 

tematiserat vår empiri. Det urval vi har gjort av dessa aspekter baseras på vad vi finner 

tydligast framträdande i vårt empiriska material.  Även avsnittet ”Tidigare forskning” ger oss 

stöd i vår analys. 

Styrning 

Enligt Strategi för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007) framhålls styrning 

från ledningsnivåer som en grundläggande förutsättning för samverkan. I projektet som vi 

utgår från uttrycker båda projektledarna – som båda är socionomer som arbetar inom 

socialtjänsten – att det saknats planering, direktiv, tydlighet och krav från högre positioner 

inom organisationerna. Mallander (1998) menar att när samverkan drivs i projektform vid 

sidan av organisationernas ordinarie verksamhet kan en förvirring uppstå hos dem som deltar 

gällande vad syftet med samverkan är. Båda projektledarna för samverkansprojektet i Malmö 

upplever att de saknade direktiv gällande vad som faktiskt skulle göras och vad som 

förväntades av dem i deras roller. Man saknade även riktlinjer för vilket ansvar personal inom 

skola och socialtjänst hade att samverka med varandra inom projektets ramar. De beskriver att 

denna typ av projekt är beroende av att det finns tydliga krav ”uppifrån” och att det inte 

fungerar om allt hänger på den enskilda personalens lust och intresse för att delta och 

engagera sig. 

Gemensamt ansvar 

Mallander (1998) beskriver samverkan som en relation mellan minst två aktörer, exempelvis 

organisationer. Dessutom framhävs det i Strategi för samverkan (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007) att det är av vikt att samverkan fungerar på ledningsnivå för att den 

ska fungera i praktiken. Båda projektledarna ställer sig kritiska till att projektet bara drivits av 
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socialtjänsten och påpekar att man borde ha sökt en person från socialtjänsten och en från 

skolan för att stärka samverkansaspekten i projektet. Den ena av projektledarna tror att en 

pedagog lättare hade kunnat föra en dialog med dem som är verksamma inom skolan. 

Projektledarna har upplevt intresset som svalt, från personalen som har varit i kontakt med 

projektet, för de nätverksmöten och den utbildning som de erbjöds. Utöver faktorer som 

styrning och arbetsbelastning tror projektledarna att det bristande intresset kan ha ett samband 

med att skolväsendet och socialtjänsten helt enkelt inte hade planerat projektet tillsammans. 

En av projektledarna säger: 

Ett samarbetsprojekt eller ett samverkansprojekt så har båda parterna lika mycket 

att säga till… och det är finansierat av båda till exempel, det är en anställd från 

skola, det är en anställd från socialtjänsten […] alltså skolan har ju inte varit 

med och bestämt det här. Vad jag vet så förlängde man projektet i december utan 

att ens fråga skolan om de var intresserade. 

Enligt uppgift från den ena av projektledarna har familjerna i de flesta fall inte varit aktuella 

hos socialtjänsten tidigare. Vid nätverksmöten har en representant socialtjänsten oftast varit 

närvarande för att exempelvis kunna redogöra för vad de skulle kunna erbjuda familjen. 

Projektledaren är skeptisk till om man verkligen kan kalla projektet för ett samverkansprojekt 

då hon anser att alla inblandade parter bör ha lika stort ansvar för att det ska kunna benämnas 

som ett sådant. I detta fall har socialtjänsten haft en mer drivande roll än skolan. Hon tycker 

snarare att man kan se på projektet som ett konsultationsprojekt utifrån definitionerna i 

Strategier för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). I rapporten definieras 

konsultation som att en verksamhet går in i en annan och tillför sina specifika kunskaper 

under en begränsad tid. Definitionen av samverkan handlar snarare om att en grupp eller en 

individ tillför sina specialkunskaper i en annan verksamhet för att man sedan tillsammans ska 

kunna utföra en uppgift. Projektledarna som är anställda i projektet är, som ovan nämnts, 

utbildade socionomer och anställda inom socialtjänsten som har skrivit de dokument som 

legat till grund för, och styrt projektet.  

Vikten av långsiktig planering 

I efterhand kan båda projektledarna se att modellen de arbetat efter inte gjorts rättvisa på 

grund av att projektet inte getts tillräckligt mycket tid. De menar att projekt hade krävt 
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långsiktighet och styrning. En av projektledarna säger att tanken har varit att de professionella 

som deltar ska tillgodogöra sig den kunskap som projektet genererat, men att det inte har 

blivit klargjort från ledningsnivå hur detta ska gå till. Just bristen på styrning kan göra att 

projekt som har fokus på samverkan blir kortsiktiga och bundna till specifika personer när 

man saknar stöd på ledningsnivå (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). Projektledarna 

menar att krav på att alla ska vara delaktiga är en förutsättning för att denna typ av projekt ska 

bli framgångsrikt. En av dem uttrycker följande: 

Att jobba med nätverksmöten kräver, tycker jag, en långsiktighet. Det är inget 

man gör tillfälligt och sen slutar man med det, utan det handlar om att föra in det 

i verksamhet, hela det här tänket, att tänka nätverk, att använda nätverket. 

