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11. Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 
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13. Barn- och utbildningsförvaltningens 
arbete med anledning av covid-19, tillika 
Coronaviruset  

   

14. Goda exempel    

15. Övriga frågor     
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kvalitetsdag gymnasieskolan 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens gymnasieskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 19 oktober genomfördes kvalitetsdag för gymnasieskolan. Pga. rådande 
omständigheter under Coronapandemin genomfördes dagen som en digital 
konferens under en förmiddag. 
 

Nämndens årliga kvalitetsdag för gymnasieskolan är en viktig del av 
nämndens kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens ledamöter möjlighet 
att ta del av enheternas och förvaltningens övergripande arbete med kvalitet 
och utveckling av verksamheten. 
 

Verksamhetschef och rektorer presenterade bl.a. sitt systematiska 
kvalitetsarbete, ledarskap i klassrummet och arbetet med att utveckla studie- 
och yrkesvägledningen. 

 

Även den ekonomiska situationen samt utmaningar för framtiden 
presenterades. 
 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
 



KVALITETSDAG
LINDESKOLAN
Lindesbergs gymnasium 

22 oktober 2020 



Utmaningar och möjligheter för Lindeskolan

• Förväntningar 
• Ekonomi i balans
• Programstruktur 
• Uppåtgående trend 



Utvecklingsmål

Ökad skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten

Höga förväntningar på alla i verksamheten   

Högre närvaro ökat välmående och minskat utanförskap  



Systematiskt kvalitetsarbete 
Lindeskolan

Skolenhet 1-4 



Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 



Fokusområden/utvecklingsmål 2019-20
• Implementering av Elevstödsrutinens röda tråd: elev-lärare-mentor-rektor-EHT 

(elevhälsofrågor och om ansvar, uppföljning och återrapportering m.m.)

• Utveckling av studie- och yrkesvägledarorganisationen

• Digitalisering för ökad måluppfyllelse

• Pedagogiska diskussioner kring sambedömning i samtliga ämnen/kurser samt betyg 
och bedömning i anslutning till detta

• Utveckla rutiner för kollegialt lärande (ledarskap i klassrummet)



Ledarskap i klassrummet

• Vad fungerar bra och ska säkras?
Relationen lärare och elever

• Vad behöver åtgärdas?
• Ökad likvärdighet och tydlighet
• Gemensam målbild om undervisningen mot högre kvalitet och måluppfyllelse

Ett arbete påbörjade i samverkan med Thomas Nordahl HT 2018
professor i pedagogik på Högskolan i Hedmark och chef för Centrum för 
praktisk utbildningsforskning.

Skolledning, förstelärare, programsamordnare  



Ökad skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten

Vi vill bl.a.……   
• Öka förståelsen för betydelsen av funktionella relationer och tillit
• Fortsatt sträva efter en likvärdighet och tydlighet i undervisningen  
• Genom dialog och inflytande skapa ett ansvarsfullt förhållningsätt och hög 

motivation både bland elever och personal
• Bygga upp elevernas sjävtillit, självmedkänsla och det egna ledarskapet



Elevstödsrutinen

Vad fungerar bra och ska säkras?
Närvarouppföljning
Tydlig struktur

Vad behöver åtgärdas?
• Utveckla och förenkla elevstödsrutinen samt säkerställa åtgärder och 

dokumentation



Studie- och yrkesvägledningsorganisationen

• Vad fungerar bra och ska säkras?
Bemanning under läsåret, informationsmöten i storgrupp för eleverna

• Vad behöver åtgärdas?
• Organisation och arbetsfördelning, besök i enskilda klasser, hur SYV-arbetet ska se ut 

på IM
• Formen för SYV-verksamheten på hela skolan



Digitalisering för ökad måluppfyllelse

Vad fungerar bra och ska säkras?
 Hög tillgänglighet av bärbara datorer och adekvata programvaror.
 Lärplattform och andra programvaror, t.ex. Office365, Exam.net, Kunskapsmatrisen.

Vad behöver åtgärdas?
• Fortsatt implementering och uppföljning av lärplattformen (SchoolSoft) samt övrig 

programvaror.
• Ökad användning av den bärbara datorn i den traditionella undervisningen.
• Fortsätt öka organisationens IT-kompetens kopplat till erfarenheter 

från bl.a. distansundervisningen. 



Uppföljning BRUK och det bedömda läget på skolenheterna

Vad fungerar bra och ska säkras?
God miljö för utveckling och lärande
Stor andel behöriga lärare med hög kompetens
Stödfunktioner på skolan
Upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling
Skolbiblioteket
Personalens engagemang och samarbete
Kompetens avseende distansundervisning



Uppföljning BRUK och det bedömda läget på skolenheterna

Vad behöver utvecklas?
o Ökad implementering av begreppen demokrati, diskrimeringsgrunder, 

mänskliga rättigheter, sex- och samlevnad och hälsa- och livsstilsfrågor i 
den ordinarie undervisningen kopplat till programmens examensmål

o Entreprenöriellt lärande som utvecklar elevernas inneboende 
nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende

o Ökad ämnesintegration



Resultatuppföljning

Läsår Yrkesexamen (%) Nationellt (%) Gymnasieexamen(%) Nationellt (%)
16/17 72 71,8 81 76,8
17/18 89 72 77 77,9
18/19 74 71,6 87 78,7
19/20 85 Dec 2020 92 Dec 2020



Andel elev med lägst betyg E, högskoleförberedande

Kurs 17/18 (%) 18/19 (%) 19/20 (%)
Sv/SvA1 97 99 94
Eng5 97 97 94
Ma1b 88 85 91
Ma1c 100 93 100



Andel elev med lägst betyg E, yrkesprogram

Kurs 17/18 (%) 18/19 (%) 19/20(%)
Sv/SvA1 83 89 82
Eng5 95 93 90
Ma1a 75 79 78



Vårens distansundervisning 





Fokusområden/utvecklingsmål 2020-21
Lindeskolans arbete för ökad måluppfyllelse

• Ledarskap i klassrummet, bl.a. utveckla rutiner för kollegialt lärande

• Digitalisering för ökad måluppfyllelse

• Revidering av elevstödsrutinen inklusive närvarotrappan

• Pedagogiska diskussioner kring sambedömning i samtliga ämnen/kurser samt betyg 
och bedömning i anslutning till detta 

• Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på skolan



Satsningar på ökad måluppfyllelse, forts.
• Ökad undervisningstid med 45h, del av effektiviseringar

• Endast behörig personal (ej behöriga yrkeslärare under utbildning)

• Bemanning i ÖSK med befintlig personal, ingen nyrekrytering 





Övergripande mål

• Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv

• Kulturskolan gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och 
kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar

• Kulturskolan erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra 
aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik och media

• Kulturskolan stimulerar och stärker estetiska 
lärprocesser inom det allmänna skolväsendet



Mål för verksamhetsåret 2019-2020

• Elevrekrytering

• Ämnesövergripande arbete



Rekrytering
Mål: Fortsatt nyrekrytering av elever från olika målgrupper

• Rekryterat bland de egna eleverna i klassundervisningen

• Pratat med och tipsat elever om kulturskolan

• Stråk-, blås- slagverkslärarna har rekryterat nya elever genom att 
erbjuda 3 prova-på-tillfällen mot en mindre kostnad

• Besökt skolor, klasser, fritidsgårdar

• Delat ut information om våra verksamheter



• Vi ser att många och upprepade insatser 
ger ett långsiktigt resultat i att väcka 
intresse hos elever att vilja börja i 
verksamheten

• Skolkörsprojektet i åk 4-6 är också ett bra 
sätt att rekrytera elever till vår verksamhet

Rekrytering
Mål: Fortsatt nyrekrytering av elever från olika målgrupper



Rekryteringsformer och 
arbetssätt som varit 
mest framgångsrika
• När kulturskolan syns i olika 

sammanhang 
• När vi uppmuntrar kvaliteter hos elev i 

klassundervisningen och tipsar om 
kulturskolans verksamhet

• När en kulturskoleelev spelar för sina 
klasskamrater eller när kompis följer 
med till en lektion

• När vi erbjuder prova-på-tillfällen



Vi ser att vi är framgångsrika i att behålla dem när:
• vi är flexibla, t ex lektionstider
• vi skapar bredd i undervisningen
• vi skapar sociala sammanhang och tillhörighet
• yngre elever samverkar med äldre elever
• eleverna får medverka i större projekt och ensembler

Rekrytering
Mål: Utveckla former och arbetssätt för att öka och behålla elever i högstadie-
och gymnasieålder



Rekrytering
Mål: Hitta former och arbetssätt för att nå fler elever inom musik-, drama- och 
danslek

För barn i åldern upp till 6 år har kulturskolan 
kortkurserna musik-, drama- och danslek. 

Musiklek har vi erbjudit under flera år.

Drama- och danslek har startat varsina grupper 
under året.



• Information på kulturskolans hemsida och Facebook

• Affischer och information har skickats ut till förskolor och familjecentralen

• Vi har sen tidigare spelat in en video, i syfte att marknadsföra
musiklek

• Har funnits hinder i att locka deltagare till 
de nya grupperna.

Rekrytering
Mål: Hitta former och arbetssätt för att nå fler elever inom musik-, drama- och 
danslek



Musikalen ”Vesseltyr”
• Ett årligen återkommande musikalprojekt

• Kulturskolans teater-, dans-, sång-, bild- och 
instrumental- och mediaelever

• Föreställningar spelas för både allmänheten 
och grundskolans 
elever i åk 5-7

Ämnesövergripande arbete
Mål: Gemensamt projekt för hela skolan 



Gemensamma projekt ger positiv effekt

• Eleverna får uppleva och prova andra delar av kulturskolans verksamhet
• Elevernas tilltro till sig själva och sina egna förmågor stärks
• De äldre eleverna stannar i verksamheten
• ”Vi känsla” som bidrar till sammanhållning för både elever och personal
• I projekten byggs relationer mellan kulturskolans elever 

och Lindesbergs amatörmusikliv



Samarbeten mellan olika verksamheter under året:

• ”Vesseltyr” (dans-, bild-, sång- och instrumentalelever)
• ”Låtbåten” (Linde Junior Band och Den stora familjen)
• Föreställning (Stråkstyrkan och dansmixgrupp)
• Musikalkonsert (Linde Symphonic Band, Manskören Harmoni 

och kören Andra ord)
• ”Star for Life”
• ”Gräns” (ensembler, Kazue Ikeda, Mattias Risberg, Kapell Malén)

Ämnesövergripande arbete
Mål: Utveckla samarbetet mellan kulturskolans olika verksamheter och ämnen 



Kultur i skolan (KIS)

• Vedevågs skola åk 3 

• Hagabackens skola åk 1

• Ekbackens skola åk 4, 5 och 6

• Högstadieelever får spela i 
band

Lgr11: Skolan ska ansvara för att
varje elev efter genomgången
grundskola kan använda och ta del 
av många olika uttrycksformer såsom
språk, bild, musik, drama och dans 
samt har utvecklat kännedom om 
samhällets kulturutbud.



Kultur i förskolan (KIF)

• Når ca 400 barn 
• På ett antal förskolor per år 
• Avslutas med föreställnings-vecka 

varje termin

”Utbildningen ska ge barnen möjlig-
het att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska 
uttrycksformer som bild, form, drama, 
rörelse, sång, musik och dans” 
(Lpfö18)



• Främst mellanstadieelever 
• Lyckat att erbjuda en form av kultur-fritids
• Provar olika skapandetekniker inom bild
• Foto/film i modern fotostudio
• Terminsavslutning med digital konstutställning

Ämnesövergripande arbete
Mål: Utveckla kulturskolans ArtCamp



• Fritids/fritidsgård
Bild, dans, teater, musik

• Musik- och dramagrupp inom särskola

• Bildskapande integrationsprojekt på kulturskolan

• ArtCamp – en öppen verksamhet från åk 5 och 
uppåt



KULTURSKOLANS VERKSAMHET

• 530 elever i verksamheten

• 65% flickor 

• Behöriga lärare

• Musiklärarna i grundskolan har 
lärarlegitimation

• Höjd avgift



Ekonomi

• Vi har en ekonomi i balans
• Har väl fungerande rutiner för t ex fakturering
• Bidrag från Kulturrådet möjliggör öppna verksamheter 
• Beställning av musikundervisning från grund- och 

gymnasieskola



Våren 2020 blev annorlunda

Våren blev annorlunda för de flesta av oss. Kulturskolan kunde t ex inte 
genomföra konserter och föreställningar som planerat men vi lyckades 
tänka i nya banor och hitta andra innovativa och bra lösningar. 

Vi erbjöd distansundervisning för de som önskade det och när vi inte 
kunde genomföra konserter och föreställningar som planerat valde vi 
att filma flera av dem istället.

• Kulturskolan Garnalia i Coronatider





Skolenhet 3
Rektor – Andreas Blom

• Bygg- och anläggningsprogrammet

• El- och energiprogrammet

• Industritekniska programmet

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• Teknikprogrammet



Elevantal Skolenhet 3

Program 2016 2017 2018 2019 2020 Antal platser

BA 26 23 24 16 24 24
EE 14 21 20 23 24 24
IN 0 0 7 9 0 20
RL 2 4 + 10 vux 5 + 3 vux 9 + 8 vux 0 + 10 vux 16
TE 17 4 18 14 23 32



Utmaningar Skolenhet 3

• Få elever Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• Få elever Industritekniska programmet

• Bibehålla högre söktryck till Teknikprogrammet

• Kö till Bygg- och anläggningsprogrammet

• Kö till El- och energiprogrammet



Skolenhet 1 samt del av skolenhet 2
Rektor – Per Wernborg

• Fordons- och Transportprogrammet

• Vård- och Omsorgsprogrammet

• Introduktionsprogrammen

o Programinriktat individuellt val

o Individuellt alternativ

o Yrkesintroduktion



Elevantal Skolenhet 1

Program 2016 2017 2018 2019 2020 Antal platser

VO 13 10 10 15 - 24
FT 22 16 24 21 26 26
IM exkl SI 66 63 74 106 104



Utmaningar Skolenhet 1

• Få elever som söker Vård- och Omsorgsprogrammet

• Kö till Fordons- och Transportprogrammet

• Lokaler för Fordons- och Transportprogrammet



Skolenhet 4 och delar av skolenhet 2
Rektor – Anna-Maria Borgshed

• Barn- och fritidsprogrammet

• Ekonomiprogrammet

• IM-Språkintroduktion

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Naturvetenskapsprogrammet



Elevantal Skolenhet 4 och delar av 2
Program 2016 2017 2018 2019 2020 Antal platser

BF 23 21 18 18 25 24
EK 28 32 32 30 32 32
IM-SI 331 285 180 87 63 Tar emot alla
SA 39 33 34 33 36 46
NA 30 23 28 27 22 32



Utmaningar Skolenhet 4 och delar av 2

• Rekryteringen av elever till BF, NA och SA, stabilisera rekryteringen till BF 
och NA. Öka rekryteringen till SA.

• Stor variation i antalet elever på IM-SI

• Kö till Ekonomiprogrammet



Estetiska programmet 
• Välutbildad och engagerad personal
• Viktigt program för skolans varumärke/själ
• Svaga ansökningssiffror, vi får gå tillbaka till 2014



Introduktionsprogrammen på 
Lindeskolan (IM) 



IM olika program

• Programinriktat individuellt val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion



Antal elever per program
Program Antal elever 

2018/2019
Antal elever 
2019/2020

Antal elever 
2020/2021

Programinriktat individuellt val 30 52* 27 (48)

Yrkesintroduktion 21 19 9 (4 st i IMK)

Individuellt alternativ 23 35 68* (47)

Språkintroduktion 180 87 63

Totalt 244 193 167



Individuellt alternativ

• Här läser elever som av olika skäl inte har förutsättningar att i första hand 
komma in på nationellt program.

• Studieplanen kan sträcka sig över tre år, med individuella mål och innehåll.

• Eleverna på individuellt alternativ ökar återigen mycket, detta år med 34%. 
(Förra året var det med 50%) Se siffrorna inom parentes för jämförelse.

• Från och med läsåret 2020 har det förändrats hur timplanerna skrivs och 
därför varierar elevantalet stort mellan de olika inriktningarna. 



Pågående projekt på IM

• ESF-projekt tillsammans med Activa. Arbetsspår.
• Skolverksmedel 

• Introduktionsprogram 2020
• Entreprenörskap 



Språkintroduktionen

• Här går våra elever som har svenska som andraspråk men även elever som 
nyss kommit till Sverige.

• Fokus på Svenska som andraspråk, men i kombination med andra ämnen. 
Man kan läsa in behörigheten till nationellt program.

• Alla elever har en individuell studieplan.

• Vid läsårstart skrev vi in 63 elever, i dag går 57 elever på programmet och 
förra läsåret var de ca 90 elever.



Trend för Språkintroduktionen

• Vid läsårsstart 17/18 var elevantalet 285 st, ca 90 st av dessa var födda 
1998.

• Vid läsårsstart 18/19 var det ca 178 st inskrivna och ca 70 st av dessa är 
födda 1999.

• Vid läsårsstart 19/20 var det ca 87 st inskrivna och ca 32 st av dessa är 
födda 2000

• Vid årets läsårsstart var det 63 st inskrivna och ca 9 är födda 2001. 



Resultat Språkintroduktion

• Läsåret 17/18 blev ca 15 elever behöriga (285 elever på programmet) att läsa på 
nationellt program. 

• 443 betyg sattes i olika ämnen vid läsårsslut, bland dessa var 27 st i SvA. 

• Läsåret 18/19 blev ca 10 elever behöriga att söka (185 elever på programmet). 
• 225 betyg sattes i olika ämnen vid läsårsslut, bland dessa var 9 st i SvA. 

• Läsåret 19/20 blev ca 9 elever behöriga att söka (95 elever på programmet). 
• 363 betyg sattes i olika ämnen vid läsårsslut, bland dessa var 18 st i SvA. 