En socialsekreterare beskriver en önskan om att arbetet kunde fortsätta men befarar att det 

hela kommer att rinna ut i sanden på grund av hög arbetsbelastning. Hon tror även att en 

förutsättning för denna typ av arbete är att det finns någon som ”håller och driver detta 

kontinuerligt”. 

Projektet fick slutligen 13 månader, inklusive ett sommaruppehåll på nästan tre månader. Alla 

vi talat med har ansett att det funnits stora fördelar med arbetssättet, exempelvis att få inblick i 

andra verksamheter, och flera uttrycker en önskan om att det skulle få finnas kvar. Men ingen 

vi talat med visste vad som skulle komma att hända, bortsett från att projektet skulle avslutas 

under maj månad 2011. En av projektledarna säger att responsen från dem som deltagit i 

projektet har varit positiv då många upplevt nätverksmöten som ett bra sätt att samla resurser 

kring ett barn, men att det inte finns någon möjlighet att finansiera detta arbetssätt i dess 

nuvarande form. 

Uppföljning och utvärdering 

För att uppföljning och utvärdering, som i sin tur kan leda till utveckling av samverkan, ska 

ske bör den efterfrågas av ledningen (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). Bristen på 

styrning och krav i projektet menar projektledarna har lett till bl.a. svårigheter att utvärdera 

projektet. Detta tror man beror på att det inte har funnits några tydliga krav på att 

arbetsmodellen ska användas i skola, förskola eller fritidsverksamheter. Möjligheten har 

funnits men inte mer än så, säger en av projektledarna: 
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Har man tydliga direktiv uppifrån där det ska inte vara upp till den enskilda 

läraren eller socialsekreteraren att använda sig av modellen eller inte så tvingas 

ju alla använda den och då tvingas också… tvingas man komma i kontakt med 

den. Och då kan man ju utvärdera den också på ett bättre sätt. 

Enkäten 

Som tidigare nämnts delade projektledarna ut en enkät till samtliga som deltagit i 

nätverksmötet för att ha som grund för en utvärdering. Deltagarnas upplevelse av att stärka 

samverkan, som framgår som ett centralt mål i projektplanen, undersöker man inte. Det 

framgår alltså inte om de professionella upplever att samverkan stärkts av projektet. 

Få deltagare 

Från skolans och socialtjänstens sida har man inte tagit initiativ till att anordna nätverksmöten 

i så stor utsträckning som projektledarna haft förhoppningar om. Intresset för, och deltagandet 

i den utbildning som projektledarna erbjudit har inte heller varit så stort som de förväntat sig 

och hoppats på. De båda projektledarna tror att detta kan ha att göra med att de försökte nå ut 

till framförallt lärare via chefer inom skolan. Att samverkan stöds från ledningsnivå och att 

den legitimeras är av stor vikt (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). Ett av de hinder 

som projektledarna nämnt är att socialtjänsten och skolan har olika mailsystem. Detta har 

gjort det svårt för dem, som är knutna till socialtjänsten, att även nå ut till varje lärare i 

stadsdelen. De poängterar att man inte kan vara försäkrad om att informationen sprids via 

chefer, utan anser att det krävs att man vänder sig direkt till de människor som är berörda och 

förväntas delta i samverkansarbetet.  

Utrymme 

En del av ledningsansvaret enligt riktlinjerna för samverkan (Myndigheten för skolutveckling 

m.fl. 2007) är att skapa goda förutsättningar för att samverkan ska kunna ske i praktiken. 

Utrymmes- och tidsmässigt går meningarna mellan professionerna i projektet isär. En lärare 

säger rakt ut att utrymme för den här typen av extra aktiviteter egentligen inte finns, både hon 

och hennes kollega deltog i nätverksmöten på sin fritid. Lärarna anser dock att vinningarna 
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med arbetssättet är så stora att det väger upp det extra arbete det genererar. Vid en intervju 

uttrycker en av dem det på följande sätt: 

[…] ja so what, är det viktigt för barnet… så tycker jag att det är viktigt för det 

ger mig någonting också så jag är inte sådär jättestyrd av... av om det är inom 

min arbetstid […] jag ser mer det… alltså att det är en vinst att, att vi träffas, att 

vi gör det… strunt samma att det blir lite efter att jag egentligen skulle ha gått 

hem. 

En socialsekreterare menar däremot att denna typ av möten inte är mer tidskrävande eller 

belastande för hennes arbetssituation än något annat. En annan menar att dessa nätverksmöten 

snarare är mer tidseffektiva för socialtjänstens del eftersom projektledarna har varit ansvariga 

gällande kallelse, samordning och all förberedelse inför mötet. Dessutom förs protokoll under 

mötena, vilket innebär att socialtjänsten sparar tid genom att dokumentationen görs på plats. 

Andra fördelar med protokollet, som båda socialsekreterarna betonar, är att man 

dokumenterar vad som beslutas under mötet, och därmed följer upp besluten samt att det ger 

en tydlig struktur för mötet. 

Sammanfattning 

På grund av bristen på styrning och planering från ledningsnivå i projektet kan man se att 

samverkan i denna form har blivit dels bunden till projektledarna dels kortsiktig. Från 

projektledarnas sida finns också en viss osäkerhet om huruvida informationen angående 

projektet har nått ut till alla medarbetare i stadsdelen. De frågar sig om det kan bero på att 

denna information inte har förmedlats vidare från cheferna. Att det inte har funnits några krav 

”ovanifrån” på att modellen faktiskt skulle användas har även det fått sina konsekvenser. Att 

det finns krav från ledningsnivå lyfter Eliasson (2010) som centralt för att samverkan ska 

kunna ske framgångsrikt. Deltagandet i den utbildning som projektledarna erbjöd har varit 

lågt. Efterfrågan när det gäller nätverksmöten har inte heller varit stor; särskilt låg har 

efterfrågan varit från andra skolor än den som projektledarna haft sin arbetsplats på. Att det 

inte funnits några krav på implementeringen av modellen uppifrån påverkar även möjligheten 

till utvärdering och uppföljning negativt, vilket projektledarna påpekar. Det försök till 

utvärdering som skett genom enkäter har inte täckt särskilt många aspekter av projektets mål. 
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Det är uppenbart att bara socialtjänsten har varit drivande i projektet, exempelvis pekar en av 

projektledarna på att då projektet förlängdes från december blev inte ens skolorna tillfrågade 

om de var intresserade. Att en relation mellan två organisationer som förväntas samverka är 

asymmetrisk gällande t.ex. ansvar omnämns i Strategi för samverkan (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007) som ett hinder för att samverkan ska bli framgångsrik. Det har 

även brustit i samverkan mellan aktörerna på ledningsnivå i detta avseende, vilket enligt 

Strategi för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007) kan utgöra hinder för att 

samverkan ska fungera ute i det dagliga arbetet i verksamheterna. Detta är något som 

projektledarna ställt sig kritiska till och framhåller som troligt att projektet skulle ha varit mer 

framgångsrikt om det drivits av representanter från både skola och socialtjänst. 

Inom denna typ av projekt är det viktigt att de som ska delta och samverka ges praktiska 

förutsättningar att kunna utföra detta. Enligt Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) blir 

deltagandet ofta en extra arbetsuppgift utöver de ordinarie vilket inte är gynnsamt. Bland de 

professionella vi har intervjuat kan man urskilja att arbetssättet har varit tidssparande för 

socialsekreterarna men inneburit extra arbete och varit tidskrävande för lärarna. 

Förutsättningarna för att arbeta med nätverksmöten har inte varit samma för lärare kontra 

socialsekreterare. 

Struktur 

Mål och syfte 

I både internationella och nationella studier poängteras vikten av att ha ett tydligt syfte med 

samverkan. De som deltar bör ha detta syfte klart för sig för att sedan kunna se resultaten av 

denna arbetsform. Något som forskare framhåller som relevant är att det finns en tydlighet 

gällande gemensamma mål och ansvarsområden (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). 

En av projektledarna uttrycker att ett av de grundläggande målen för det aktuella projektet har 

varit att i ett tidigt stadie fånga upp barn som är i en svår situation eller som man känner oro 

för. Genom att då samla barnets nätverk, både det privata och det professionella, kan man 

förhoppningsvis förhindra att situationen blir så allvarlig att man behöver göra en anmälan till 

socialtjänsten. Denna aspekt av projektet framhålls återkommande i intervjuer med andra 

professionella som har deltagit i nätverksmötena ledda av projektledarna.  
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Att förbättra samarbetet mellan socialtjänst och skola urskiljer samma projektledare som 

ytterligare ett mål. Detta kan uppnås genom att anordna nätverksmöten där de professionella 

får möjlighet att träffas. Båda dessa aktörer är viktiga i barnets tillvaro och genom denna 

modell får de möjlighet att träffas och därmed en bättre förståelse för varandras verksamheter. 

För att uppnå detta har projektledarna även varit ute på skolor, förskolor och 

fritidsverksamheter för att informera om skolans anmälningsskyldighet samt socialtjänstens 

arbete. 

En socialsekreterare som deltagit i projektet urskiljer syftet med projektet som att öka 

förståelsen mellan skola och socialtjänst, hur man arbetar och varför man arbetar på ett visst 

sätt. Detta, menar hon, leder till en bättre samverkan som i sin tur gynnar det barn eller den 

ungdom man samverkar kring. Samtidigt kan det även vara gynnsamt för de professionella 

som är inblandade i arbetet, då ny kunskap utvecklar deras personliga kompetens. Om syften 

och mål för arbetet är otydliga kan det skapa en osäkerhet hos deltagarna, vilket kan vara en 

nackdel i samverkansarbete (Danermark 2000). Ett exempel på hur syftet och 

ansvarsområdena har varit otydliga är när en av socialsekreterarna svarar på frågan om vad 

som kommer att hända efter projektets slut:  

Det vet vi inte. Vi har ju bara hört att… alltså vi vet ju att [projektledarna] har 

jobbat mycket med att… alltså försöka överföra den här metoden till lärarna, så 

att grundtanken har varit att lärarna och personalen i förskola och skola ska 

kunna ha sådant här möten själv. 