Elever som blir behöriga till nationella program klarar sig bra på 
programmen, de är väl rustade för vidare studier oavsett om det 
blir gymnasiet, Folkhögskola eller Komvux. 



Behöriga till nationellt program

• Läsår 17/18 blev 29 st av eleverna på IM behöriga för att kunna gå vidare 
till ett nationellt program.

• Läsår 18/19 blev 18 st av eleverna på IM behöriga för att kunna gå vidare 
till ett nationellt program.

• Läsår 19/20 blev 26 st av eleverna på IM behöriga för att kunna gå vidare 
till ett nationellt program.



Utmaningar IM

• Ekonomi 
• Stor utmaning att kunna anpassa undervisningen för dessa elever, då 

flertalet har individuella scheman och skolsvårigheter. 
• Osäkerhet i elevunderlaget
• Minskad ersättning från Migrationsverket, kommunalt ansvar.
• Behörighetskrav till gymnasieprogram omöjliggör att minska 

organisationen på IM. 



Marknadsföring

• V.45 – besök på grundskolan
• V.48 – informationskväll
• V.4 – informationskväll 
• Folder – hemsutskick till elever och vårdnadshavare grundskolan
• Sociala medier, Facebook, Instagram, Snapchat m.m.





Idrottscollege  2010
• Start i samband med att arenan invigs 2010

• Tidigare i annan form. (idrottsprofil)

• Senare samma år står elevhemmet klart för inflyttning

• Judo, handboll, volleyboll, ishockey, fotboll, rytmisk gymnastik, individuella 
idrotter. 

• 130 elever kombinerar idrott och studier

• 45 lever inflyttade från andra kommuner



Idrottscollege 2020

• RIG Riksidrottsgymnasium Judo.

• NIU Nationellt idrottsgymnasium
Handboll, Volleyboll och Rytmiskgymnastik.

• LIU Lokal idrottsutbildning
Ishockey, innebandy, fotboll, dans och individuella idrotter.

• 151 idrottscollege elever varav 63 inflyttade från andra kommuner.

• 18 instruktörer anställda i olika former.



Idrott och studier

Antagning till idrottscollege bygger på

• Idrottsliga meriter
• Idrottslig potential
• Ambition – Målsättning
• Att den sökande bedriver en tävlingsverksamhet
• För att kunna gå på idrottscollege måste eleven komma in på ett nationellt program på 

Lindeskolan

Kurser
• RIG och NIU läser 600 poäng på 3-4 läsår.
• LIU läser 300 poäng på 3 läsår.



Idrottscollege vecka

Åk 1 Åk 2 Åk 3
Måndag 08:00-10:15 08:00-10:15

Tisdag 07:30-09:00 07:30-09:00 07:30-09:00

Onsdag 14:15-16:00 14:15-16:00

Torsdag 14:30-16:00

Fredag 07:30-09:00 07:30-09:00 07:30-09:00

Rödmarkering är LIU.



Elevhemsboende 2020
Beläggning 
• Elevhemmet 32 elever
• Modulerna 14 elever
• Lägenheter 17 elever

Bemanning 
• 4 elevhemspersonal

Kostnader
• 2793 kr / månad

Mat
• Matlådor från Kulinaren
• En middag i veckan på Kulinaren.

Boende miljö 
• Kontinuerliga elevhemsmöten. Elevpåverkan. Avtal med tydliga regler och förhållningsätt.



Vision – Framtid - Utmaningar

• Behålla och utveckla våra certifierade idrotter.
• Fler certifierade idrotter samt utveckla vårt LIU så att Lindeskolan blir det 

självklara valet i regionen. 
• Samarbete med föreningslivet.
• Fortsätta utbilda framgångsrika idrottare.
• Padel som ny idrott.
• Utveckla vår testverksamhet.
• Utbilda långvariga idrottare, tränare, ledare och andra 

funktioner till föreningslivet.



Visioner - Framtid - Utmaningar

Se över elevhemsboende utifrån att:

• Modulerna upphör 2024 (14 platser)
• Brist på lägenheter i Lindesberg
• Lägenhetsboende bristfällig av flera anledningar som ansvar, ekonomi 

och tillgänglighet för andra ungdomar.
• Kulturcollege
• Lägerverksamhet i kombination med elevboende.



Vision - Framtid - Utmaningar

Satsningen som kommunen gör på hela idrottscollegeverksamheten 
håller högsta nationella klass.

De vitsord och omdömen vi får skall vi vara stolta över.

Fortsätter vi tillsammans att utveckla helhets konceptet med studier, 
idrott och boende kommer framtiden för Lindeskolan och idrottscollege 
fortsätta i positiv riktning. 



”””vilken satsning av kommunen”
”kombinera idrott och de flesta programmen”

”fantastiska lokaler och möjligheter”
”utvecklande miljö”

”toppklass på elevhemmet”

”trygg miljö” ”bra samarbete skola-idrott”

”bästa förutsättningarna att lyckas med studier och idrott”

”ett formidabelt helhets koncept”

”boende, studier och träning på samma område”

Idrottscollege
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kvalitetsdag grundskolan 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens grundskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 16 oktober genomfördes kvalitetsdag för grundskolan. Pga. rådande 
omständigheter under Coronapandemin genomfördes dagen som en digital 
konferens under en förmiddag. 
 

Nämndens årliga kvalitetsdag för grundskolan är en viktig del av nämndens 
kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens ledamöter möjlighet att ta del av 
enheternas och förvaltningens övergripande arbete med kvalitet och 
utveckling av verksamheten. 
 

Verksamhetschef och rektorer presenterade aktuella arbetsområden bl.a. vad 
gäller arbetet med ordning och reda och lektionsstruktur, men även det 
ekonomiska läget och framtida utmaningar i verksamheten. 
 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
 



Kvalitetsdag 
grundskola

201016 



Välkomna

• Presentation av deltagarna
• Presentation av programmet



Program
8.30-9.30 Linda inleder, Thomas presenterar kommunens

mål, Micke och Åsa presenterar de områden vi 
arbetar med tillsammans i grundskolan i 
Lindesberg och varför?

9.30 -9.45 Paus

10.00-12.00 Presentation av rektors utvecklingsområden samt
era(politikens) frågor om resultat samt “ordning, 
reda och struktur”

Linda och Thomas sammanfattar och avslutar



Barn och utbildningsnämndens utvecklingsmål 
2020



Resultat åk 6



Resultat åk 9



Resultat åk 9



Meritvärde åk 9



Behörighet åk 9 (samtliga elever) 



I övrigt då?



Trygghet, trivsel och känsla av sammanhang 

• Strukturerade rastaktiviteter anpassade efter ålder 
samt tydliga rastvaktscheman är framgångsfaktorer

• Där en god gemensamt överenskommen struktur 
finns, både vad gäller lektioner och rastsituationer, 
alltså elevens hela dag, där finns även fina resultat

• Tydlig förskjutning desto äldre eleverna blir. Viktigt att 
bli lyssnade till och ha någon att prata med – känsla 
av sammanhang



Omsorg, utveckling och lärande
Utvecklingsområden
• Arbetsfokus – vi behöver jobba med begreppet
• Sva-resultaten –spiller över i alla ämnen 

Framgångsfaktorer
• En tydlig och gemensamt framtagen lektionsstruktur
• Tät resultatuppföljning som lägger stort fokus på 

lärarens undervisning
• Goda relationer mellan vuxna och elever



Nya utvecklingsmål grundskolan

• I Lindesbergs kommun finns ett hela-dagen-struktur-
arbete på alla skolor

• Alla elever når kunskapskraven i alla ämnen och sin 
maximala kunskapsutveckling

• Det är ordning och reda i skolan som främjar 
elevernas möjlighet att utveckla sin inre struktur och 
sitt ansvarstagande



Ekonomi
• Organisation som 

genererar goda 
kunskapsresultat

Dokumentation
• Lagstadgad
• Gynnar 

elevens 
skolframgångOrdning och reda

• Konsekvenstrappa
• God fysisk ordning 

på skolan
• Vi ska vara en 

representativ 
verksamhet och 
myndighet

Lektionsstruktur

• Väl genomarbetad
• Accepterad
• Kontinuerlig 

uppföljning

En gemensam 
pedagogisk 
grundsyn

• Forskningsbaserad 
undervisning

• God elevsyn 
• Höga 

förväntningar

Resultat
• Har vi koll på 

våra resultat?
• Hur gör vi när 

vi vet?
• Vad gör vi med 

det vi vet?

Lärande-omtanke -ansvar

Rektors 
ledarskap
• ”Står vid rodret”
• Leder vi:et
• Vet vart skolan är på väg?
• Arbetar aktivt med skolans 

utvecklingsmål och vet hur 
och varför arbetet görs.

• Väljer och skapar aktiviteter 
för att stärka vi:et och för 
att nå målen, genom 
genomtänkt 
konferensagenda, 
studiedagar, 
informationsflöde, möten, 
till vardags etc.



Vi måste prata ekonomi…..



Grundskolans orosmoln

• Det statliga uppdraget eller/och 
det kommunala?

• Båda! Hur finner man balans? 
Tänker vi olika?

• Täta uppföljningar med 
rektorerna där vi ser över 
organisation och ekonomi, tydligt 
budskap…ekonomi i balans!!!

Ekonomi kontra det statliga 
uppdraget



Grundpremisser

• ”Hushållsekonomi”. Budget/ram läggs ut 
utifrån pengar som finns

• Inga inköp eller satsningar får ske om 
inte ekonomisk täckning finns

• Få stopp där vi blöder….
• externa tilläggsbelopp
• ”resurssjukan”
• inköp som ej har ekonomisk täckning

• Åtgärder ska ske direkt 



Effektiviseringar grundskolan 2020
-16,8 miljoner minskad budget jfr med 2019  
budget som ej är i balans ca.-8miljoner 
= - ca.24 miljoner

Effektiviseringar från politiken

• Halvering öppettider fritidsgård. Minskad rektors budgetram -0,6
• Minskad rektors budgetram elevpeng -0,8 
iviseringar från politiken

• Halvering öppettider fritidsgård. Minskad rektors budgetram -0,6

• Minskad rektors budgetram elevpeng -0,8 



Effektiviseringar grundskolan 2020
-16,8 miljoner minskad budget jfr med 2019  
budget som ej är i balans ca.-8miljoner 
= - ca.24 miljoner

Effektiviseringar från staten

• Minskat asylunderlag -10,3 
• Minskad ”flyktingpott” -4,4 

• minskad ram rektors budget  (ca -11, Mnkr)
• har ej råd med språkintro  
• MOI på minimal laglig nivå  (ca -1,3 Mnkr)
• Ej tillsättning rektor Vedevåg samt minskad budget Micke och Åsa centralt ( ca -2,0 

Mnkr)
• Stopp på Skolverkets statsbidrag fritidshemssatsning -0,9  
iviseringar från politiken

• Halvering öppettider fritidsgård. Minskad rektors budgetram -0,6

• Minskad rektors budgetram elevpeng -0,8 



Effektiviseringar grundskolan 2020
-16,8 miljoner minskad budget jfr med 2019  
budget som ej är i balans ca.-8miljoner 
= - ca.24 miljoner

Effektiviseringar ”blödande ekonomi”

• Tilläggsbelopp friskolor ska ligga på samma nivå som kommunala skolor -1,0
• Inköp datorer in i budget -2,0
• Ihopslagning rektorsområden Vedevåg/Hagabacken -0,8
• Få stopp på ”resurssjukan” -4

iviseringar från politiken

• Halvering öppettider fritidsgård. Minskad rektors budgetram -0,6

• Minskad rektors budgetram elevpeng -0,8 



Effektiviseringar grundskolan 2020
-16,8 miljoner minskad budget jfr med 2019  
budget som ej är i balans ca.-8miljoner 
= - ca.24 miljoner

Utöver detta……

• 39 fler elever åk 7-9 utan ekonomisk täckning -2,5  (avser undervisning, ej övriga delar)

iviseringar från politiken

• Halvering öppettider fritidsgård. Minskad rektors budgetram -0,6

• Minskad rektors budgetram elevpeng -0,8 



Speeddating
• Varje rektor får 5 min på sig att utifrån rubriken presentera 

det arbete som pågår på just sin skola

• Efter det blir det ett samtal där ni politiker har chansen att 
ställa de nyfikenhetsfrågor som ni tycker är intressanta

10.00-10.50 Resultat
11.00-12.00 Resultat
13.00-13.40 Ordning och reda och Lektionsstruktur
13.50-14.30 Dokumentation och Ekonomi



Grupper

1. F-6 Lena, Ingela, Maria, Kenneth (4-6), Peter 
(särskolan)

2. 7-9 Nils, Elizabeth, Malin A, Åsa N, Johanna
3. F-6 Ismo, Greta, Sandra
4. F-6 Anna, Yasmine, Malin, Jesper



F-6 
Lena 
Ingela
Maria
Kenneth (4-6) 
Peter 
(särskolan)

7-9 
Nils
Elizabeth
Malin A
Åsa N
Johanna

F-6
Ismo
Greta
Sandra

F-6 
Anna
Yasmine
Malin R
Jesper

10.00-10.50
Resultat

1 2 3 4

11.00-12.00
Resultat

4 1 2 3

13.00-13.40
Ordning och reda
Lektionsstruktur

3 4 1 2

13.50-14.30
Dokumentation
Ekonomi

2 3 4 1
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kvalitetsdag förskolan 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 19 oktober genomfördes kvalitetsdag för förskolan. Pga. rådande 
omständigheter under Coronapandemin genomfördes dagen som en digital 
konferens under en förmiddag. 

Nämndens årliga kvalitetsdag för förskolan är en viktig del av nämndens 
kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens ledamöter möjlighet att ta del av 
enheternas och förvaltningens övergripande arbete med kvalitet och 
utveckling av verksamheten. 

Verksamhetschef och rektorer presenterade bl.a. aktuella arbetsområden vad 
gäller läroplan och undervisning, arbetet med likvärdighet och digitalisering. 
Även den ekonomiska situationen samt utmaningar för framtiden 
presenterades. 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
 



Förskola n s e ffe kt ivise rin ga r 2020 -5,6 m kr

Familjecentralens öppna  förskola  reduce ring tjänst 50 % -0,4 m kr

Nattviolens kvällsom sorg på  Hagabacken  läggs ne r -0,1m kr
Minskad  budge t för ”Tilläggsbe lopp” -0,5m kr
Minskad  budge t för korttidsinventa rie r -0,1m kr
Minskad  budge t för kom pe tensu tveckling -0,1m kr
Budge t i förskolem ode llen -3,8m kr (asyl/flykting) (8 fle r barn  2020 jfr 2019)
Verksam he tsche f förskola  -0,5 m kr (specped sam t vissa  poste r ovan)
Centra lt förskola  hos förva ltn ingschef för de la r som  han  finansie ra r -0,1 m kr



Vid ta gn a  å tgä rde r  u n de r 2020 -1,5m kr

 Under 2020 har åtgärder krävts inom rektors budget för att medellönerna var högre än modellen hade att ge -be fara t unde rskott

Minskad  budge t till rektor för som m arm ånaderna  fr.o .m . 2020  En 4-avde ln ignsförskola  innebär -60 tkr pe r som m ar

Minskad  vikariebudge t till rektor för he lå r fr.o .m . 2020 -2,8 %

 Fast budge ttak för socia lt index- budge t till rektor Tak i n ivå  m ed 2019 trots fle r barn . 



Ofin a n sie ra t  = u töka t  u ppdra g

Nämndbeslut att visstidsanställa nyexaminerade barnskötare under 10 månader

Utökning till 7 rektore r m en ingen  kom pensa tion

Utökning av specia lpedagog från  2,5 till 3,0 som  tid igare  togs av flykting/asyl Barnanta le t har ökat 
trots a tt an ta le t asylbarn  m inskat

Minska t sta tsb idrag för Mindre /e j u tökade  barngrupper -0,9 m kr Fr.o.m . hösten  2020. Resursförde ln ingsm ode llen  i 
förskolan  finansie ras m ed 3 sake r: budge t, förä ldra in täkte r och  sta tsb idrag



Kva lit e t sra pport  2019/2020 
Förskolan är på g  Kvalite t på  väg a tt uppnås inom  a lla  fyra  om råden

 Normer och värden

Fram gångsfaktore r: ICDP: nä rvarande , lyhörda  pedagoger som  uppm untra r till a tt våga  prova /u tm ana  och  sä tta  ord  på  känslor, tankar och  åsikte r

Utvecklingsom råden: Uppföljn ing och  re flektion , m ångfa ld  och  fortsä tta  a rbe ta  m ed våra  lä rm iljöe r

 Omsorg, utveckling och lärande

Fram gångsfaktore r: ICDP, konkre t m a te ria l, lä rm iljö , m indre  grupper, spontan/p lanerad  undervisn ing

Utvecklingsom råden: Kom petensutveckling (d igita l)  vika rie r, in tegra tion

 Övergång/samverkan

Fram gångsfaktore r: Hög nöjdhe t i förä ldraenkä ten , överläm nandeplan

Utvecklingsom råden: Varför förä ldra r in te  tycker de  få r in form ation  fu llt u t 

 Utvecklingsarbete:

Fram gångsfaktore r: gem ensam t SKA-m ate ria l och  å rsh ju l

Utvecklingsom råden: Uppföljn ing och  ana lys, ny förskola



Utve cklin gsom rå de n  2020/2021: Hå ll i- h å ll u t !

Ökad likvärdighet mellan våra förskolor med särskilt fokus på fördelning av personal 
och  barn

Ökad m åluppfylle lse  i hur förskolan  ge r föru tsä ttn ingar för a lla  barn  a tt u tvecklas 
proxim alt

Struktur för a tt säke rstä lla  a tt unde rvisn ingen  som  e rb juds täcke r a lla  lä roplansm ål

Tillitsbase rad  ekonom istyrn ing för frihe t inom  sa tta  ram ar



Va d  gör vi då  fra m å t? Be h å ll- ka sta - gör n yt t !