Projektledarna satte på eget initiativ ihop en utbildning för att sprida kunskapen kring den 

nätverksmodell de själva utbildades i, för att möjliggöra att nätverksmöten kan hållas även 

efter projekttidens och deras uppdrags slut. Denna utbildning riktades lika mycket till 

socialtjänsten som till skolan och meningen var att alla verksamma inom skolan och 

socialtjänsten i stadsdelen skulle erbjudas att delta. 

Lärarna som vi har intervjuat upplever syftet med projektet främst som att synliggöra de 

professionella som verkar kring ett barn för varandra samt att främja samverkan mellan 

viktiga personer, både i privat och professionellt nätverk. Detta för att gynna barn i utsatta 

situationer eller som har ett oroande beteende. En lärare utrycker att:  
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Genom att finnas, naturligt i dessa miljöer, kan rätt insatser och stöd ges med 

förnyad kraft och snabbhet.  

En av projektledarna lyfter särskilt en formulering i ett, för hela staden gällande, övergripande 

styrdokument. Här anges att syftet med projektet ska innebära att: 

[...]utveckla hållbara strukturer och arbetsmetoder för framtiden och genom att 

placera socialarbete i skolan stärka samarbete mellan skola och individ- och 

familjeomsorgen. 

Denna typ av målformulering ställer hon sig mycket kritisk till och menar att målet är för stort 

för ett projekt som löper över ett års tid. Enligt Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) 

är just otydligt formulerade mål ett hinder för att samverkan ska fungera väl. 

En grundläggande aspekt som bör finnas med i strukturen för samverkan är att man har en 

tydlighet gällande vilken målgrupp man syftar till att arbeta med (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007). Meningen var att det aktuella projektet skulle rikta sig till barn 

och familjer i alla skolor och förskolor i stadsdelen. Dock har merparten av de kontakter som 

lett till nätverksmöten kommit från just den enda skola som projektledarna varit stationerade 

på under projektets gång, vilket tyder på att man inte lyckats nå ut till hela målgruppen. En av 

projektledarna uttryckte att en fördel kanske hade varit om man hade cirkulerat bland skolorna 

i stadsdelen.  

Få deltagare 

Det har, som vi tidigare nämnt, inte varit många som hört av sig och visat intresse för 

nätverksmöten. Projektledarna spekulerar i om det kan handla om dels en hög 

arbetsbelastning hos personalen och dels en rädsla för nya metoder. Dock upplevde 

projektledarna att de inte nådde ut tillräckligt med information om projektet till alla 

organisationer som varit berörda, vilket båda tror bottnar i en bristande kommunikation. I 

Strategi för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007) menar man att ett hinder 

för samverkan och deltagande i projekt kan vara hög arbetsbelastning hos personalen.  
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Planering 

En struktur för samverkansarbete ska med fördel innehålla någon typ av handlingsplan. Denna 

bör inrymma i vilken riktning arbetet ska ske och planer för det konkreta arbetet inom aktuellt 

fält (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). 

En av projektledarna beskriver att allt gick mycket snabbt när projektet sattes igång på grund 

av att medlen som finansierade projektet mycket plötsligt blev tillgängliga för kommunen. 

Detta innebar att det inte fanns någon planering över huvud taget, man fick börja med att 

ordna med lokaler och upprätta styrdokument vilket båda projektledarna ser som en stor brist i 

detta projekt. En av dem berättar att de i princip fått skapa sina uppgifter under projektets 

gång till följd av att det helt saknades planering och att de inte fick någon styrning. Hon 

uttrycker vidare att ”Det var väldigt oklart vad vi skulle göra”. Ett hinder för samverkan kan 

enligt Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007)  vara att uppdraget är just oklart. 

Projektet startade den första april 2010 och eftersom den första tiden gick åt till planering och 

anskaffande av basala förutsättningar innebar det att flera månader av projekttiden försvann 

då skolor och dylikt var stängda under sommaren. Från början – innan det förlängdes -  skulle 

projektet sträcka sig mellan april och december vilket innebar att projektledarna tillslut hade 

fyra månader kvar för faktiskt samverkans- och nätverksarbete. Båda projektledarna är av 

uppfattningen att detta är en alltför kort tid för att kunna genomföra arbetet i praktiken och 

avsaknaden av riktlinjer kring det konkreta arbetet att utgå ifrån, har lett till att de varit 

tvungna att själva utforma arbetsuppgifter efter hand. 

Samtalsledare med samordnarfunktion 

Generellt sett kan det vara en stor fördel att någon besitter en samordnarfunktion i denna typ 

av projekt. Denne kan ansvara för att bygga upp en struktur för hur arbetet ska utföras kring 

en viss målgrupp (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). I detta projekt kan man se 

projektledarna som samordnare både i mötet och kring mötet. I varje enskilt möte har 

projektledarna i egenskap av samtalsledare till uppgift att hålla strukturen i mötet och kring 

varje möte har de i uppgift att skapa förutsättningar för att mötet kommer till stånd. 

Både lärare och socialsekreterare som deltagit i nätverksmöten poängterar att det varit ytterst 

behjälpligt att projektledarna har avlastat de andra professionella från den ledande rollen i 
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mötet. De har då fått möjlighet att delta i ett möte utan att ha den ledande eller styrande rollen, 

istället har de kunnat fokusera på att bidra med sin yrkesmässiga kompetens. En lärare 

beskriver det som att hon ”deltar i någonting med bara det jag är bäst på”. En av 

projektledarna betonar också fördelen med att ha en utomstående mötesledare, då denne kan 

se till att alla som deltar får ta plats och säga sitt. 

En av lärarna vi har talat med uttrycker att man i möten med t.ex. föräldrar får ”sitta på två 

stolar”. Det är svårt att vara lärare och samtidigt försöka gå in i ett sammanhang med 

ytterligare en roll. Hon upplevde det som mycket positivt att det var personer som kom utifrån 

som hade rollen som samtalsledare. 

En av projektledarna kan se fördelar med sin roll som samtalsledare och uttrycker att man 

utifrån denna position har möjlighet att styra balansen i samtalet som förs under mötet: 

Så att inte socialsekreteraren tar över mötet och ska berätta för alla vad de ska 

göra, eller så inte läraren gör det, eller så inte en driven … farmor gör det. Utan 

vi ska ju se till att alla kommer till tals. 

Sammanfattning 

Vad gäller uppfattningen om syftet med samverkan och varför samverkan ska finnas mellan 

skola och socialtjänst tycks alla vi talat med ha en relativt samstämmig bild. Det kan snarare 

vara i tankar och åsikter kring idén om hur samverkan ska ske som meningarna går isär. 

Vad gäller målgruppen för samverkansprojektet, det vill säga barnen i stadsdelen, och 

tydligheten kring den kan vi konstatera att problemet förmodligen inte ligger i att den är 

otydlig utan att den är för stor i förhållande till den tid som gavs projektet. Dessutom har det 

saknats en plan för hur projektledarna skulle nå ut till alla som projektet riktade sig till. Vi kan 

därmed konstatera att man inte nått ut till målgruppen som det var tänkt, förmodligen på 

grund av att det inte funnits strukturella förutsättningar för projektledarna att nå ut på samma 

sätt till varje skola.  

Att alla vi talat med är eniga om att modellen i sig är ett bra verktyg och att den bygger på bra 

idéer är tydligt. Att de som har medverkat känner förtroende för arbetsmodellen menar 

Eliasson (2010) är en förutsättning för samverkan.  
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Både Danermark (1999) och Hjortsjö (2006) anser att det är fördelaktigt om man i ett tidigt 

stadie av arbetet kan identifiera och åtgärda problem som uppstår i samverkansprocessen. Om 

planeringen av det aktuella projektet getts mer utrymme hade man kunnat identifiera och 

analysera de hinder man skulle kunna stöta på. Då kan man tänka sig att man hade haft 

möjlighet att förebygga samt varit mer förberedd på att ta itu med de problem som uppstått 

under projektets gång, exempelvis det låga deltagandet.  

Att projektledarna haft en god samordningsroll är tydligt, alla de övriga professionella har 

särskilt lyft denna roll som oerhört viktig både i och kring nätverksmötena. Denna 

samordningsfunktion kan ses som en betydande framgångsfaktor i projektet och har fungerat 

bra och uppskattats av samtliga inblandade.  

Samsyn 

Ömsesidig förståelse 

En fungerande samverkan kräver att de parter som förväntas samverka har insikt i, och 

kunskap om varandras organisationer. De professionella måste även skapa förståelse för 

varandras roller, värderingar och kunskaper som står i relation till den gemensamma 

arbetsuppgiften. För att detta skall uppnås behöver man avsätta tid (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007). 

En av representanterna från socialtjänsten som vi intervjuat menar att en stor förtjänst för 

projektet som helhet är att projektledarna har gjort en stor insats genom att informera på 

skolor och förskolor om socialtjänstens arbete och deras rutiner. Detta märks när 

socialtjänsten kommer i kontakt med skolor och förskolor. En annan representant från 

socialtjänsten fokuserar särskilt på att skolan behöver utöka sin kunskap om vad socialtjänsten 

har för arbetsuppgifter. 

Insikten i varandras verksamheter betonas av de lärare och projektledare vi har intervjuat som 

en oerhörd vinst. Att man ser vad en socialsekreterare respektive lärare gör. En lärare 

upplever det faktum att projektledarna har varit stationerade på den skola där hon arbetar som 
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väldigt positivt, då hon säger att de varit nära tillhands och man har kunnat rådfråga varandra. 

Hon beskriver det som ”professionell närhet”: 

Så den här bron mellan våra professioner tycker jag har varit den största vinsten 

med projektet. 

En annan lärare beskriver att bilden av en socialsekreterare lätt kan bli stereotyp: 

Man har ingen inblick i vad de gör, eller vad man tror att de ska göra. 

Att ha projektledarna så nära har gjort att hon har fått en bättre inblick i hur socialtjänsten 

arbetar. Hon uttrycker även en stor tilltro inför samarbete mellan skola, polis och socialtjänst.  