Rektorer på samma område planerar gemensamt placering av barn
 2+1
Kvalite tsgrupp  för u tveckling (kvalite tsarbe te , värdeord)
 SKA-m ate ria l, å rsh ju l, ICDP, SKUA-pedagoger 
 Läroplansgrupp
Kontinuerliga  gem ensam m a trä ffar m ed  ekonom  och  tillsam m ans för budge t i ba lans!
 ”Tilläggsbe lopp”
Kom petens hos vikarie r
 Stor-FHT
 Läslyfte t lå 20/21



Ge m e n sa m m a  vä rde ord

GLÄDJE

TRYGGHET

KUNSKAP

LIKVÄRDIGHET
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Information om Projekt socialpedagoger 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 oktober redovisar 
biträdande verksamhetschefen för arbetet med socialpedagoger i Lindesbergs 
kommun. 
 

Storåskolan har två socialpedagoger anställda sedan ett år tillbaka. De har 
fungerat som ett stöd för både elever och pedagoger. De har arbetat elevnära 
och stöttat elever i att lösa konflikter och dilemman, de har kunnat arbeta 
förebyggande genom att ha undervisning i hur man är mot varandra. De har 
vid behov stöttat mentor i svåra samtal med vårdnadshavare.  
 

En viktig sak i skolan är att lektionen måste starta i tid, ibland kan det 
försvåras eller omöjliggöras av en pågående konflikt som ”följer med” elever 
in i klassrummet, vid sådana situationer har socialpedagogen kunnat bistå 
läraren och reda i konflikten så att läraren kan starta lektionen med alla 
elever som inte är inblandade. 
 

Arbetet har lett fram till att 89% av eleverna vt-20 var behöriga att söka 
gymnasiet, vilket är en siffra som ligger över riks och är ett mycket stort lyft 
för Storåskolan. Nästa steg är nu att tillsätta en socialpedagog på 
Stadsskogsskolan och en på Fröviskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-22 att finansiera två stycken 
socialpedagoger från och med hösten 2020 till och med 2022-12-31.  
Finansieringen sker med 1,5 Mnkr per år 2021 och 2022 från 
kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. En utvärdering ska ske efter 
halva tiden och efter projektets slut för att kunna beredas i budgetprocessen 
inför budget år 2023.  

 

 

 

Thomas Lindberg Åsa Jönsson 
Förvaltningschef Handläggare 



Varför? Vad ska de göra? Ökad måluppfyllelse?

Socialpedagoger



Elevgrupp i förändring
• Det är spretigare än någonsin.
• Elevernas ekonomiska och sociala bakgrund är mer 

ojämlik än tidigare.
• Elevens svar på, Varför är jag i skolan?, varierar enormt
• Behovet av att stödja elever på olika sätt både 

kunskapsmässigt och socialt är stort. Upplevs 
övermäktigt!

 Lärarens roll förändras, många upplever att de inte    
räcker till



Risker

Tid för undervisning och 
genomförande av lektioner äts upp av 
att lösa social problematik  dåliga 
resultat, otrygghet, stress



Vad krävs för att eleven ska lyckas i sin 
kunskapsutveckling





Vi ser ett behov av en funktion som kan göra det 
”lilla stora extra”
• arbeta utifrån ett främjande, förebyggande och 

relationsskapande perspektiv
• tillsammans med skolans elevhälsoteam arbeta med 

skolans sociala klimat såväl på grupp- som individnivå
• ha en aktiv roll i skolans arbete mot kränkande 

behandling, vara delaktig i skolans värdegrundsarbete 
samt vara en del av skolans trygghetsteam

• stödja och leda elever i deras sociala utveckling
• vid behov stötta och handleda pedagoger och mentorer 

utifrån dina specifika yrkeskunskaper 
• i särskilda fall möta upp elever i behov av extra trygghet



Kvalifikationskrav socialpedagog

• Personlig lämplighet
• Högskoleutbildning till socialpedagog, socionom eller 

beteendevetare



Och vi har lokal evidens

Storå har socialpedagoger sedan drygt ett år tillbaka:
• Eleverna uttrycker själva att de i dag känner sig 

tryggare på skolan.
• Lärarna upplever att de ”räcker till” i högre grad. 
• 90% av eleverna vt-20 var behöriga att söka 

gymnasiet vilket är en    effekt av ett mycket 
genomtänkt kvalitetsarbete där socialpedagogerna på 
skolan har spelat en mycket viktig roll.



Vi är stort tacksamma för att politiken 
hörsammat detta och nu riktat medel till 
grundskolan! 

Rekrytering är i full gång! Ca 80 sökande varav ca 30 behöriga
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Finansiering av familjesamverkansteamet 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

 Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid t o m 31 
december 2021 för FamSam (v v se budget i bilaga). 

 Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, Nora och 
Hällefors kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera 
FamSam-projektet under 2021 enligt fördelningsnyckeln. Samt att 
Region Örebro län fortsätter att finansiera psykologtjänsten, 
överenskomna driftkostnader och tillhandahåller projektet med 
tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör). 

 Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 
hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-
pengarna. 

Ärendebeskrivning 

Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet 
(FamSam) fått i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse och lämnar härmed 
sitt yttrande. 

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var 
för sig tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. 
Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de 
investerar. 2018 tog arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt 
samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog, 
socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens 
att tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna 
identifieras och det skapas ett bra underlag för konsultationsmöjligheter. 
Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med ett tydligt 
barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas. 

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid 
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har 
Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som det var 



   
 

 2 (3)  

 
planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför 
endast ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en 
rapport årsskiftet 2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en 
försvårande faktor för att få ett rättvist slutresultat. Med en förlängdprojekttid 
skulle verksamheten få mer tid på sig att ta sig an fler ärenden och hinna 
etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för och landa i rådande 
förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 
Erfarenheterna från SAMBA (liknande verksamhet i Örebro) är att det tog tid 
för dem att etablera sig (Sandström, 2019).  

FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna 
som förvaltas av regional utveckling, men huruvida projektet får ta del av 
dessa pengar är fortsatt oklart. För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska 
medel behöver det finnas en alternativ planering gällande detta som kan 
aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Tillsammans med Region 
Örebro län har kommunerna i norra länsdelen investerat både tid och pengar i 
FamSam-projektet, av den anledningen bör det ligga i alla uppdragsgivares 
intresse att få ta del av ett välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska 
ligga till underlag för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 2021. 

Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det bör tas i 
beaktning att de ärenden som FamSam är involverade i är komplexa och 
risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor. Det innebär att en 
verksamhet av den här sorten behöver få tid på sig för att kunna genomföra 
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Konsekvenser 

I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och 
deras familjer har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte att 
tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna kan det innebära 
många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med detta är goda 
så kan det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. Exempelvis att 
familjen får agera budbärare mellan verksamheter, har insatser som motsäger 
varandra och vardagen upptas av att medverka på olika möten och 
utbildningar. Detta riskerar att orsaka ett större lidande än nödvändigt. För 
att undvika en negativ effekt av att ha flera vård- och myndighetskontakter är 
det av stor vikt att det finns en god samverkan. 

Tanken med FamSam är att avlastas de ordinarie verksamheterna från ett 
samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. 
Det kan möjliggöra att verksamheterna istället kan fokusera på 
grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i att hitta rätt hjälp 
snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas ineffektiva 
processer. 

FamSam ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska minska 
och därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska 
kostnaderna som kopplas till detta 
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Thomas Lindberg Christian Kokvik 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef och enhetschef Iof 
Verksamhetschef och enhetschef grundskolan 
Johanna Högblom, samverkansledare Psykisk hälsa 
Peter Björklund, folkhälsochef 
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Detta svar kommer samlat från länsdelssamverkan i norra Örebro län.  

Länsdelsgruppen anser att det är bra att man fått till en länsövergripande plan som tar ett brett 
grepp kring frågan. Planen omfattar dock stora och breda områden och det är svårt att se vilka 
områden som prioriteras före andra. Önskar även begreppsdefinitioner av psykisk hälsa/ohälsa.  

Inledningsvis ger vi synpunkter och förslag kring sådant som rör ledning och styrning. Vidare följer ett 
avsnitt med förslag kopplat till aktivitetsplanen.  

Synpunkter gällande avsnitt inledning, organisation samt genomförande 

- I stycket som beskriver suicidpreventionsarbetet (s.8) beskriver man att ordföranden för LAG 
även är med i arbetsgruppen, dock gavs inte samma besked i mejlutskicket som förtydligade 
vilka som sitter i arbetsgruppen för psykisk hälsa arbetet.  Vad stämmer?  
Förslag: Vi anser att ordföranden för LAG suicid är med i arbetsgruppen. 
 

- I avsnitt 1. Inledning beskriver man betydelsen av att arbeta med alla tre nivåer, universell-, 
selektiv- och indikerad prevention. Vilket vi helt stödjer. Dock ser vi att så som strukturen för 
arbetet är organiserat blir det en obalans. Det ges inte lika mycket förutsättningar för den 
universella preventionen, utan den indikerade preventionen upplever vi väger tyngre. Inte 
minst då man i stycket (s.7) gällande process för framtagandet betonar insatser för psykisk 
ohälsa men inte universella insatser för psykisk hälsa, likaså då man gör en skillnad på 
chefsgrupperna och vilka beslut/roller de ska ta (enligt bild s.10).  
Förslag: Vi föreslår att båda chefsgrupperna behöver ha samma mandat att fatta beslut om 
handlingsplanen såväl som att fatta beslut om strategi och länsgemensamma aktiviteter och 
finansiering av länsmedel. Vi föreslår även att en kommunal folkhälsochef finns i 
styrgruppen. 
 

- Vidare anser vi att för att kunna skapa förutsättningar för ett främjande och förebyggande 
arbete behöver verksamma inom skolan finnas med i organisationen. Att skolan finns med i 
det fortsatta arbetet är centralt. Vi saknar en koppling och tydlighet i hur skol- och 
elevhälsochefer görs delaktiga i arbetet. Inte minst då insatsområde 8.1.3 handlar om God 
psykisk hälsa och måluppfyllelse i skolan för barn och unga. 
Förslag: Vi föreslår att styrgruppen hanterar denna fråga och skapar ett uppdrag där det 
tydliggörs hur skolan finns med i organisationen.  
 

- Länsdelsgruppens generella bild är att arbetsgruppen för arbetet har en betydande roll och 
stort ansvar i och med det som beskrivs (på s. 9-10). Att ansvara för och på vilket sätt 
aktiviteterna i planen genomförs samt uppföljning och återrapportering. Vi ser ett värde av 
att gruppen inte enbart utgörs av personer som har en övergripande samordningsroll. Vi ser 
snarare att den bör förstärkas med personer från länsdelarna, då vi tror att det lokala 
perspektivet får ett ökat utrymme. Samtidigt som det gynnar förankringen i arbetet och 
processer vidare.  
Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en person som representant i arbetsgruppen. 
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- Länsdelsgruppen tycker att det är viktigt med en tydlig  koppling mellan länsdelarna och 

styrgruppen för att få en känsla av delaktighet. Samt att det finns en tydlighet i hur 
kommunikation ska ske.  
Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en social- alternativt skolchef till styrgruppen. 
Uppdraget för styrgruppens ledamöter måste tydliggöras och vi vill att man tar fram en plan 
för hur frågor ska förankras innan beslut på ett tydligt sätt så att det går att följa. 
Styrgruppen bör få ett uppdrag att tydligt förankra frågor i länsdelsgrupperna innan de lyfts 
till beslut i chefsgruppen. 
 

Synpunkter gällande aktivitetsplanen 

- Det är idag otydligt vilka områden som kommer att prioriteras i aktivitetsplanen och på vilka 
grunder prioriteringen kommer ske. En bild över tidsplan av aktiviteter samt ansvarig saknas 
också. Det är viktigt med en förankring gällande prioriteringar på länsdelsnivå innan frågan 
lyfts till chefsgruppen för beslut. För att det ska finnas möjlighet för verksamheterna att 
genomföra och implementera de aktiviteter som finns beskrivna behöver en prioritering 
göras. I listan blandas små konkreta projekt med större svepande områden som kommer 
kräva ett ordentligt implementeringsarbete och ett stort åtagande för aktörerna att 
genomföra. Under punkt 4 process för framtagandet (s.7) står det inventera vad som 
prioriterats i länsdelarnas olika handlingsplaner. Här ser vi en stor avsaknad av norra länets 
prioriteringar i den länsgemensamma aktivitetsplanen. 
Förslag: Att styr- och arbetsgrupp gör en prioritering och i viss utsträckning också väljer bort 
aktiviteter i aktivitetslistan, med nära dialog i respektive länsdel. Vidare ta fram en tydlig 
tidsplan samt ansvarig för utvalda aktiviteter.  
 

- När det gäller aktiviteten Skapa överenskommelse mellan psykiatrin och kommunerna när 
det gäller ej färdigbehandlade förstår vi inte vad det syftar till. Samtidigt är det otydligt om 
aktiviteten Skapa överenskommelse mellan kommunerna och rättspsykiatrin i länet hanterar 
överenskommelse om kostnadsfördelning för de personer som kräver både boende och 
behandlingsinsatser externt för att kunna lämna slutenvården. Det bedömer vi vara en 
mycket angelägen fråga eftersom det krävs både medicinsk och social kompetens i 
”beställarfunktionen” för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och stöd för att 
rehabiliteras och att resurserna används på bästa sätt . I övrigt ser vi det som viktigt att 
psykiatrins öppenvård och ev. även primärvården ingår i arbetet när det gäller 
överenskommelser mellan slutenvården och kommunerna. 
Förslag: Dessa aktiviteter måste förtydligas innan man kan ta ställning till vad det innebär.  
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Konkret förslag till aktivitetsplanen:  
 
I länsdelssamverkan norr har vi prioriterat och vi är rörande överens om att det vi i huvudsak ser 
behöver in i aktivitetsplanen är Familjesamverkansteamet (FamSam) utifrån 8.1.3 samt 8.3.1, då ett 
preventivt fokus också finns med. Se särskild bilaga - idébeskrivning. 

Bilaga 
Idébeskrivning psyk     

Projektet ska ingå i aktivitetsplanen för psykisk hälsa och fokusera på följande.  

Förlängning av projekttid för hela 2021 

- Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid tidpunkten för det 
tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge 
som det var tänkt. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför endast 
ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet 
2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för att få ett 
rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta 
sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för och landa 
i rådande förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 
Erfarenheterna från SAMBA är att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019). 
Utan en pågående pandemi. Ärendena som Familjesamverkansteamet är involverade i är 
komplexa och risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor.   

- Den huvudsakliga finansieringen av projektet sker via statsbidrag från SKR och 
Socialstyrelsen. Med anledning av att villkoren för stimulansmedlen för 2020 var annorlunda 
mot förgående år samt att beloppen även var på en mindre summa påverkade det projektets 
utformning. Med en förstärkt budget skulle projektet vilja erbjuda medarbetarna i teamet 
utbildningsinsatser i samverkan för att spetsa deras kunskaper i frågan, vilket var en ambition 
från början. Projektet skulle även vilja arbeta med *ambassadörskap för att skapa ytterligare 
plattformar för samverkan över verksamhetsgränser samt för att öka verksamheternas 
tillgänglighet till FamSam.  
 
*Ambassadörskap innebär att en medarbetare inom varje verksamhet som har kontakt med FamSam får 
möjlighet att bli ambassadör för FamSam. Uppdraget innebär att medarbetaren får ökad kunskap om FamSam 
och kan fungera som en ”konsult” till sina kollegor när frågan om samverkansinsatser blir aktuell. Medarbetaren 
påminner om att FamSam finns och fungerar som en bro mellan den egna verksamheten och FamSam. I utbyte 
erbjuds ambassadörerna ex. frukostmöten med föreläsningar, workshops i samverkan.  
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Övrigt – tankar framåt 

En nära dialog och samverkan med psykiatrin är uppstartad och där vi delar bilden att former för 
ökad mobilitet och tät öppenvård är centralt framöver, särskilt utifrån målet God och nära vård. Inte 
minst ser vi detta behov i våra glesbygdskommuner (Hällefors och Ljusnarsberg), som dels har långa 
avstånd till Örebro men också tampas med stora psykosociala utmaningar och hög suicidrisk bland 
befolkningen. I kommande projekt har vi behov av att tillsammans med psykiatrin utveckla delar kring 
ökad närvaro av psykiatrin ute på ”fältet”.   

Inte minst gällande de vuxna som ges insatser i kommunen i form av boende med särskilt stöd och 
service och som ofta har en komplex problembild med samvariation av olika funktionsnedsättningar 
där psykisk ohälsa är en faktor. En person boende i gruppbostad kan ha en kombination av 
utvecklingsstörning, autism, psykisk ohälsa, missbruk samt utmanande beteende. Äldre med psykisk 
ohälsa är en grupp som äldreomsorgens personal möter i sin vardag, både inom hemtjänst och på 
särskilda boenden. Även denna grupp har ofta en diger och komplex problembild som involverar flera 
livsområden. 

Förslag: Att alla projektansökningar kan eller måste inte vara på plats i samband med att 
handlingsplanen ska antas utan att det finns utrymme att söka medel under en  längre period i de fall 
man siktar in sig på konkreta projekt ute i verksamheterna. 