Båda projektledarna upplever att de har fått en inblick i vad pedagoger faktiskt sysslar med 

och att deras arbetssituation skiljer sig mycket från personalen på socialtjänsten. En av dem 

uttrycker att det finns ett främlingskap mellan socialtjänst och skola. Lärare har ofta stora 

barngrupper och utöver det finns flera faktorer som kan göra lärarens roll svår när denne 

upplever oro för ett barn. Exempelvis kan det handla om att man inte lyckas skapa en god 

kommunikation med föräldrarna. Enligt Strategier för samverkan (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007) är en viktig aspekt av samsyn att man har gemensamma tydliga 

kriterier för när samhället ska ingripa. Oron för ett barn kan även öka om man inte vet vilken 

hjälp som finns att tillgå hos andra instanser och det kan leda till att man känner sig 

handfallen inför en svår situation. Detta har man försökt motverka genom att man har 

informerat om socialtjänstens arbete i skolor och förskolor. 

Tillit mellan yrkesgrupperna 

För att möjliggöra en kännedom om varandras organisationer krävs god kommunikation och 

kontakt mellan berörda parter. Detta förutsätter att man skapar ”goda professionella 

relationer” och en tillit mellan yrkesgrupperna. De olikheter som finns mellan 

organisationerna ska ses som en möjlighet och inte ett hinder och möjligheterna skapas genom 

att det finns en tillit (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). 
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I upplevelseenkäterna som deltagarna fått fylla i efter nätverksmöten har vi kunnat utläsa att 

lärare upplevde större oro inför det aktuella barnets situation än övriga yrkesverksamma som 

deltagit i nätverksmöten. En av projektledarna spekulerar kring att det kan förklaras med att 

lärarna har daglig kontakt med barnen och eventuellt har bevittnat flera saker som oroar dem 

över ett barns situation innan de tar initiativ till ett nätverksmöte eller kontaktar socialtjänsten. 

När det senare sker har inte lärarna rätt till någon fortsatt inblick i vad som sker i utredningen 

kring barnet, vilket hon förmodar ökar oron. 

Vad en av projektledarna lyfter som positivt är att de olika professionerna möts och främst att 

skolpersonal får en inblick i att ” socialtjänsten gör ju faktiskt någonting”. Detta bekräftas av 

de lärare vi talat med som uttrycker att de tidigare upplevt en viss skepsis mot socialtjänsten 

och vad de gör med den information de får från skolan vid en anmälan. De uttrycker att en 

värdefull förtjänst med projektet och de nätverksmöten som hållits har varit närheten till 

personalen från socialtjänsten samt den dialog och diskussion som fått utrymme.  

Som tidigare nämnts är kommunikation en viktig förutsättning för att en samsyn ska uppstå. 

En lärare som vi har intervjuat uttrycker att nätverksmöten har varit positivt då hon upplevde 

det som lättare att kommunicera i den situationen, förklara och utveckla det man ville ha sagt. 

En annan lärare beskriver mötet:  

Jag ser på dig att du vet det jag vet. Och jag tar helt för säkert att du gör någonting 

med den kunskapen. Jag tror inte att du låser in den i en byrålåda utan... det gör också 

att då blir man lite mer lugn och tänker att ’jaja de gör vad de kan’. Medan att när man 

inte hör någonting och de är tre kilometer bort så kan man lätt tänka att ’de gör nog 

ingenting’. Det behöver ju inte vara sant men tanken föresvävar. 

Uppfattningen att lärare skulle ha ett bristande förtroende för socialtjänsten och deras arbete 

bekräftas av de socialsekreterare vi talat med inom denna verksamhet. De upplever att lärare 

har en bild av att socialtjänsten har oändliga möjligheter men att dessa inte utnyttjas. En av 

socialsekreterarna vi talat med tror att denna bild kan förändras och klargöras genom att ha 

socionomer i skolans värld. 



 

 

36 

 

När en tillit har byggts upp mellan olika professioner kan de tillåtas att problematisera 

varandras synsätt och bistå med andra perspektiv på situationer (Myndigheten för 

skolutveckling m.fl. 2007). En av projektledarna ser möjligheter att hålla nätverksmöten med 

representanter från socialtjänsten innan situationen blir så allvarlig att en anmälan till 

socialtjänst behöver göras från skolans håll. Detta sätt att arbeta har också gjort processen 

mindre komplicerad och formell enligt lärarna. Vidare resonerar en av socialsekreterarna 

kring att projektet möjligtvis skulle kunna leda till att skolan, efter att ha blivit informerade 

om hur socialtjänsten arbetar, kontaktar dem i större utsträckning, just för att kunna samverka 

innan situationen blir så allvarlig att en anmälan måste göras. 