 

/ länsdelsgrupp norra Örebro län Lindesberg 200914 

Linda Samuelsson, samverkansledare 
Johanna Högblom, samordnare psykisk hälsa  
Peter Björklund, folkhälsochef  
Madde Gustavsson, förvaltningschef social Lindesberg 
Charlotte Dahlbom, socialchef Ljusnarsberg 
Fredrik Bergström, socialchef Nora 
Ingrid Holmgren, socialchef Hällefors 
Andreas Lundholm, skolchef Ljusnarsberg 
Tina Lanefjord, skolchef Hällefors 
Thomas Lindberg, förvaltningschef barn och utbildning Lindesberg 
Karin Björkman, skolchef Nora 
Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvård norr Region Örebro län 
Kenneth Karlsson, enhetschef habiliteringen Region Örebro län 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, verksamhetschef medicin- och geriatrik Region Örebro län 
Ulrica Vidfelt, verksamhetschef primärvård Region Örebro län 
Johan Larsson, enhetschef allmänpsykiatrin Region Örebro län 

 

 



 

  

FAMILJESAMVERKANSTEAMET 
Projektplan 

Högblom Johanna, Närsjukv norr ledning 
johanna.hogblom@regionorebrolan.se  

Sammanfattning 
Familjesamverkansteamet är ett samarbete mellan kommunerna Ljusnarsberg, Lindesbergs, 

Hällefors och Nora samt Region Örebro län med uppdrag att dels främja psykisk hälsa och 
dels förebygga och åtgärda psykisk ohälsa hos barn och unga på individ och gruppnivå.   
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Projektplan 

Projektnamn: 

Familjesamverkansteamet 

Projektägare: 

Fredrik Bergström, socialchef, Nora kommun 
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Grundläggande information 
Bakgrund 
I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn och unga som upplever 
psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och deras familjer har flera vård- och 
myndighetskontakter som har som syfte att tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna 
kan det innebära många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med detta är goda så kan 
det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. Exempelvis att familjen får agera budbärare 
mellan verksamheter, har insatser som motsäger varandra och vardagen upptas av att medverka på 
olika möten och utbildningar. Detta riskerar att orsaka ett större lidande än nödvändigt. För att 
undvika en negativ effekt av ha flera vård- och myndighetskontakter är det av stor vikt att det finns 
en god samverkan. Även verksamheternas arbete kan påverkas negativt av att vara en av flera 
aktörer kring en familj med komplex problematik. Verksamheterna kan exempelvis vara tvungna att 
lägga mycket tid på att samordna insatser för familjer även om det inte ligger i deras grunduppdrag. 
Det kan innebära att grunduppdraget får mindre utrymme och på så vis påverka kvaliteten negativt. 
Verksamheterna kan även motverka varandras arbete med familjen om de inte är medvetna om att 
det finns fler aktörer inblandade. En välfungerande samverkan behövs därför för att arbetet med 
familjen ska bli så bra och effektivt som möjligt. Genom god samverkan tydliggörs familjens behov 
och förutsättningar och verksamheternas arbete kan koordineras utefter det. Verksamheter i norra 
länsdelen samverkar dagligen och även om det i många fall fungerar väl finns det fortfarande ett 
behov av att utveckla samverkansformerna, för verksamheternas skull men framför allt för 
familjernas skull. Utifrån detta togs beslut om att skapa Familjesamverkansteamet som ska erbjuda 
invånarna i norra länsdelen ett neutralt samverkansstöd. Teamet ska utgöras av ett tvärprofessionellt 
team där psykolog, socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att 
tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna identifieras och det skapas ett bra 
underlag för konsultationsmöjligheter. Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med 
ett tydligt barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas. Barnet ses i sitt sammanhang och 
fokus för samverkansarbetet är helheten. En annan väsentlig del i Familjesamverkansteamets 
uppdrag är att ha en förebyggande inriktning där projektet har valt att ta fasta på föräldraskapsstöd. 
Valet grundar sig i det faktum att en viktig skyddsfaktor för en god psykisk utveckling hos barn är en 
bra relation mellan barn och förälder. Att kunna erbjuda ett generellt föräldraskapsstöd till föräldrar i 
norra länsdelen kan skapa bättre förutsättningar till att främja en god relation till barnen. 
Familjesamverkansteamet ska därför även samordna utbildningsinsatser som har ett förebyggande 
fokus samt erbjuda konsultation. Modellen Familjesamverkansteamet är sprunget ur Psykisk hälsa 
arbetet i norra länsdelen som är ett samarbete mellan Region Örebro län, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun och Nora kommun. Familjesamverkansteamet finansieras 
av statsbidrag från SKL och socialstyrelsen.  

Syfte 
Syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i 
norra Örebro län som är mellan 0-23 år samt främja en god och förtroendefull relation mellan 
föräldrar och barn då det är en viktig skyddsfaktor för barns psykiska utveckling.  
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Metod: Projektet ska uppnå syftet genom att stödja linjeverksamheter i att skapa fungerande och 
effektiv samverkan för att frambringa de bästa förutsättningarna för att hjälpa barn och unga och 
deras familjer med de behov som finns. Projektet ska även omse att ett generellt föräldraskapsstöd 
ska finnas tillgängligt i norra länsdelen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mål 
Kund 
Lindesbergs kommun, Nora kommun, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro 
län.  

 Sammanfattning av projektets nytta i förhållande till dess kostnader: 

1. Tid, tidseffektivt. Genom ett Familjesamverkansteam avlastas de ordinarie verksamheterna från 
ett samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. Det kan möjliggöra att 
verksamheterna istället kan fokusera på grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i 
att hitta rätt hjälp snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas ineffektiva processer.  

2. Resultat, resultatet är att främja psykisk hälsa, förebygga och åtgärda psykisk ohälsa för unga 
mellan 0 och 23 år och deras familjer samt utveckla ett välfungerande samarbete mellan de fyra 
kommunerna i norr och Region Örebro län.  

3. Kostnad, Familjesamverkansteamet ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska 
minska och därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska kostnaderna som kopplas 
till detta.  

Effektmål 
Effektmål 1 
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Familjerna har en upplevelse av ökat stöd efter att Familjesamverkansteamet kopplades in.  

Effektmål 2 

Familjen upplever att de har fått en bättre överblick och mer sammanhållet stöd: 

- De vet vilka insatser som finns att tillgå 
- Har fått lättare att planera sin tid 

Verksamheterna upplever att de fått en bättre överblick: 

- Vilka insatser finns att tillgå  
- Har fått lättare att planera sin tid.  
- Kan lägga mer tid på grunduppdraget 
- Enklare kan få en helhetsbild av familjens situation och förutsättningar 

Effektmål 3 

Familjesamverkansteamet bidrar till mer funktionell samverkan mellan verksamheterna.  

 

Projektmål 

Leverera ett tvärprofessionellt team till Familjesamverkansteamet.  
Fullt uppnått från och med: 2019-11-01 
 
Leverera en verksamhetsbeskrivning 
Tydliggöra vad verksamhetens uppdrag är, målgrupp,  
Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 
 
Leverera en extern utredare som ansvarar för uppföljning och 
utvärdering.  
Fullt uppnått från om med: 2019-09-01 
 
Leverera en processkartläggning 
Finna lämplig aktör som kan genomföra processkartläggning och följa upp 
så att den genomförs enligt planering.  
Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 
 
Implementera ABC-föräldraskapsstöd i Familjesamverkansteamet 
Projektledare lämnar över ansvaret för ABC-föräldraskapsstöd till 
teamledare inom Familjesamverkansteamet. Dessförinnan ska tydliga 
ramar för samordnarfunktioner för ABC-föräldraskapsstöd skapas och det 
ska beräknas hur mycket tid samordningen för detta beräknas ta. 
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Tydliggöra ansvarsområden mellan samordnarfunktionen i 
Familjesamverkansteamet för ABC-föräldraskapsstöd och närliggande 
samordnaruppdrag inom Folkhälsoteamet.  
20191030, tillägg: Folkhälsoteamet tar över samordningsansvaret för ABC-
föräldraskapsstöd i syfte att skapa en bättre helhet vad gäller 
föräldraskapsstödsarbetet i norra länsdelen. Budgetansvaret och besluten 
för ABC-föräldraskapsstöd ligger dock kvar inom ramen för projektet.  
Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 
 
Marknadsföra Familjesamverkansteamet till samverkanspartners 
Göra en implementeringsplan för att synliggöra Familjesamverkansteamets 
uppdrag och syfte för samverkanspartners och berörda verksamheter i 
kommunerna och Region Örebro län. Tydliggöra målgrupp för 
verksamheten och ingångar till teamet.  
Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 
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Krav och förutsättningar 

Förutsättningar 
• Finansiering. Projektet Familjesamverkansteamet är sprunget ur psykisk hälsa arbetet i norra 

länsdelen som delvis finansieras av Överenskommelsen inom psykisk hälsa som är en 
överenskommelse mellan SKL och staten. Psykisk hälsa arbetet – Familjesamverkansteamet 
finansieras även av statsbidrag från socialstyrelsen ”Statsbidrag för att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa”. Detta innebär att pengarna är förbehållna till 
specificerade områden, vilket betyder att projektet innehar begränsningar. 

• Samverkan. Projektet är beroende av att Region Örebro län och de fyra norrkommunerna 
samverkar enligt överenskommelse för att arbetet ska kunna utföras enligt grundidén.  

Då projektet, i och med Familjesamverkansteamet, innefattar kontakt med individer som omfattas av 
styrande lagar påverkas även projektet i sin helhet av sådana.  

• Barnrättslagen. Barnrättslagen träder i kraft 1 januari 2020 och syftar till att staten har 
ansvar för att Sverige uppfyller FN:konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). I 
statens verksamheter  ska barnkonventionen efterlevas, men det är kommuner och regioner 
som ansvarar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar direkt 
(barnombudsmannen.se).  

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
-  ”7 kap. 1 §,  Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i 

övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad. 

- 10 kap. 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en 
annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och 
gäller med de begränsningar som anges där. 

- 12 kap.  

- 1 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte 
annat anges i denna lag. 

- 2 §   En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, 
om inte annat anges i denna lag. Om en enskild samtycker till att en uppgift som är 
sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under 
förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att 
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när 
uppgiften lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som 
anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 
kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer 
av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). 
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Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 

3 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till 
dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den 
utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den 
underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller 
   2. det annars anges i denna lag. Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren 
förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, 
tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige. ” (lagen.nu) 

Dataskyddsförordningen (GDPR).  Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) 
är till för att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter (datainspektionen.se).  

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 c § . Vid misstanke att eller vid kännedom om barn far illa 
bör ”Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 
socialnämnden”. Lag (2012:776). 

Skollag 2010:800  

3 kap 2§ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd 
av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska 
ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

7 kap 5§ Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. 

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i 
grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

 

 

Avgränsningar 
Projektet kommer inte att: 

• Ansvara för det operativa arbetet i teamet 
• Ha personalansvar 
• Ansvara för dokumentation för verksamheten 
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Miljöpåverkan 
Familjesamverkansteamet är ett mobilt team som ska verka i hela norra länsdelen. Det innebär att 
teamet kommer att transportera sig med bil.  

Åtgärd: Påverkan på miljön minskas genom att teamet använder sig av klimatsmarta fordon samt har 
avsatt speciella dagar för att utföra arbete i respektive kommun för att minska ner på antalet 
bilresor.  

Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Tillsammans för alla barns bästa Tillsammans för alla barns bästa 
(TABB)/Skottlandsmodellen 

Projektet ska aktivt samverka med arbetet som pågår med TABB/Skottlandsmodellen i Region Örebro 
län. Ledningsgruppen ser Familjesamverkansteamet som en naturlig bas för 
TABB/Skottlandsmodellen framöver. Dock är det viktigt att arbetet med Familjesamverkansteamet 
fortgår enligt plan, men att det under projektets gång skapas förutsättningar för att teamet ska 
kunna bli ett bra komplement till TABB/Skottlandsmodellen. Familjesamverkansteamets roll i 
TABB/Skottlandsmodellen måste vara en levande fråga för Ledningsgruppen för att det ska bli möjligt 
att göra det arbete som krävs för att modellerna ska kunna komplettera varandra på bäst sätt i 
praktiken. Under arbetet med projektplanen har en ansökan till fortsättningsarbetet med TABB 
skickats in.  
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Projektorganisation Familjesamverkansteam i norra 
länsdelen 
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Projektägare  Roll, ansvar, mandat 

Fredrik Bergström 
Projektägare är den som ansvarar för projektets finansiering. Oftast den chef som ansvarar för projektets 
genomförande och för att nyttorealisering görs. 
Ansvar för projektets budget och finansiering. 
Upprätta projekt- och förvaltningsdirektiv. 
Godkänna slutrapport. 
Ansvara för att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses för detta.  
Är ordförande i styrgruppen 
Initierar granskningar och revisioner av projektet. 
Utser styrgruppen samt föreslår projektledare och förvaltare. 
Stödjer projektledaren. 
Fattar BP1 och BP5- beslut samt BP2,BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning. 

Ledningsgrupp Roll, ansvar, mandat: 

Fredrik Bergström 

Christian Kokvik 

Kenneth Karlsson 

Tina Lanefjord 

Ulrica Vidfeldt 

Ylva Rosén 

Andreas Lundholm 

Johanna Högblom  

Madde Gustavsson 

Ann-Christine Ledstam 

 

Bör helst bestå av högst 5 personer, med befogenheter och kunskap för de för projekten nödvändiga 
besluten. 
Säkerställer att projektets resultat är i linje med projektdirektiven. 
Säkerställer att projektet följer projektplanen och aktivt stödjer projektledaren 
Håller sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. 
Tillför projektet de resurser som behövs. 
Fattar beslut inom projektets ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren. 
Beslutar om omfördelning av kostnader inom projektets budgetram 

Projektledare Roll, ansvar, mandat: 

Johanna Högblom 
Ansvarar för projektets genomförande i enlighet med projektplanen. 
Tillgodoser mottagarens krav inom projektets ramar. 
Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. 
Ansvarar för överenskommen projektdokumentation 
Knyter rätt kompetenser till projektet 
Kontrollerar, konterar och godkänner projektets fakturor innan attestansvarig attesterar Christian Kokvik  
Följa upp projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp. 
Tar fram en budget över förväntat utfall fördelat över tiden för projektet, för att kunna följa upp hur 
arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Johanna Högblom och Christian Kokvik 
Förankrar projektbudget och ekonomirutiner för projektet i projektgruppen. Christian Kokvik  
Genomför och gör löpande revideringar av riskanalys samt ser till att beslutad revision och granskning 
genomförs. 
Hanterar information och Kommunikation med projektets intressenter enligt plan. 
Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet  
Leder de personer som tilldelats projektet Christian Kokvik 
Förfogar över de medel som tilldelats projektet Christian Kokvik 
 

Projektmedlem Roll, ansvar, mandat: 

Marta Bjursström 

Carin Melkersson 

Carolina Dellen 

Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet 
Rapportera resultat och avvikelser i projektet till projektledaren 
Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungerar som förenande länk. 
Tar del av projektinformation och deltar i projektmöten 

Resursägare Roll, ansvar, mandat: 



 

                     2019-07-05 
 

11 
 

Ljusnarsbergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora Kommun 

Hällefors kommun 

Region Örebro län 

Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektledare. 
Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. 
Ser till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet.  
Kan ingå i styrgrupp. 

Förvaltare Roll, ansvar, mandat: 

Ledningsgruppen 
Ansvarar tillsammans med projektägaren för projektresultatet efter överlämnandet vid BP4 och att 
nyttorealisering sker och effektmålen mäts.  
Ingår i styrgrupp eller referensgrupp.  

Projektadministratör Roll, ansvar, mandat: 

Ej aktuellt  
Varierar från projekt till projekt. 
Avlasta projektledaren vad gäller administrativa arbetsuppgifter i projektet som t.ex. arbetsledning, 
mötesplanering, uppföljning, dokumentation, information och kommunikation till olika intressenter. 

Referensgrupp Roll, ansvar, mandat: 

Peter Björklund 

Annica Sundin 

Johanna Stolpen 

Helena Sundberg 

Tova Heiniemi 

Johan Sarkkinen 

Johan Larsson 

Lena Lindén  

Ann-Charlotte 
Mellåker 

Karin Kaill 

Camilla Hofström 

Susann Cederlund 

Emma Nyström 

Marta Bjurström 
 

Representanter för verksamheter som berörs av projektet eller innehar viktiga kunskaper för projektet. 
Kan kompletteras med representanter för fack och patientföreningar  
Finnas tillgänglig enligt fördefinierade kriterier. 
Rådgivande ej beslutsfattande gruppering 
Ska fungera som bollplank och eventuell testgrupp för projektgruppen. 

Ekonomi Roll, ansvar, mandat: 

Kommunekonomer 
och regionekonom i 
norra länsdelen är 
behjälpliga projektet 
som stöd 

Inget ansvar i projektet  

Expert Roll, ansvar, mandat: 

Ej aktuellt  
Kompetenstillskott för att lösa enskilda problem  
Varierar från projekt till projekt, men ska vara väl definierat till tid och arbetsinsats. 

 

Budget och finansiering 
De fyra norrkommunerna finansierar projektet med statsbidrag från SKL och Socialstyrelsen. Region 
Örebro län finansierar en psykologtjänst samt bidrar till hälften av uppstartskostnaden och hälften av 
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driftkostnaden inom ramen för verksamhetens ordinarie budget. Kostnadsfördelningen mellan 
kommunerna sker via fördelningsnyckeln. Vad gäller fördelningen mellan kommunerna och Region 
Örebro län avseende uppstartskostnad och driftkostnad fördelas även den enligt fördelningsnyckeln. 
Projektet beräknas totalt kosta 2 498 175 kronor per helår. För mer detaljerad information v g se 
separat bilaga.  
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Med neutraliteten som utgångspunkt - 
En intervjustudie om samverkansenheten Samba i Örebro 

 
 
 
 
 

Men hur samverkar man? Vad är det? Det är lätt att säga men svårt att göra? 
 

(Respondent från verksamhet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Ann-Sofie Sandström 
Handledare: 
Daniel Uhnoo 
 



  

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att närmare granska samverkansenheten Samba i Örebro och utifrån 
granskningen identifiera bärande funktioner i samverkansprocesser där barn och unga är i fokus. 
Samba som betyder Samverkansledning för barn och unga är en, av kommunen, särskilt inrättad 
samverkansenhet har efter sitt projektår 08/09 varit en permanent verksamhet i Örebro 
kommun. Enheten har sedan några år tillbaka en central och neutral lokal. För studien 
genomfördes 15 intervjuer och 2 mötesobservationer. Resultatet har analyserats och diskuterats 
utifrån både ett interaktionsperspektiv och ett organisationsperspektiv. De bärande funktioner 
som identifierats och som enligt studien kan antas bidra till att Sambas samverkansprocesser ofta 
blir lyckade är flera. Dels visar sig den neutrala och strukturerade Sambasamordnaren och det 
administrativa arbetet som den genomför, enligt studien vara funktioner av betydelse. Vidare 
identifieras också funktioner som den centrala och neutrala lokalen samt det ”fika” som erbjuds 
som viktiga för samverkansprocessen. I studien diskuteras också Sambas utmaningar där 
Sambas funktion jämfört med SIP-möten kan anses vara en utmaning. Resultaten av studien 
visar att en kombination av Samba och SIP oftast blir bäst. Detta med anledning av att den 
gemensamma SIP-dokumentationen uppfattas som värdefull, men att samverkansprocessen i 
övrigt helst hålls enligt Sambas modell. Slutligen diskuteras också några fler utmaningar som 
Samba kan stå inför och om en spridning av Sambakonceptet är möjlig. 

 
Nyckelord: samverkan, neutralt ledarskap, interaktionsritual, grupputveckling, intrasektoriel 
samverkan 



  

Abstract 
The purpose of the thesis is to examine the Samba collaborative unit in Örebro municipality more 
closely and to identify the supporting functions in collaboration processes where children and 
young people are the focus. Samba which means- cooperation management for children and young 
people is one of the municipality's specially established collaborative units, and after its project 
year 08/09, has been a permanent activity of the Örebro municipality. Since a few years back the 
unit is located in central and neutral premises. For the study, 15 interviews and 2 meeting 
observations were conducted. The results have been analyzed and discussed from both an 
interaction perspective and an organizational perspective. The identified supporting functions 
which, according to the study, can be assumed to contribute to Samba's collaboration processes 
are often successful are several. Partly, according to the study, the neutral and structured Samba 
coordinator and the administrative work that it carries out, prove to be important functions. 
Furthermore, functions such as the central and neutral premises as well as “the Swedish fika” that 
are offered as important for the collaboration process are also identified. The study also discusses 
Samba's challenges and where Samba's function compared to SIP meetings can be considered a 
challenge. The results of the study show that a combination of Samba and SIP is usually best. This 
is due to the fact that the joint SIP documentation is perceived as valuable, but that the 
collaboration process is otherwise preferably held according to Samba's model. Finally, we also 
discuss some more challenges that Samba may face and if a dissemination of the Samba concept 
is possible. 

 
Keywords: collaboration, neutral leadership, interaction ritual, group development, intra-sectoral 
collaboration 



  

Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till alla ni respondenter som tagit er tid och ställt upp och berättat om 
era upplevelser av Sambaverksamheten. Ett stort tack också till personalen på Samba som ställt 
upp på intervjuer, låtit mig vara med på Sambamöten och deltagit i några andra aktiviteter inom 
ramen av Sambasamverkan. 

 
Tack också till släkt och vänner som supportat mig under uppsatsskrivande som tagit ett par år. 
Särskilt tack till dig Karl, för att du gör mig till stolt mamma varje dag och till dig Fredrik som 
tålmodigt delat mina toppar och dalar i skrivprocessen. 

 
Till sist ett tack till min handledare Daniel som outtröttligt lyssnat, peppat och kommenterat när 
jag (oftast osorterat) hävt ur mig det som hjärtat och huvudet varit fullt av. Både i tal och i skrift. 
Under de många timmar av handledning som varit, har jag lärt mig mer än du kan ana. Tack! 
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Inledning 
Samverkansarbete kring barn och unga är sedan länge ett omdebatterat ämne. Genom åren har 
olika utredningar, rapporter och vägledningsdokument pekat på vikten av samverkan. Ute i 
verksamheterna finns det gott om mallar och verktyg för att genomföra detta, samt tydliga lagrum 
om samverkan för barns och ungas bästa. Trots detta begränsas verksamheter av just lagrum, 
budget och uppdrag när det gäller samverkan och ingen har eller tar, självklart det övergripande 
ansvaret. En rapport från Länsstyrelsen i Örebro, “Barn som faller mellan stolarna”, påvisade 
att rutiner för samverkan saknades i nära hälften av länets kommuner. Trots att en majoritet av 
kommunerna hade styrdokument för samverkan visade tillsynen att barn ändå faller mellan 
stolarna på grund av brist på samsyn gällande ansvarsfördelning mellan verksamheter och 
myndigheter. Rapporten redovisar också generella brister i barnperspektivet hos kommunerna. 
Även om visst arbete med att förbättra detta pågår konstaterar Länsstyrelsen att det ännu inte är 
tillräckligt enligt FN:s och Barnkonventionens krav för att tillgodose barns- och ungas behov 
(Länsstyrelsen, 2008). Barnkonventionens artikel 3.1 lyder som följer: 

 
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” ( Unicef, 2019) 

 
Barnkonventionen är tydlig i att och hur, barnets rättigheter alltid skall beaktas. Artikel 3 är en 
av konventionens huvudprinciper och i artikel 3:1 behandlas den fråga som kan anses vara av 
extra relevans för det arbete med barn som ryms inom den offentliga sektorn. Barnets bästa eller 
barnets bästa i främsta rummet som Segerström (2019) skriver är komplexa begrepp. Dess exakta 
betydelser går inte att förklara generellt utan får beskrivas utifrån varje enskilt barn, barnets behov 
och den kontext som barnet befinner sig i (Segerström, 2019). 

En rapport från Riksrevisionen 2011 visar att vårdnadshavare till barn med 
funktionsnedsättning och i behov av stöd ofta lämnas ensamma att påkalla uppmärksamhet och 
sammankalla olika verksamheter för att få till samordning runt barnets eller ungdomens behov. 
Detta trots att utbudet av insatser för barn och unga i behov av stöd påtagligt ökat genom åren. 
Vårdnadshavare upplever också att det är just samordningen av huvudmännen som är problemet 
och att dessa inte känner till varandras arbete utan bollar ärenden fram och tillbaka. Det som 
upplevs som allra besvärligast är bristande samordning mellan verksamheter inom samma 
huvudman. Något paradoxalt råder en okunskap om varandras verksamhet även där 
(Riksrevisionen, 2011). 

Brukare som ”lever mellan stuprören” och ”ramlar mellan stolarna” är återkommande fraser 
i översyner och rapporter om samverkan. En relativt ny brukarrevision gällande 
samverkansformen Samordnad individuell plan, SIP, konstaterar det som tidigare 
samverkansundersökningar redan pekat på. Exempelvis lyfts otydlighet vid fördelning av ansvar 
och samsyn fram som ett hinder för samverkan. Det framkommer också att det saknas men finns 
behov av en neutral och tydlig samtalsledare: ”Någon, som när det är nödvändigt, definierar 
mätbara mål som alla förstår innebörden av och som hela tiden återgår till den enskildes behov” 
(Svensson, 2018, s. 23). Vidare framhålls behovet av någon som ansvarar för hela 
samverkansprocessen så att inte saker faller bort mellan planerade möten, vilka ibland kan ligga 
med flera månaders mellanrum (Svensson, 2018). Rapporten har den talande titeln ”Jag lever 
mitt liv mellan stuprören” vilket är en vanlig metafor i sammanhanget, men metaforen förtjänar 
eftertanke. 

Vad gör då den offentliga sektorn åt problemen? I en rapport från Skolverket 2010 berättas 
om ett cirkulär som skickades ut för sextio år sedan, från det dåvarande Kungl. Maj:t där 
kommunerna uppmanades: […] att bilda särskilda samarbetsorgan för regelbundet samarbete 
kring barn och ungdomar. (Skolverket, 2010, s. 3). Offentlig sektor har genom olika påbud samt 
lagregleringar sedan länge blivit styrda i frågan om samverkan. Styrningen har i huvudsak haft en 
primär omsorgsagenda där insatserna ska gynna barn, unga och deras familjer. Exempelvis 
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infördes den 1 juli 2003 nya lagar om skyldighet att samverka utifrån propositionen, ”Stärkt 
skydd för barn i utsatta situationer m.m.” (Prop. 2002/03:53). I samband med detta fick också 
Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att tillsammans med Rikspolisstyrelsen och 
Socialstyrelsen arbeta fram en strategi för samverkan. Strategidokumentet ”Strategi för 
samverkan” som kom 2007 kan ses som ett nationellt kunskapsstöd till alla verksamheter som 
bör, ska och vill samverka runt barn och ungdomar. I strategidokumentet om samverkan 
presenteras tydliga begreppsdefinitioner, framgångsfaktorer, hinder och effekter av samverkan 
men också konkreta diskussionsfrågor för att initiera lokala resonemang. 

Efter det har sen en rad insatser för förbättring av samverkan genomförts och förbättringar 
har skett, men det har det också visat sig att flera projekt och modeller stannat just där och inte 
blivit permanentade i verksamheterna eller som egna verksamheter (Skolverket, 2010). 
Lagstiftningen om att samverkan skall ske när det behövs och att kostnader inte skall vara ett 
hinder är tydlig enligt Dahlgren (2019) som refererar till en sektorsövergripande rapport från 
20041. Rapporten från 2004 visar på vikten av långsiktighet och samverkan för att förebygga 
barns och ungdomars psykiska ohälsa. Trots att stödet skall ges utan ekonomiska incitament 
visar sig förebyggande insatser och välfungerande samverkan dessutom ha gynnat det 
ekonomiska läget (Dahlgren, 2019). Regeringen har nu givit Skolverket och Socialstyrelsen i 
uppdrag att under en treårsperiod 2017–2020 arbeta för att utveckla arbetet med tidiga 
samordnade insatser för barn och unga mellan verksamheterna Socialtjänst, skolan och hälso- 
och sjukvården2 . Enligt Skolverket (2018) är syftet att förbättra samverkan så att de tidiga 
insatserna blir möjliga. Ett första steg i detta utvecklingsarbete är att se över en del av de lokala 
pågående projekt som faktiskt redan finns och utifrån dessa identifiera vad som visar sig 
framgångsrikt och vad som hindrar en fungerande samverkan. En delredovisning av uppdraget 
presenterades i slutet av 2018. Där framkommer information om svårigheter  på  strukturell 
nivå med bland annat oklarheter i juridiska frågor såsom sekretess och samtycken. Andra 
svårigheter är oklarheter gällande ansvar för inbjudan till samordnade individuella 
planeringsmöten samt hur dokumentationen av dessa ska göras då dokumentationsplikten skiljer 
mellan professioner och verksamheter. Det visar sig också att det samordningsansvar som ibland 
vilar på de unga och deras familjer måste lyftas bort. Följande citat klargör för några 
förutsättningar för vad som enligt rapporten behöver finnas för att lyckas med samverkan: 

 
På lokal/regional nivå handlar det bland annat om att etablera en struktur för 
samverkan, med tydlig roll- och ansvarsfördelning, gemensamma mål, Det handlar 
också om att säkerställa att det finns kunskap om varandras uppdrag, kunskap om det 
man samverkar om och samsyn kring centrala begrepp. (Skolverket, 2018, s. 23-24.) 

 
Ett exempel på en av de satsningar i de pågående projekten som är med i utvecklingsarbetet är 
Region Örebro Län som under de senaste åren arbetat med förstudien ”Tillsammans för alla 
barns bästa”, TABB. Här har regionen utgått ifrån GIRFEC (Getting it Righ for Every Child) 
också benämnd som Skottlandsmodellen. I Skottland där skola, socialtjänst och hälso-sjukvård 
samlade under en förvaltning när det gäller barn och unga upp till 25 år. Förstudien från   
Region Örebro Län syftar till att undersöka vilka möjligheter och vilket intresse som finns för att 
starta pilotprojekt i någon av regionens kommuner. Slutsatserna visar att behovet av ökad 
samverkan är klar och att den goda viljan i huvudsak finns, men att en del frågetecken kvarstår 
innan starten kan ske. I diskussionen lyfter författaren att de utmaningar och lösningar som 
samverkan står inför inte är okända faktorer och funderar därför över varför det övergripande 
samverkansarbetet inte kommit igång (Trumberg, 2019). 

 

1 Tänk långsiktigt - En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. 
Skolverket, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut, 2004. 
2 Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga 

Delredovisning 2018. 2018-11-20 1 (34) Dnr 2017:00779 
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I ovanstående översiktliga beskrivning av det som finns lagstadgat och projekterat gällande 
samverkan, utkristalliserar sig några särskilt intressanta aspekter. Forskning visar på vikten av ett 
långsiktigt arbete för goda slutresultat i samverkanssammanhang, både för att kunna sätta in tidiga 
breda insatser samt för att effektivt använda sig av de samhällsresurser som redan finns 
(Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Trots detta och trots att flera 
tillfälliga samverkansprojekt visat sig framgångsrika är dess implementering i befintliga 
verksamheter inte självklar. Rapporterna visar också på brister i tydliga rutiner vad det gäller 
samverkan och på svårigheter att få verksamheter att ta ett övergripande ansvar. Brister i det 
övergripande ansvaret kan ha sin grund i synen på ansvarsfördelningen. Detta i sin tur resulterar 
i att ansvaret hamnar i knäet på vårdnadshavare som får slita med att administrera situationer som 
ibland kan upplevas oöverkomliga. När ingen tar det övergripande ansvaret riskerar kontinuiteten 
att utebli och därmed hämmas samverkansprocessen. Det faktum att detta sker trots 
Barnkonventionens tydliga riktlinjer gällande tillgodoseendet av barnets behov, väcker frågor 
som behöver besvaras eller åtminstone lyftas till diskussion. 

Kraven på förbättringar i samverkan har förutom förstärkningarna via lagstöd också 
uppmärksammats genom flertalet rapporter som visar på vad som hindrar god samverkan men 
också vilka faktorer som är verksamma för samverkansframgång. Ändå visar det sig i olika nya 
rapporter att verksamheter fortfarande inte, trots ambitioner, når hela vägen fram till 
välfungerande samverkansprocesser (jfr. Skolverket och Socialstyrelsens delredovisning, 2018). 
Trots den bitvis negativa bilden, finns ljusglimtar. Det faktum att nya incitament kommer fram 
via lagstöd och påbud visar att frågan om samverkan anses viktig och att det numera sker ett 
ordentligt utvecklingsarbete. I spåren av lagen om skyldighet att samverka när det gäller barn 
och unga, fick Myndigheten för skolutveckling år 2006 i uppdrag att under åren 2007/2008 
fördela ett statsbidrag på 100 miljoner kronor till olika lokala samverkansarbeten samt 
pilotprojekt. Uppdraget övergick hösten 2008 till Skolverket (Skolverket, 2009) Som nämnt var 
det omkring 2008 alltså en tid av extra uppmärksamhet runt samverkan. 

Samba som betyder Samverkansledning för barns och ungas bästa, var från början ett av 
dessa pilot-samverkansprojekt i Örebro kommuns regi och står nu i fokus för denna uppsats. 
Verksamheten kommer att presenteras mer noggrant längre fram, här kommer endast ges en kort 
bakgrund. Ett skäl bakom valet av Samba som studieobjekt var att de i Örebro med omnejd 
uppfattas som en välfungerande samverkansenhet. Samba har sedan starten för drygt tio år sedan 
varit föremål för några utvärderingar. Den bild som ges av verksamheten är mer eller mindre 
odelat positiv. Samba själva har med visst samarbete också genomfört utvärderingar av 
verksamheten3. Den första ”Vi slussas inte bara runt ” tittar närmare på föräldraperspektivet och 
den andra ”De pratar ju med mig och inte om mig” belyser de ungas perspektiv. De olika studierna 
visar inte bara på framgångsfaktorer utan har också tankar om förbättringar. I Sambas 
utvärderingar visar det sig att flera av de positiva faktorerna i huvudsak är liknande de som brukar 
framkomma i samverkansstudier. Under det första projektåret genomförde Germundsson, 
Englund och Danermark en utvärdering av Samba, som presenterades i samband med 
permanentandet av verksamheten hösten 2009. Två positiva faktorer som framkommer i 
utvärderingen är att respondenterna tycker att Samba har en tydlig mötesstruktur samt att de 
upplever en känsla av att bli lyssnad på. Utvärderingen fokuserar också på verksamhets- och 
ledningsnivån och där framkommer att förankringen på ledningsnivå och Sambasamordnarnas 
mandat är positiva aspekter (Germundsson, Englund & Danermark, 2009). Under de senaste åren 
har Samba också använts som ett gott exempel i dels ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen 2017, 
dels i en vägledning från Socialstyrelsen, 2019. Vägledningen som är skriven av Dahlgren (2019) 
presenterar en bilaga med information om samverkan samt en lista i punktform att tänka på innan, 

 

3 ”Vi slussas inte bara runt” – utvärdering av föräldraperspektivet i Sambasamverkan. Pilotstudie 2010 och 
”De pratar ju med mig och inte om mig” - En samverkansrapport om ungdomars erfarenhet av att delta i 
samverkansmöten, Mementum –Rapportserie från Psykiatriskt forskningscentrum, 2012, Örebro 



4  

under och efter ett möte. Bilagan grundar sig på Sambas arbetssätt och material. 
Kunskap om vad som är verksamt och vad som utmanar i samverkan generellt finns alltså 

och viss mån också gällande Sambaverksamheten. Ovan nämnda utvärdering av Germundsson, 
Englund och Danermark från 2009, är den senaste externa utvärdering som genomförts av Samba 
fram till den här studien som nu kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. 

Förevarande uppsats behandlar två problemområden. Dels att studera Samba som enligt 
respondenterna är en välfungerande samverkansenhet. Vad är det som bidrar till att Samba 
uppfattas välfungerande och vilka lärdomar som kommer av det. Dels också hur de olika lärdomarna kan 
användas rent praktiskt ute i liknande verksamheter. 