Helhetssyn 

För att uppnå samsyn diskuterar man bl.a. gemensam problemförståelse och kommunikation 

(Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). Alla tre lärare vi har pratat med lyfter även 

helhetsperspektivet som en positiv utkomst av mötena och alla är överens om att nätverk som 

tankesätt och nätverksmöten som koncept är något värdefullt. Även de båda projektledarna, 

som dessutom är utbildade i Århus nätverksmodell, ställer sig positiva till att arbeta med 

nätverksmöten. Både projektledare och lärare lyfter fördelarna med att alla i ett barns nätverk 

faktiskt får träffas. En lärare säger: 

Det som jag tycker är väldigt bra med de här mötena är ju att man träffas allihop 

och alla får höra samma saker och … skolan får ju till exempel höra vad socialen 

säger, vad de kan och inte kan göra, och socialen får höra liksom skolans oro till 

exempel och allt det här. 

Alla poängterar också ur familjens synvinkel att det blir, som en socialsekreterare uttrycker 

det ”mindre hotfullt”. En lärare säger att arbetssättet tar bort dramatiken och en annan lärare 

beskriver det som att:  

Det var liksom att nu blev det öppet. Och det var inte någon som hade anklagat 

någon för någonting och någon som skulle försvara sig för någonting […]Utan 

där här var då ett samtal. 
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Hon hävdar även att arbetssättet känns mer ”mänskligt”. 

Sammanfattning 

För att samverkan ska kunna ske framgångsrikt har vi lyft fram att de inblandade behöver 

skapa en ömsesidig förståelse för varandras uppgifter och organisationer. Enligt Danermark 

och Kullberg (1999) behöver man även klargöra hinder för samverkan och sedan motverka 

dessa. Både socialsekreterare, lärare och projektledare upplever att det finns en okunskap 

mellan skolans och socialtjänstens värld, vilket kan ses som ett hinder. I och med projektet 

kan vi dock urskilja att projektledare och lärare upplever att deras kunskap om varandra har 

ökat. De socialsekreterare vi har intervjuat lyfter det faktum att skolan har fått en insyn i 

socialtjänstens arbete som väldigt positivt. 

Det är även relevant att man har en samsyn gällande när samhället ska ingripa i oroande 

situationer. En av projektledarna framhåller att en osäkerhet kan finnas hos lärare inför vilken 

hjälp andra instanser faktiskt kan bistå med, vilket kan leda till att de känner en ökad oro inför 

ett barns situation. I Strategier för samverkan (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007) 

poängteras att en tillit mellan professionerna, som leder till goda professionella relationer, 

behöver skapas. Här har vi kunnat urskilja att lärare inte har den kunskap som behövs om 

socialtjänsten. Informationsaspekten av projektet då projektledarna gått ut till bl.a. skolor för 

att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och skolans anmälningsskyldighet var delvis 

tänkt att åtgärda detta problem. När kunskap skapas genom samverkan och de professionella 

känner en tillit inför varandra är det lättare att bidra med andra perspektiv och därmed 

eventuellt hitta andra, mer gynnsamma lösningar. 

Vad vi även tycker oss ha utläst från empirin är att de som deltagit i nätverksmöten har haft 

väldigt goda upplevelser och kan se fördelar med arbetssättet. Eliasson (2010) lyfter att 

förtroende för arbetsmodellen hos de inblandade är en av de mest avgörande faktorerna. De vi 

har intervjuat lyfter stora fördelar med arbetssättet för barnet och dess familj, vilka utgör det 

centrala man samverkar kring.  
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Avslutande diskussion 

Vad vi har kunnat konstatera utifrån vårt material är att fungerande samverkan är något 

eftersträvansvärt. I och med detta samlas olika typer av kunskap och informationsutbyte 

underlättas. I skolan arbetar man till exempel med Elevhälsoteam där flera olika professioner 

inom skolans värld möts när man är orolig för ett barn. De socialsekreterare vi har pratat med 

säger att deras arbete i mångt och mycket grundar sig i samverkan. Det projekt som vi har 

tittat närmare på har verkat för att samverkan ska ske i form av nätverksmöten där det finns en 

utomstående som leder mötet. 

Vi kan inte avgöra eller utvärdera huruvida målen kring de enskilda barnen eller familjerna 

uppnåtts, men de övergripande målen för projektet som vi fokuserat på har varit mycket vida; 

även målgruppen har varit mycket stor. Vi kan utan svårigheter konstatera att projektet inte 

nått ut till målgruppen, eftersom nätverksmöten främst hållits för familjer på en av alla de 

skolor och förskolor som utgjorde målgruppen. Vi kan även konstatera att målen, som delvis 

är något otydligt formulerade, ur flera aspekter inte uppfyllts. Exempelvis har ett 

övergripande syfte varit att man skulle utveckla ”hållbara strukturer och arbetsmetoder” samt 

”stärka teamarbetet mellan skola och IoF”. Vi har svårt att se att detta har fullgjorts utifrån 

vårt empiriska material. Detta kan ha flera orsaker, vi vill främst lyfta projektets tidsmässiga 

begränsning och brist på styrning och planering som bidragande faktorer till detta. 

En tanke som har slagit oss är att det kanske hade varit fördelaktigt att fokusera på en skola 

inledningsvis. Då hade de kunnat implementera ”Århusmodellen” och utbilda personal i den. 