Samverkan, samarbete och samordning är en del av det arbete som genomförs inom 
verksamheter och mellan olika verksamheter inom ramen för den offentliga sektorn. Oavsett vad 
verksamma tycker om samverkan så ska det enligt lag genomföras, för att människor som av olika 
anledningar är i behov av hjälp och stöd, skall få tillgång till bästa möjliga hjälp och stöd. 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva Samba som samverkansaktör i ett interaktionsteoretiskt 
perspektiv och utifrån det analysera och karaktärisera samverkansaktörens olika delfunktioner 
som förberedelsearbetet, mötesformen, ledarskapet samt kontexten. Vidare kommer 
samverkansaktörens utmaningar och möjligheter som legitimitet, ekonomi, byråkrati, hierarkier 
att identifieras och beskrivas. För att precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
1. Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? 
2. Vilka är de bärande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs 

de i samverkansprocessen? 
3. Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller som 

exempelvis SIP? 
4. Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och hur hanteras 

utmaningarna? 
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Disposition 
Inledningsvis presenteras en bakgrundsbeskrivning av Sambaverksamheten som är i fokus för 
uppsatsen. Efter bakgrundsavsnittet kommer en presentation över forskningsläget gällande 
samverkan överlag samt forskning om centrala begrepp och perspektiv som jag bedömer vara av 
betydelse för samverkansformer generellt men också i viss mån specifika för 
Sambaverksamheten. Detta följs av tolkningsramen som först presenterar studiens centrala 
begrepp, några olika typer av samverkankonstellationer samt en teoretisk begreppsdiskussion. 
Sedan presenteras de två övergripande teoretiska perspektiven: organisationsperspektivet och 
interaktionsperspektivet. Metodavsnittet som kommer näst på tur presenterar det rent praktiska 
tillvägagångssättet när studien producerats men också etiska överväganden samt tankar om 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Intervjustudiens resultat presenteras sen 
tillsammans med analyser och diskussion med stöd i tolkningsramen och allra sist kommer 
slutdiskussionsavsnittet med resonemang om resultatet samt förslag på vidare forskning. 

 
Samba 
Samba – Samverkansledning för barns och ungas bästa, är en del av Örebro kommuns satsning, 
Centrum för samverkansstöd barn och unga, CFS, men har som egen verksamhet funnits längre 
än CFS. Samba var från början ett projekt som startade hösten 2008 men sedan permanentades 
som egen verksamhet i Örebro kommun redan hösten 2009. Föregångaren till Samba var 
Miltonprojektet, Barn och unga med sammansatt problematik, som pågick under åren 2006 
och 2007. Projektet hade gott stöd från ledning i de olika verksamheterna och den styrgrupp 
som bildades då var den som samma som sedan fanns med i starten av Samba 2008 
Styrgruppens representanter var då från både kommunala verksamheter och verksamheter från 
dåvarande landstinget (Gatehouse, Pihlström, Neander, 2012). 

Finansieringen av Samba sker idag från både Kommunstyrelseförvaltningen och 
Socialförvaltningen men verksamheten har genom åren, rent organisatoriskt legat under både 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialtjänsten. Den allra största delen dock under 
Socialtjänsten. Sedan 1 januari 2019 ligger dock Samba organisatoriskt under Centralt Skolstöd 
som i sin tur ligger under kommunstyrelseförvaltningen. Sedan 2014 är alltså Samba en del av 
CFS olika uppdragsområden där de övriga uppdragen bland annat består i att vara ett stöd i 
implementeringen av SIP, samt att utveckla nya samverkansformer men också vara ett 
kunskapsstöd i de olika samverkansformer som finns. Samba befinner sig sedan några år 
tillbaka lokaliserade i en egen central lokal där de flesta av Sambamötena genomförs. Vidare 
utmärker sig Samba genom den samverkansmodell de använder. En neutral samtalsledare och 
en tydlig mötesstruktur är ett par av funktionerna i modellen. 

CFS delar Örebro kommuns vision “Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva 
och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets bästa och som, beroende på barnets 
ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter” (Pihlström, Fardelin & Forsberg, 
2016, s. 5). Projektet CFS syfte och mål är att utifrån barns och ungas bästa vara ett centrum för 
de samverkansfrågor som blir aktuella. Målgruppen för projektet är barn och unga i åldern 0–21 
år, där det finns behov av samarbete mellan olika verksamheter. Samba har en referensgrupp och 
där ingår representanter på ledningsnivå från både Region Örebro län samt Örebro kommun. 
Referensgruppen har också accepterat att fungera som referensgrupp för CFS. Under de 
Sambamöten som varit sedan CFS start så upprättas så gott som alltid en SIP- Samordnad 
individuell planering för den gemensamma dokumentationens skull men då de två 
mötesformerna sägs skilja sig åt mellan så kvarstår att mötet kallas för Sambamöte (Pihlström 
m.fl. 2016). Den senaste årsberättelsen från 2018 visar att Samba sedan starten i september 2008 
genomfört 2527 samverkansmöten i totalt 496 enskilda ärenden. Under 2018 har 123 
samverkansprocesser genomförts enligt Sambamodellen och utöver dessa ärenden har 
verksamheter också fått stöd i samverkansfrågor i ytterligare 46 ärenden inom ramen av CFS 
verksamheter. Totalt har det blivit 265 Sambamöten under 2018. Av de 123 barn- och ungdomar 
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som varit föremål för Sambasamverkansmöten under 2018, är 63 ärenden nya och av dem berör 
35 ärenden pojkar och 28 ärenden flickor. Genom åren har majoriteten av ärendena gällt pojkar 
men de senaste åren har skillnaden minskat. Åldersspannet på de ungdomar som är aktuella för 
Sambamodellen är vanligen mellan 13 och 17 år men som tidigare nämnts så varierar formerna 
för mötena stort och under 2018 gällde 28% av ärendena barn under 12 år. Totalt tio barn av 
dessa har varit under 7 år. I enstaka fall så måste vårdnadshavares eget stöd säkerställas och 
inledande möten sker då med vårdnadshavarens egen, vårdgivare för att säkerställa att 
vårdnadshavaren har tillräckligt med eget stöd innan processen runt barnet påbörjas. Av de 123 
samverkansprocesser som varit under 2018 så har de unga deltagit i 14% av dessa möten. Fler 
unga har tillfrågats om att delta i mötet men avböjt inbjudan. I dessa fall liksom i alla fall har det 
ombesörjts så att den unge ändå får känna sig delaktig och representerad. Det sker exempelvis 
genom att någon annan i mötet förmedlar den unges tankar. Efter Samba gick in i samarbete 
med CFS så finns möjlighet att i komplexa ärenden att det utöver de redan provade insatserna 
har behövts speciallösningar. Med speciallösningar menas att beslut fattas på operativ chefsnivå 
med beslut som kräver betydande arbete över verksamhetsgränserna. Arbetsformen kallas 
Samba II (Pihlström & Ekblad, 2019). 

Under de senaste tre verksamhetsåren har Samba II använts vid ett antal tillfällen med flera 
goda exempel som resultat. Samba II kräver ett nytt tänkande då det i vissa fall blir nödvändigt 
med lösningar som utgår från den unges behov och inte utifrån de insatser som redan finns. Vid 
några tillfällen har lösningar inom Samba II resulterat i samfinansierade resurspersoner som 
fått i uppdrag att arbeta familjenära. (Internt arbetsmaterial Sambaverksamheten). 

I ett par verksamhetsberättelser från Samba refereras det till den mytologiska berättelsen 
om ”Den femte provinsen”. Den femte provinsen beskrivs som ett ingenmansland där olika 
klanhövdingar träffas för att diskutera svårlösta problem. Både vapen och klanlojaliteter lämnas 
utanför mötet för att deltagarna sedan förutsättningslöst ska lyssna till varandra. Liknelsen är 
kanske något högtravande men bör nog inte underskattas. De chefsmöten som sker inom ramen 
för Samba II innebär i förlängningen att de olika verksamheterna arbetar något utanför sina 
ordinarie uppdrag och det har visat sig vara framgångsrikt i svårlösta ärenden. 

 

Tidigare forskning om samverkan 
Vid genomgång av forskningen i ämnet samverkan finns ett omfattande material med 
förhållandevis liknande frågeställningar och resultat. En del av forskningen som här presenteras 
är från 60- och 70-talet. På 1970 – talet presenterar Benson aspekter som då är centrala för god 
samverkan mellan olika verksamheter samt aspekter som blir till hinder. Nu mer än 40 år senare 
går det att konstatera att det i det närmaste är just samma aspekter som presenteras. Aspekter 
som kan visa sig vara avgörande för om en samverkan ska vara välfungerande eller bristfällig. 
Avsnittet om tidigare forskning som tar sin utgångspunkt i studiens syfte kommer att presenteras 
under tre huvudrubriker. Först kommer en kort presentation av Danermarks syn på samverkan. 
Efter det presenteras forskning om framgångsfaktorer i samverkansprocesser och till sist 
forskning om sådant som kan anses vara hinder eller utmaningar 

 
Samverkan enligt Danermark 
Bert Danermark är en av de forskare i Sverige som mest format resonemanget runt samverkan 
och som länge studerat tvärvetenskapliga samarbeten och interprofessionell samverkan. Mycket 
av den forskning som finns om samverkan refererar till Danermark, hans idéer kommer även att 
användas i den här studien. Här kommer först en presentation av hans syn på grunden i 
samverkan. 

Danermark (2005) skiljer på begreppen samarbeta och samverka och menar att samarbete 
är något som sker oreflekterat dagligdags då det är en del av vår socialisering. Samverkan är 
”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2005, s.15). Enligt Danermark 
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(2005) är fyra aspekter betydelsefulla när samverkan som en process skall förklaras. De första 
två aspekterna handlar om det faktum att vi människor som samverkar är både subjekt och objekt 
beroende på den aktuella kontexten, samt att en konkurrenssituation i stort sett alltid föreligger i 
samverkansprocessen. Konkurrenssituationen kan förklaras med att professionella inom 
människovårdande yrken ringar in de olika problemen utifrån den egna expertisen. Här blir inte 
bara inringningen av problemet en källa till konkurrensen utan också i hur de professionella 
tolkar och tar sig an problemet. Vidare framhåller Danermark att samverkansprocessen i 
människovårdande ärenden är och bör ses som lärande då flera aspekter som bland annat känslor 
och makt spelar in. Ett lärande som inte kan ersättas av en rationell planering. Organiseringen 
av samverkan är den fjärde viktiga aspekten och den sker på olika ambitionsnivåer utifrån vad 
som krävs för en lyckad samverkan. Stödet från ledningsfunktionen viktigt på samtliga plan i en 
samverkansprocess men studier visar att stödet från ledning inte sällan är bristfälligt, (Danermark, 
2005). 

Danermark (2005) lyfter också vikten av att ledningen alltid bör vara insatt i en 
samverkansprocess men att brist på tid, samt eventuell okunskap om samverkan gör att det inte 
alltid är självklart att samverkan sanktioneras. Verksamhetens ledning har en mycket viktig roll i 
samverkansärenden och därmed finns då också den uppenbara risken att samverkan helt fallerar 
om inte ledningens stöd finns med under hela processen. Vidare menar Danermark (2005) att det 
finns en risk att ledningen är med initialt vid en satsning på ett samverkansprojekt och sedan 
snart tänker att övrig personal reder sig själva i ärendet. Här blir det tydligt att Danermark vill 
trycka på ledningsfunktionens viktiga roll i samverkansärenden och framförallt att ledningen 
skaffar sig god kunskap om samverkan för att förstå vikten av att sanktionera och stötta ett gott 
samverkansarbete. Danemark (2005) beskriver också de skilda synsätt som möts i 
samverkanssammanhang och drar metaforiskt paralleller till hur olika hantverkargrupper i arbete 
med en och samma måluppgift inte skulle drömma om att lägga sig i varandras arbetsmetoder. 
Här menar Danermark att det då skiljer sig markant mot de professioner som istället arbetar runt 
och med människor där de olika perspektiv som vi kan betrakta människan ur är flera och 
tangerar varandra. De olika perspektiven som Danermark nämner är det sociala, det psykologiska 
och det biologiska och att när de olika perspektiven möts kommer också maktaspekten in. En 
maktaspekt där statusskillnader gällande kunskaper finns i hög eller låg grad mellan de olika 
professionerna som samverkar (Danermark, 2005). Här blir det mycket viktigt att klargöra de 
olika synsätten och inte hamna i konflikter runt dessa. 

 
Det är emellertid ofta vare sig realistiskt eller alltid önskvärt att uppnå enighet i 
teoretiska frågor. Det gäller dock att göra oenigheten till en tillgång där man kan lära 
av varandra och utvecklas. Inte hamna i en destruktiv kamp om vems synsätt som är det 
sanna. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras synsätt och att kunna 
kommunicera kring dem. (Danermark, 2005, s. 28). 

 
En annan aspekt är enligt Danermark (2004) den ekonomiska biten och frågan om vem som ska 
stå för kostnaderna i olika sammanhang kan bli en besvärande maktfråga och då särskilt i 
åtstramningstider. Här kan det alltså uppstå hinder i en samverkansprocess på grund av att det 
uppstår konflikt om ibland för sammanhanget små summor (Danermark, 2004). Ekonomifrågan 
är viktig och även om Danermark här kanske främst riktar in sig på mer övergripande samverkan 
i resonemanget makt och ekonomi så är det samma fenomen som uppstår också i mindre 
samverkansammanhang. 

 
Framgångsfaktorer i samverkan 
Professionspositioner och samsyn 
Benson (1975) lyfter, som tidigare nämnt för över fyrtio år sedan centrala aspekter som är viktiga 
för att få ett gränsöverskridande och jämlikt interorganisatoriskt samarbete. De olika aspekterna 
handlar om att finna samstämmighet och tydlighet gällande de olika verksamhetsområdena, 
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samstämmig ideologisk syn gällande ärendet i att fråga, en tro på varandras samarbetsförmåga 
och slutligen ett faktiskt fungerande och effektivt samarbete (Benson, 1975). Allt eftersom nya 
studier om samverkan genomförs så blir det också tydligt att de viktiga aspekterna kvarstår 
men att det också är samma hinder och utmaningar som kvarstår. Bland annat så har det genom 
åren av samverkansforskning visat sig att den skilda lagstiftning som verksamheterna har att 
förhålla sig till, är ett vanligt hinder för lyckad samverkan. Exempelvis visar den utvärdering 
som gjordes om Sambaprojektet 2009 att just lagstiftningen är ett av de orosmoln som försvårar 
samverkan (Germundsson, Englund & Danermark, 2009). Å andra sidan visar Germundsson 
(2011) senare i sin avhandling också på just lagstiftningen som ett hinder i samverkan mellan 
lärare och socialsekreterare, men där han också tydligt visar sina begreppsfynd av hinder och 
framgångsfaktorer i samma lista då de ofta är både och. Med andra ord menar Germundsson att 
verksamheternas skilda lagar ibland blir ett hinder men ibland också ett redskap för att nå 
framgång i processen. Germundsson tydliggör skillnaderna genom att visa resultat där lärarna 
associerar lagstiftningen som något negativt när de tänker på socialsekreterarna vilket inte 
socialsekreterarna i sin tur gör om lärarna (Germundsson, 2011). I Englunds studie ”Samverkan 
och sen då” från 2017 visar det sig att lagstiftningen istället är en främjande faktor i 
samverkansarbetet. Det blir en skillnad mot flera tidigare studier (jfr. Englund, 2017) som visar 
på det motsatta med argument gällande sekretessen mellan förvaltningar och de hinder som 
kommer av det. Det visar sig till största del att upplevelsen att lagstiftningen varken hindrar eller 
främjar samverkan eller att lagstiftningen rent av har en främjande effekt. Detta i sig är enligt 
Englund intressant och kan snarare liknas med lagstiftningen som en verksam mekanism snarare 
är frånvarande i diskussionen (Englund, 2017). I rapporten ”Strategi för samverkan- när barn och 
unga riskerar att fara illa” redovisas fem olika teman på framgångsfaktorer för samverkan (aktivt 
och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn, motivation, förtroende och 
god kommunikation, samverkanskompetens). I rapporten refereras också till Lindblad (1990) 
som utifrån sin forskning menar att det finns sex viktiga punkter för en genuin samverkan mellan 
barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Dessa är: ”Genuin önskan att samarbeta, 
intresse för och kunskap om den andra parten, ömsesidigt förtroende, respekt för den andres 
kompetens och arbetsområde, respekt för den egna kompetensen och medvetenhet om den egna 
begränsningen” (Josefsson, 2010 s. 46–47). 

Hesjedal, Hetland och Iversen (2013) presenterar i sin artikel om interprofessionell 
samverkan tre tydliga huvudspår från deras studie. Författarna har intervjuat både socialarbetare 
och lärare där samtliga har erfarenhet av arbete i flerprofessionella team. De tre huvudspåren 
som framkommer i slutsatsen kan vara av intresse när det gäller framgångsfaktorer och därmed 
av intresse för studien om Samba. För det första så är det personliga engagemanget i barnet/den 
unge av stor betydelse, för det andra en positiv syn på interprofessionell samverkan och för det 
tredje så lyfter författarna vikten av att dra åt samma mål. Huvudfokus bör vara att barnet/den 
unge ska må bra både i skolan och i hemmet. Gällande den positiva synen på just 
interprofessionell samverkan betonas vikten av att främja en positiv anda i interprofessionella 
samverkanssammanhang och att inte ”bara” delta i samverkan. Författarna menar dock att det 
visade sig att synen på vad interprofessionell samverkan är, skiljer sig något åt mellan de 
verksamma. Det kan bero på olikheterna i utbildning och profession men att den skilda synen 
på samverkan som ”fenomen” suddas ut och alla blir jämlika inför det faktum att allt fokus 
skall vara på barnet. Vidare problematiseras runt det faktum att dessa framgångsfaktorer ibland 
inte finns med i arbetet runt barn och unga generellt och hur blir det då? Hur avgörande är 
exempelvis det personliga engagemanget? (Hesjedal, Hetland & Iversen, 2013). 

Germundsson (2011) har också studerat de båda professionerna lärare och socialsekreterare 
i sin avhandling och analyserat sitt resultat med stöd bland annat socialrepresentationsteori. 
Enligt Germundsson går det att se hur de olika professionerna skapar sig en yrkesidentitet och att 
det är den ”representationen” som främst visar sig i sociala interaktioner med andra 
yrkesverksamma, exempelvis i samverkan. Yrkesidentitets representation blir alltså starkare än 
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den privata representationen även om den senare såklart inte helt försvinner (Germundsson, 
2011). Yrkesidentiteten kan dock också bli oklar för den som deltar i samverkansmöten då de 
förutom de olika professionerna också har sin hemvist i olika verksamheter. Exempelvis kan ett 
samverkansmöte bestå endast av socionomer, men från olika verksamheter. Kanske en kurator 
från skolan, en socialsekreterare från Socialtjänsten och en kurator från BUP. Detta innebär inte 
att samsynen därmed är självklar, utan här kan istället just de organisatoriska skillnaderna bli 
påtagliga. 

 
Samordning och ledarrollen 
I en vägledning från Socialstyrelsen (2013) listas ett antal riktlinjer som är tydliga och konkreta. 
Dessa riktlinjer är framtagna efter en kunskapsöversikt och Socialstyrelsen menar att kommuner 
och landsting har att förhålla sig till riktlinjerna för bästa samverkansresultat. En av riktlinjerna 
hänvisar till behovet att en samordningsfunktion där huvudmännen i fråga “ser till att barn, unga 
och deras föräldrar ges möjligheter att delta i samverkansarbetet och samtidigt behålla 
ansvaret för samordningen av planering, genomförande och uppföljning av insatserna för 
barnet” (Socialstyrelsen, 2013, s. 12). Här presenteras nu forskning gällande ledarskap och 
som främst avser ett ledarskap i form av samordning och mötesledarskap. Jonhede (2015) visar 
i en utvärdering av Barnahus Skaraborg på tidseffektiva vinster då flera möten sker naturligt på  
den gemensamma arenan och då tiden för att ringa till berörda och svårnådda personer minskas. 
Under 1990-talet argumenterade Boklund (1995) i en rapport för att behovet av en 
samordnarfunktion är påtaglig. Boklund kallar det ”nyckelfunktion” och menade utifrån en av 
sina studier att det kanske till och med var just den viktigaste funktionen avseende hjälp till 
familjen (Boklund, 1995). Englund (2009) menar att många av de verksamheter som deltagit i 
studien för avhandlingen, under projekttiden har utsett en samordnare eller någon som innehar 
en sådan funktion och att en stor del av dessa fortfarande har kvar funktionen vid uppföljande 
mätningar (Englund, 2017). 

I en artikel om aktionsforskning i nätverkssammanhang skriver Huzzard, Ahlberg och 
Ekman (2010) att de använt sig av Tuckmans grupputvecklingsfaser när de analyserat hur en 
samverkansprocess genomförts med framgång. I artikeln visas exempel från de olika faserna och 
författarna menar bland annat att det blir tydligt att arbetet i den första fasen forming, försvåras 
om det finns brister i förhandsinformation till deltagarna (Huzzard m.fl. 2010). Även om 
författarna till studien hade annat fokus än att studera bara mötesledarens roll så spelade 
Tuckmans olika faser en betydande roll för studien och visar vikten av en tydlig mötesstruktur 
och mötesledaren betydelse för mötesstrukturen. Tuckman som på 60-talet efter sin studie om 
grupputveckling, skapade denna grupputvecklingsmodell har kommit att bli klassisk och väl 
använd genom åren. Modellen bygger enligt Tuckman (1965) på de fyra faserna forming, 
storming, norming samt performing. Tuckmans avsikt var främst att begreppsgöra 
grupputvecklingen men också att rama in en organiserad och integrerad funktion. Efter 
uppföljande studier lade Tuckman (1977) till en femte fas, adjourning som handlar om gruppens 
avslut och separation. För att ett möte ska hålla en god struktur krävs att någon eller några 
ansvarar för att det blir så och därav blir samordnarens roll och stil aktuell. 

Dean Pruitt forskar huvudsakligen i frågor gällande förhandling, medling och sociala 
konflikter. Pruitt presenterar i sin artikel om sin forskning om förhandling och medling, 
inledningsvis tre olika medlarstilar, varav två är ganska raka och styrande medan den tredje är 
mer speglande och utforskande. De två första medlarstilarna har som fokus att komma fram till 
godtagbara lösningar på problemen medan den tredje medlingsstilens fokus är att lyfta 
deltagarnas självförtroende och främja en god kommunikation för att förbättra relationen (Pruitt, 
2012). Pruitts forskning visar att de flesta medlare använder sig av en kombination av flera stilar 
samt olika dimensioner av dessa (Pruitt, 2012). Samordnarens roll som alltså har visat sig vara 
av betydelse i samverkansmöten och den samordnaren som en neutral part är också av betydelse. 
I studien om Barnahus Skaraborg visar det sig exempelvis att flera upplever samordnarens 
neutrala roll som viktig för att det då blir en tydlighet i att de inte är partiska utan kan lyfta fram 



10  

barnets behov utifrån olika aspekter (Jonhed & Bennich, 2018). Jonhed och Bennich resonerar 
vidare utifrån resultaten av utvärderingen av Barnahus Skaraborg och menar att 
mötessamordnaren där har en stor del i att utjämna det som i andra möten skulle kunna upplevas 
bli positionerande (Jonhed &Bennich, 2018). 

 
Miljöfaktorer 
Blomqvist (2012) visar i sin studie att det som uppfattas vara kompetens i samverkan är när den 
som är verksam lyckas skapa relationer med både vårdnadshavare och andra yrkesverksamma. 
Relationer som kommer sig av den yrkesverksamme lyssnar och visar förståelse (Blomqvist, 
2012). Förutom den viktiga relationen så har den generella mötestrivseln visat sig vara 
betydelsefull. Jonhed och Bennich har granskat det intervjumaterial som låg till grund för 
Jonheds utvärdering från 2015 om Barnhus Skaraborg. Där visar det sig att mötestrivseln med 
bl.a. fika bidrar till att kommunikationen under samverkanmötet blir bättre (Jonhed & Bennich, 
2018). Författarna lyfter också vikten av mötesplatsen och det faktum att samverkanssamordnarna 
i den granskade studien är lokaliserade på en gränsöverskridande arena kan av mötesdeltagarna 
kan upplevas trygghetsskapande (Jonhed & Bennich, 2018). Både nationell och internationell 
forskning visar att just en samlokalisering, där de olika professionerna delar arbetsplats kan vara 
gynnsamt för ett samarbete precis så som det ofta ser ut på en familjecentral eller vid de Barnahus 
som finns. Samlokaliseringen underlättar kommunikationen och de professionella kan lättare 
diskutera pågående ärenden (jfr. Blomqvist, 2012; Germundsson, 2011; Danermark & Kullberg, 
1999) Här är viktigt att skilja på gemensamma arenan som en permanent samlokalisering för att 
underlätta interprofessionell samverkan och den gemensamma arenan som tillfällig mötesplats. 
I utvärderingen av Barnahus Skaraborg visar sig också att den allmänna kompetenshöjningen 
samt tidsvinster, då delar av administrationen sköts av samordnarna, vara några av skälen till att 
samarbetet underlättats (Jonhed, 2015). 

 
Utmaningar i samverkan 
Status och hierarkier 
I ovanstående delavsnitt presenterades forskning om faktorer som tidigare visat sig vara 
verksamma i samverkansprocesser och varför de blir verksamma. I detta delavsnitt blir fokus 
istället riktat mot det som tidigare visat sig vara utmaningar, hinder och ibland problem i 
samverkanssammanhang. 

Ek, Eriksson, och Isaksson (2017) har undersökt hur socialtjänsten, skolan och barn- och 
ungdomspsykiatrins verksamheter genom samverkan arbetar med skolfrånvaro bland ungdomar. 
Två centrala perspektiv som framkommer i studien och som påverkar framgången i 
samverkansmöten, är den statusskillnad som finns mellan professionerna samt bristen på en 
kunskapsbas som är gemensam för samtliga berörda verksamheter. Gällande statusskillnad med 
läkarprofessionen högst samt det dominerande psykiatriska perspektivet försvårar samverkan 
som lätt då går i en riktning (den psykiatriska). Vidare resulterade det i att övriga professioner 
istället för att lyfta sina perspektiv önskar utbildning i psykiatriska diagnoser samt övervägande 
deltar i den psykiatriska diskussionen. Övrig personal väljer ibland att inte kommentera då de 
känner sig “dumma” (Ek m.fl. 2017). 

Författarna menar att statusskillnaderna dels finns på professionsnivå men också på 
verksamhetsnivå vilket skapar både interprofessionell och intrasektoriell makthierarki. I 
artikelns diskussion lyfter författarna också försvårande faktorer för samverkan inom den 
offentliga sektorn och sammanfattar delar av tidigare forskning och rapporter. Dessa försvårande 
faktorer som presenterats är bland annat skillnader i prioritering, skillnader i synsätt och attityder 
men också regelverk som försvårar och organisationsideologier (Ek m.fl. 2017). 

Ovan nämnda Blomqvist (2012) resonerar i sin avhandling också om psykiatrins, och i detta 
fall BUP:s position som medicinska experter i samverkanssammanhang och med ett fokus på ett 
individbaserat behandlingsarbete. Blomqvist menar att BUP inte har samma behov av att 
samverka med andra verksamheter såsom skolan och Socialtjänsten, vilka i sin tur kan upplevas 
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ha stora behov av att samverka med just BUP (Blomqvist, 2012). Englund (2017) redovisar dock 
i sin avhandling att av de barn och unga som varit aktuella för samverkan så har det i en betydande 
utsträckning varit barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Det är värdefull information 
då just denna målgrupp enligt lag ska vara prioriterade gällande olika stödinsatser då 
hjälpbehovet generellt är högre och vårdnadshavare i många fall får agera koordinator. Englund 
resonerar också om de omorganisationer som ibland sker i verksamheterna och den påverkan 
det har på den viktiga tydligheten samverkansprocesserna (Englund, 2017) 

 
Statliga ”påbud” om samverkan 
Som redan nämnts i uppsatsens inledning så kommer ibland påbud från staten i form av riktlinjer 
eller lagar. Riktlinjer eller lagar som behövs för att skärpa upp sådant som rör offentlig förvaltning 
och där regionerna överlag behöver stöd för att nå framgång. Ett exempel på det är lagen om 
Samordnad Individuell Plan (SIP) och som var ett led i utvecklingen av det samverkansarbetet 
på riksnivå. Lagar som grundar sig i ett gediget förarbete där arbetsgrupper tagit del av tidigare 
relevant forskning. 

 
”En sådan struktur kan vara skriftliga avtal eller överenskommelser mellan olika 
huvudmän som förtydligar vem som ska göra vad, när och hur för barn och unga som 
behöver insatser från flera verksamheter. Tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar är 
en förutsättning för samverkan [40] (se bilaga).” (Socialstyrelsen, 2013, s. 61) 

 
Ovanstående citat avser avtal på övergripande nivå, såsom överenskommelsen om SIP i region. 
Örebro som är en regional samverkansplan. SIP är lagstadgat sedan 2010 då den inkorporerades i 
redan befintliga lagrum som rör människovårdande verksamheter - bland annat Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] kap. 17 § 4 och i Socialtjänstlagen [SoL] kap.2 § 7. I lagtexterna gällande 
SIP tydliggörs det att kommunen och landstinget skall samarbeta i de fall då någon behöver en 
gemensam insats. Samarbetet skall ske genom ett möte där en gemensam planering genomförs 
(Åhsberg, 2017). Enligt en regional överenskommelse så ingår även förskola och skola i sedan 
september 2014 i överenskommelsen om samordnad individuell plan (Rutin för samordnad 
individuell plan (SIP), 2015)4. Med anledning av SIP:s förhållandevis korta varande får 
forskningen om hur SIP fungerar ute i landets regioner, anses vara begränsad. I en avhandling av 
Nordström (2016) visas dock resultat utifrån studier på både professionella och familjer som har 
erfarenhet av SIP. I resultatet från studien med professionella presenteras en lista med fyra 
hindrande och fyra främjande faktorer som i huvudsak är samma faktorer som visat sig i tidigare 
studier om samverkan. Bland de hindrande faktorerna finns exempelvis status- och 
mandatsituationer som kan bli påtagliga, men också det faktum att en kallelse till ett SIP möte 
enligt lag är tvingande om den skickas ut enligt ordning. Den verksamhet som är angelägen och 
kallat till möte tyckte att det var bra att alla tvingas att delta medan det å andra sidan kunde 
upplevas besvärande att själv tvingas delta. Som främjande faktorer nämns bland annat vikten 
av att de som deltar i SIP-möten kan och förstår meningen med att använda SIP samt att 
dokumentationen och terminologin är gemensam. I delstudien som bygger på resultat från 
intervjuade familjer visar det sig att stuprörstänket fortfarande ibland kan bli en hindrande faktor 
medan den goda strukturen som ett gäller vid ett SIP -möte vara uppskattat och främjande 
(Nordström, 2016). När Nordström till sist resonerar runt och jämför de båda studierna lyfter han 
centrala teman från resultaten som kan anses viktiga för ytterligare utveckling av SIP men också 
samverkansmöten generellt. Framförallt blir informationen om den relationella makten och 
tydligheten intressanta och Nordström menar att både verksamheter och familjer upplever att 
samverkan fungerar bättre när det blir mer av en holistisk agenda än verksamhetsagenda. Detta 
uppnås bäst när någon professionell har en relationell och samordnande relation med den familj 

 
4 https://visamregionorebro.se/wp-content/uploads/2019/01/SIP-rutin-2015-02-20-antagen.pdf 
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som berörs. Familjerna lyfter också vinsten av att samverkan via SIP medför en tydlighet som 
uppfattas saknats i samverkan som inte är inom ramen av SIP. Det tvingande deltagandet och 
den transparenta planeringen via den gemensamma dokumentationen med krav på att återkoppla 
vid uppföljning medför också att det blivit tydligare (Nordström, 2016). Delstudien med de 
professionella visar också att det upplevs finnas påtagliga skillnader mellan de olika 
verksamheterna. Exempelvis i hur de förhåller sig till den konflikt som uppstår genom önskan 
om att vara lojal mot kärnverksamheten och dess uppdrag, samt den önskan som finns att 
samverka med andra verksamheter i from av SIP- möten (Nordström, 2016). 

I en granskning av SIP som genomförts på uppdrag av riksdagens Socialutskott presenteras 
resultat om hur SIP fungerar runtom i landets regioner och då främst med fokus på barn med 
funktionsnedsättning och multisjuka äldre. Några av framgångsfaktorerna som granskningen 
visar på är bland annat att mötesledaren är erfaren, att verksamheterna har kunskap om varandras 
arbete, att samverkan är sanktionerad från ledningen (Riksdagen, 2017). Vidare nämns också 
som en framgångsfaktor att några regioner utsett neutrala mötesledare men att det också finns en 
risk med det. En risk för att det då kan upplevas bli höga krav på den som ska leda möten och 
kanske det väcks en osäkerhet i att som enskild verksamhet kalla till och hålla ett SIP-möte. 
Ytterligare hinder för god samverkan presenteras men det som är intressant i sammanhanget här 
är ändå att det kan brista i samsynen mellan de olika verksamheterna samt att SIP- lagstiftningen 
ibland orsakar förvirring p.g.a. att redan befintliga samverkansprogram eller planer ute i 
regionerna inte alltid stämmer med det som styrs inom ramen för SIP (Riksdagen, 2017). 

 
Legitimitet och spridning av fungerande arbetssätt 
I uppsatsens syfte och frågeställningar lyfts frågan om hur vi tar lärdom av Sambas modell och 
om en eventuell spridning av Samba är möjlig. Guldbrandsson (2017) visar i en rapport från 
Folkhälsomyndigheten vad som är verksamt i samband med implementering av fungerande 
metoder. I den mottagande verksamheten bör den planerade implementeringen vara förankrad 
hos ledning och i mottagande verksamhet. Det har också visat sig i implementeringsforskning att 
bara skriftliga manualer inte är tillräckligt utan en mer omfattande uppstart krävs med utbildning, 
coachning och uppföljning. Författaren resonerar vidare om att den metod som planeras spridas 
helst ska vara vetenskapligt baserad men framförallt så måste andra veta om att metoden finns 
(Guldbrandsson, 2017). Den önskade vetenskapliga förankringen av metoder som 
Guldbrandsson resonerar om är kanske en av de utmaningar som socialt arbete ofta tampas med. 
Johnsson & Svensson (2005) menar därför att den teori som skall ligga till grund för socialt 
arbete bör vara sprungen ur sociala innovationer och empiri från praktiskt socialt arbete. De 
diskuterar också om att verksamma inom socialt arbete ofta, trots komplexiteten i ärenden, 
använder samma förklaringsmodeller i flera delar i arbetet med ett ärende. Detta trots att 
modellerna egentligen inte passar. Bristen på egna vetenskapliga teorier inom ämnet bidrar till 
detta. Blomqvist (2012) som refererar till Grapes (2001) resonemang om att en övergripande 
organisering möjliggör ett bättre samarbete men ställer också frågan om den gemensamma 
huvudmannen faktiskt blir en framgång eller om avgörande om samarbete eller ej bör anförtros 
de professionella och deras egen bedömning om när samverkan kan vara gynnsamt. I sin 
avhandling från 2017 visar Englund också fram fem centrala mekanismer och menar att de 
stämmer med tidigare forskningsfynd gällande samverkansprocessen. De fem mekanismerna är 
tydlighet, kunskap, engagemang, förankring och helhetssyn och gälande förankringen finner 
Englund att en hög grad av förankring på verksamhetsnivå samt en god förankring hos ledningen 
korrelerar positivt (Englund, 2017). Begreppet förankring dyker upp vid flera tillfällen och över 
tid som en viktig framgångsfaktor. Vad menas då med förankring och hos vem ska det förankras? 
Morén (1992) resonerar om organisationens legitimitet och att verksamhetens övergripande 
erkännande från samhället om trovärdighet medför att individen i verksamheten också blir 
trovärdig. Då grunden för legitimiteten och kunskapsutvecklingen i en verksamhet enligt Morén 
(1992) är brukarrelationen, så blir såklart trovärdigheten både på systemnivå och på individnivå 
av vikt. 
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Lundgren och Persson (2003) reflekterar i sin rapport över användandet av det ”goda 
exemplet”. Detta i samband med deras forskningsuppdrag om att granska samverkan i en 
kommun där samverkan fungerar bra. De reflekterar också över dilemmat med en eventuell 
överdriven optimism om att det sen kanske går att överföra deras resultat, ”det goda exemplet” 
till andra kontexter och kommuner med förväntan om en liknande framgång. Lundgren och 
Persson (2003) refererar vidare till Riddell och Tett (2001) som menar ett lyckat exempel i form 
av en verksamhet består av så många olika komponenter som alla på olika sätt bidrar till 
framgången och att dessa inte alltid går att sortera. Med anledning av svårigheten i att finna ut 
exakt vad det är som gör en verksamhet framgångsrik menar Lundgren och Persson (2003) att 
de i sin studie istället försöker ”fånga överväganden, processer och ställningstaganden som 
leder fram till en bra verksamhet” (Lundgren &Persson, 2003, s. 8). Morén, (1992) i sin tur 
resonerar analytiskt om hur kunskap överförs och skiljer mellan den diskursiva utvändiga 
kunskapen som kan överföras som en muntlig eller skriftlig instruktion och den kunskap som är 
relationsbunden och kräver ett samspel mellan människor (Morén,1992). 