Hade de i detta skede utvärderat modellen och funnit den gynnsam kunde de successivt ha 

utbildat resten av personalen i stadsdelen, vilket i förlängningen hade gett en möjlighet att nå 

de större mål de nu har arbetat efter. Vi vill alltså påstå att om projektet startats upp i mindre 

skala och gradvis utvecklat och spridit modellen i stadsdelen hade det förmodligen även nått 

målen gällande hållbarhet för arbetssättet. Om mål och målgrupp hade varit mindre och mer 

specifika tror vi dessutom att utvärderingsarbetet underlättats, vilket skulle ha bidragit till att 

vinningarna med projektet hade tydliggjorts. 
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Fördelarna med samverkan mellan olika myndigheter eller organisationer är flera, till exempel 

effektivisering gällande insatser och arbete samt möjlighet att skapa ett bredare perspektiv på 

uppgiften genom olika professionella perspektiv. Enligt forskning bedrivs samverkan ofta i 

projektform, vilket inte sällan innebär ytterligare en arbetsbörda utöver de ordinarie för den 

enskilde medarbetaren. Detta har vi kunnat se exempel på hos en del av våra intervjupersoner, 

nämligen lärarna. Personalen på socialtjänsten upplevde det däremot, om inte direkt 

tidsbesparande, så åtminstone inte som något extra arbete. Man kan spekulera kring om det 

hade sett annorlunda ut för lärarnas del om en av projektledarna hade kommit från skolans 

värld och haft en större insikt i lärares arbetssituation och därmed kunnat bidra med denna 

kunskap i planeringen av projektet.  

Något vi urskilt som högst relevant är att man som yrkesverksam i ett samverkansprojekt har 

god kunskap om hur och varför de man ska samverka med arbetar som de gör, vilket bör 

grunda sig i någon typ av ömsesidighet. Därför vore det en fördel att ha representanter från 

båda verksamheterna i en projektledarroll. Vi upplever att projektet i stort sett utgått från 

socialtjänstens perspektiv; detta tror vi har ett samband med att projektet letts av 

representanter från socialtjänsten. Lärarna vi har intervjuat upplever att de har ökat sin 

kunskap om och kring socialtjänsten. Projektledarna har funnit det värdefullt att vara på en 

skola under projektets gång då de har fått en inblick i hur pedagoger arbetar, medan de från 

socialtjänsten tycker att det har varit värdefullt att skolan får en inblick i hur de arbetar. De 

representanter från socialtjänsten vi har intervjuat har alltså inte uppfattat det som ett mål att 

de ska få insikt i hur pedagoger arbetar. Eftersom en del av projektet inneburit just att 

skolpersonal ska informeras om sin anmälningsskyldighet och socialtjänstens arbete kan vi se 

att ett syfte med projektet uppnåtts. Men med utgångspunkt i Strategi för samverkan 

(Myndigheten för skolutveckling m.fl.2007) kan vi dock se att det vore mer gynnsamt om det 

fanns ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan yrkesgrupperna. 

Vi anser att man, i projektet inledningsskede, borde lagt mer tid på planering och satt upp 

tydliga, begränsade mål som var rimliga i förhållande till projekttiden. Det borde funnits 

utrymme till att planera och formulera vad man skulle göra, varför man skulle göra det och 

också ett tydliggörande av hur detta skulle göras. Vi ställer oss frågande till om projektet 

verkligen kan ses som framgångsrikt när de faktiska resultaten är eventuella förbättringar i 

enskilda barns situation (vilket i sig naturligtvis inte ska bagatelliseras), samt en utbildning i 

en metod som det inte har funnits några riktlinjer för, eller krav på att den ska användas. 
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Då vi genomförde våra intervjuer framstod det som väldigt oklart vad som skulle ske när 

projekttiden runnit ut. Dels i enskilda fall och dels när det gäller den kunskap som projektet 

genererat hos deltagarna i nätverksmöten och genom utbildningen i Århusmodellen. Slutligen 

skulle vi vilja påstå att vad man gjort är att påbörja ett grundarbete för att samverkan ska 

kunna ske framgångsrikt, snarare än att driva ett faktiskt samverkansprojekt. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

 Utbildning, yrkesroll? 

 Berätta om din medverkan i detta projekt.  

 Har du deltagit i något liknande projekt förut? 

 Hur ser din definition av samverkan ut? (i förhållande till samarbete?)  

 Vad föranledde mötet du deltog i? 

 Hur såg processen ut fram till mötet? (praktiskt, kallade, lång tid?) 

 Hur väl insatta upplevde du att de andra professionella som deltog i mötet var i barnets 

situation?  

 Lärare: Har någon liknande situation uppstått tidigare och hur har det då hanterats? 

 Hur ser du på att samverka med andra yrkesgrupper? 

 Eventuella svårigheter (kommunikation, tid och resurser, språk, arbetsfördelning, 

ledning) hur har de hanterats?  

 Hur har kommunikationen mellan verksamheterna fungerat bortsett från under 

mötena? 

 Har projektet gett dig någon kunskap som du känner att du kan bära med dig och ha 

användning av i framtiden? 

 Återkoppling mellan yrkesgrupper efter möte? 

 Upplever du att du haft utrymme att delta i detta projekt? 

 Övrigt 