 
Sammanfattning av kunskapsläget 
De framgångsfaktorer och utmaningar som presenterats här i forskningsavsnittet blir viktig 
information för den här studien om samverkan och Sambas roll i detta. Då en del av studiens 
övergripande syfte är att fånga just framgångsfaktorer presenteras här nedan därför en översikt 
av några av de studier som presenterats i avsnittet. Dessa är en del av de framgångsfaktorer som 
tidigare visat sig gynna samverkan och de presenteras de i den tidsordning som de presenterats i 
forskning. 

 
 

Lindblad (1990) Josefsson (2010) Nordström (2016) Englund (2017) 
Genuin önskan om 
att samarbeta 

Aktivt och 
gränsöverskridande 
ledarskap 

Vikten av 
deltagarnas 
förståelse av SIP 

Förankring hos 
ledningen 

Intresse för och 
kunskap om den 
andra parten 

Samverkanskompetens Ömsesidig respekt 
och kollegialt 
lärande 

Förankring på 
verksamhetsnivå 

Respekt för den 
andres kompetens 
och arbetsområde 

Förtroende och god 
kommunikation 

Gemensam 
terminologi och 
dokumentation 

Engagemang 

Respekt för den egna 
kompetensen 

Motivation Intresse av 
samverkan 

Kunskap 

Medvetenhet om den 
egna begränsningen 

Tydlighet och struktur Tydlighet och god 
struktur 

Tydlighet 

Ömsesidigt 
förtroende. 

Samsyn  Helhetssyn 

 

Sammantaget visar det sig i forskningsöversikten att resultat inte skiljer sig mycket på de olika 
punkterna utan grundfaktorer för hinder och framgång gäller över tid, men att olika studier ändå 
visar på lite andra varierande faktorer som också är av intresse. Vad är det då som gör att det 
ibland inte ens går att uppfylla kraven för en eller ett par av dessa viktiga aspekter? Intressant är 
också att det i år har gått 60 år sedan uppmaningen från det Kungliga majestätet om att bilda 
särskilda samverkansorgan för barn och unga (Skolverket, 2010) till nutid då SIP: en fortfarande 
är under utveckling. Även om Riksdagens granskning och Nordströms avhandling studerar SIP så 
är SIP just samverkan och därav blir också resultaten intressanta för den här studien om Samba. 
Många av de samverkansmöten som hålls utanför Samba är just inom ramen av SIP och de flesta 
Sambamöten som hålls kombineras med en SIP. 
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Danermark (2004 och 2005) bidrar med grundläggande kunskap om vad som visat sig 
viktigt i en samverkansprocess och det blir viktiga glasögon i arbetet med intervjumaterialet om 
Samba. För just den här studiens syfte särskilt viktigt att reflektera över den omskrivna 
konkurrens- och maktsituationen och att de som deltar tilldelas dubbla roller som både subjekt 
och objekt. 

Det har dock varit svårt att hitta forskning som handlar om den allt som oftast ansträngda 
ekonomin inom offentlig verksamhet och varje så kallat ”stuprör”. Det är en dimension som ofta 
nämns mellan raderna som ett hinder i samverkansresonemang, men det finns lite forskning som 
tydligt visar på om det är ett faktum. 

Moréns (1992) och Guldbrandssons (2017) tankar om spridning dock blir extra viktiga i 
sammanhanget då generaliserbarheten här kan diskuteras ur två perspektiv. Dels hur resultatet 
kan anses generaliserbart med stöd i undersökningens omfattning och trovärdighet på ett abstrakt 
plan, men också hur huruvida det med utgångspunkt i resultatet går att genomföra faktisk och 
praktisk överföring av välfungerande koncept, som exempelvis Sambaverksamheten. Är 
överföringar till andra kommuner av välfungerande samverkansenheter möjliga och i så fall på 
vilket sätt skall det hanteras 

 
 

Tolkningsram 
Några av de framgångsfaktorer som tidigt utkristalliserade sig i empirin var bland annat det 
neutrala ledarskapet i samverkansprocessen, ledarskapet i själva mötessituationen, relativ 
samsyn bland verksamheterna samt lyckade möten. Att beskriva det som sker samverkansprojekt 
menar Danermark och Kullberg (1999) kan ske ur olika rena teoretiska perspektiv som 
exempelvis ett organisationsteoretiskt eller ett socialpsykologiskt perspektiv. Vidare menar 
Danermark och Cullberg att ett samverkansprojekt som i deras fall är komplext också går att 
beskriva utifrån olika nivåer som exempelvis på individnivå eller strukturell nivå. Författarna 
presenterar slutligen sin tolkningsram utifrån de tre analysdimensionerna: psykologisk, 
sociologiskt och diskursiv (Danermark & Kullberg, 1999) och de får på så vis en systemisk bredd 
som utgångspunkt till analys där de olika nivåerna också kan inbegripa rena teorier. Danermark 
och Kullberg har inspirerat mig att söka stöd i olika dimensioner, teorier och nivåer för i 
möjligaste mån kunna beskriva vad samverkan är och hur samverkan kan förstås. 
Sambaverksamheten som enhet följer ingen rent uttalad teoretisk modell utan är en verksamhet 
som tar avstamp i en eklektisk teoretisk stil men där delarna i arbetsprocessen tar stöd i olika 
förklaringsmodeller. Det har därför varit något av en utmaning i att bygga tolkningsramen som 
nu presenteras utifrån ett organisationsperspektiv och ett interaktionsperspektiv. Perspektiven 
kan vid en första anblick upplevas spreta åt olika håll eller rent av stå i konflikt till varandra men 
är konstruerade så för att på bästa sätt kunna sammanställas till en användbar tolkningsram. Här 
presenteras därför tolkningsramen utifrån ett organisatoriskt perspektiv med underrubrikerna 
förankring, ledarskap och grupputveckling och professioner samt ur ett interaktionsperspektiv 
med underrubrikerna interaktionsritualer och interaktionens öppna dialog. Först ett avsnitt där 
studiens centrala begrepp definieras samt en övergripande teoretisk begreppsdiskussion 

 
Centrala begrepp och definitioner 
Det är omöjligt och troligen också onödigt att definiera alla viktiga begrepp som används i 
uppsatsen. Några av de mest centrala begreppen kommer dock här att kort diskuteras då de blir 
centrala i ljuset av just uppsatsens studieobjekt Samba. 

Begreppet samverkan kan vid en första anblick uppfattas inte behöva någon närmare 
förklaring, men som efter placering jämsides med ord som samarbete, samsyn och samordning 
inte längre är självklart i sin betydelse. I samband med forsknings- och teorigenomgång kan det 
konstateras att det finns många olika men snarlika definitioner gällande begreppet samverkans 
betydelse. Lindberg (2009) resonerar runt de snarlika begreppen och har efter genomgång i 



15  

ordböcker, olika forskare samt praktikers syn på begreppen sammanställt sina tankar om detta. 
Lindberg menar att begreppet samordning som används mer sällan handlar om en förberedelse 
inför något vilket inte innebär att flera måste ses. Socialstyrelsen använder dock begreppet 
samordning i titeln på ett kunskapsstöd från 2017, där också Samba ses som ett av de goda 
exemplen av samordningsaktörer. Kunskapsstödet som fokuserar just på samordning lyfter 
vikten av att informationen inom samverkan samordnas liksom det viktiga stödet och 
planeringen (Socialstyrelsen, 2017). Begreppet samordningsaktör upplevs i övrigt inte så vanligt 
förekommande, men finns med i denna uppsats både i syftet och på sina håll i löpande text. Samba 
är en verksamhet som anlitas som samordningsaktörer för uppdrag där det behövs stöd i 
samverkan varför ordets innebörd här mer syftar till verksamhetens övergripande uppgifter än 
de olika specifika delarna. Ett exempel på det kan vara det administrativa arbete som 
Sambasamordnarna gör inför och under samverkansprocesserna. 

Begreppen samverkan och samarbete är i sin tur i princip synonyma men används lite olika 
beroende på kontext. Lindberg menar ändå slutligen att: ”Sammantaget kan vi i alla fall 
konstatera att samverkan innebär aktiviteter där någon form av gräns överskrids. Samverkan sker 
kring något och har ett syfte.” (Lindberg, 2009, s. 27). Då Lindbergs enkla men tydliga definition 
av begreppet samverkan kan uppfattas relevant för denna uppsats samt då Samba själva använder 
ordet om det arbete som utförs så kommer begreppet samverkan att användas frekvent framöver 
här i uppsatsen. 

Det blir också angeläget att redogöra för begreppen interdisciplinär, interprofessionell, 
interorganisatorisk samt intersektoriell. Begrepp som för uppsatsen har relevans belyser 
samverkan på olika samhällsnivåer och är definierade av Axelsson (u.å.)5 enligt följande: 

 
• med interdisciplinär samverkan menas samverkan mellan olika specialiteter som 

exempelvis olika verksamhetsområden, 
 

• med interprofessionell samverkan menas samverkan mellan olika yrkesgrupper eller 
professioner, 

• med interorganisatorisk samverkan menas samverkan mellan olika organisationer och 
myndigheter men fortfarande inom samma sektor och 

• med intersektoriell samverkan menas samverkan mellan olika samhällssektorer med 
olika verksamhetsinriktning och huvudmannaskap (både offentligt och privat). 

 
Bihari och Axelsson (2013) beskriver de olika ovanstående begreppens kumulativitet utifrån den 
ordning de står. Alltså står begreppet intersektoriell aldrig för sig själv utan de andra typerna av 
samverkan finns med i olika utsträckning. I en samverkan som står inför intersektoriella 
utmaningar när exempelvis de olika huvudmännen Region Örebro Län och Örebro kommun 
möts finns exempelvis också problemen med professionellas inbördes konkurrens. Dels mellan 
de olika yrkestitlarna men också inom de olika huvudmännens område. Exempelvis kan en 
utbildad socionom arbeta som både skolkurator, sjukhuskurator samt axla andra uppgifter som 
lämpar sig utifrån socionomrollen vilket innebär att lojaliteter kan skifta beroende på var 
socionomen är anställd. Då Sambaverksamhetens möten oftast just innefattar deltagare från 
verksamheter med olika huvudmannaskap och olika verksamhetsinriktning blir begreppet 
intersektoriell högaktuellt för uppsatsens syfte. 

Slutligen måste också begreppet interaktioner vridas och vändas lite på då den teoretiska 
ingången för studiens är att samverkan är en form av interaktionsritualer om än i olika omfattning 
och på olika nivåer. Begreppet interaktionsritualer beskrivs närmare i tolkningsramen men det 
utgår från det övergripande sociologiska begreppet interaktioner och kanske närmare precis 
sociala interaktioner. Med sociala interaktioner menas att aktörer kommunicerar. Under 

 
5 http://www.samjamt.se/filer/Samverkan%20-%20organisering%20och%20utv%C3%A4rdering%20Axelsson.pdf 



16  

kommunikationen tolkar de varandra och visar hänsyn (Charon, 2001). Samba som övergripande 
samordningsaktör har samverkanssamordnare som agerar som aktörer på det individuella planet. 
Samordnarna tolkar och kommunicerar med andra aktörer samt medverkar till att andra aktörer 
kommunicerar och tolkar varandra på ett hänsynsfullt sätt. Sambas samordnare sysslar alltså med 
sociala interaktioner och därmed i förlängningen med interaktionsritualer varför begreppen blir 
viktiga för just denna uppsats. 

Holmblad Brunsson (2001) resonerar om begrepp i verkligheten, både generella och mer 
konkreta, och hur vi av dessa blir hjälpta i synen på vår omvärld. I forskningssammanhang kan 
vi med hjälp av begrepp lättare förklara omständigheter men också tvärtom skapa nya 
omständigheter med hjälp av omformulerade ”gamla” begrepp. Holmblad Brunsson (2001) 
förordar ett diskursivt perspektiv på detta och menar att det beror på hur och av vem de olika 
begreppen används vad utkomsten blir. Exempelvis jämför författaren de äldre begreppen 
”upprätthållandet av disciplin” och ”uppfostran” med begreppen ”barnmisshandel och aga” och 
menar att införandet av de två senare begreppen påverkat hela vår barnsyn (Holmblad Brunsson, 
2001). De ovan nämnda begreppen har inget samband med uppsatsen men tydliggör ändå kraften 
i användandet av begrepp. I uppsatsens syfte nämns att Samba skall beskrivas ur ett 
interaktionsteoretiskt perspektiv. Därför blir det särskilt viktigt att tydliggöra att begreppet 
”samverkan” har bytts ut mot begreppet ”interaktion” i analysprocessens metateoretiska 
resonemang. I analysprocessen har alltså begreppet interaktion fungerat som de glasögon 
varigenom varje delfunktion i Sambas samverkansprocess granskats. Interaktionsperspektivet 
och begreppet interaktionsritual har funnits med som ett teoretiskt tema sedan start. Sedan har 
ytterligare teoretiska begrepp vuxit fram och den samlade tolkningsramen ligger nu under de två 
övergripande teoretiska perspektiven interaktion och organisation 

 
Samverkan ur ett organisatoriskt perspektiv 
Legitimitet 
Danermark (2005) visar i sin forskning att den övergripande ledningens delaktighet är ett måste 
för att offentliga verksamheter skall legitimeras, men att den allmänna legitimeringen och 
förankringen är också viktig. Begreppen legitimitet och förankring dyker upp i forskningen vid 
flera tillfällen och över tid som en viktig framgångsfaktor. Vad menas då med förankring och 
legitimitet? Var ska en verksamhet förankras och legitimeras? För att förklara detta närmare tar 
jag stöd av Moren (1992) och Erikson- Zetterqvist (2009) och deras teoretiska tankar om 
legitimitet. 

Eriksson- Zetterqvist (2009) som skriver om institutionell teori och vikten av likformighet 
menar att det är avgörande för en verksamhet att den blir granskad och accepterad av andra 
viktiga organisationer eller för den del, personer. Utan att fördjupa oss för mycket i just 
likformigheten (isomorfismen) eller institutionella teorin så är det ändå en gren av 
organisationsteorin och Erikson-Zetterqvist (2009) tar här stöd av bland annat forskarnas 
DiMaggios och Powells resonemang om detta. Legitimiteten är ett centralt begrepp i den 
nyinstitutionella teorin och Eriksson-Zetterqvist menar att det blir mycket viktigt att erövra 
legitimiteten och att detta ibland sker på bekostnad av de egna värderingarna. Acceptansen från 
omkringgivande organisationer blir primär vilket leder till att organisationer anpassar sig efter 
den samhälleliga diskurs som för tillfället råder. Den formella strukturen är en beskrivning av 
hur organisationen ger legitimitet snarare än en avspegling av hur organisationen fungerar. 
(Eriksson-Zetterqvist, 2009, s. 108). Sammanfattningsvis kan priset för att behålla den formella 
och legitimerade strukturen bli högt och frågan är om det är en hållbart långsiktigt? Morén (1992) 
resonerar om organisationens legitimitet samt att verksamhetens övergripande erkännande från 
samhället om trovärdighet medför att individen i verksamheten också blir trovärdig. Då grunden 
för legitimiteten och kunskapsutvecklingen i en verksamhet enligt Morén är brukarrelationen, så 
blir naturligtvis trovärdigheten både på systemnivå och på individnivå av vikt. 
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Ledarskap och grupputveckling 
Av det som framkommer ovan visar det sig att den övergripande ledningen är en viktig 
framgångsfaktor. Detsamma gäller också den mer direkta ledningen som nämnts redan i 

ingressen, alltså ledningen av specifika samverkansärenden. Därför blir det angeläget att också 
titta närmare på den specifika samverkansprocessen ur ett organisatoriskt perspektiv och då med 
fokus på ledarskapet. Susanna Bihari Axelsson och Runo Axelsson är två namn som också görs 

gällande i samverkanssammanhang. Kanske ofta på ett mer övergripande organisatoriskt plan 
men de sätter väl fingret på perspektiv och begrepp som verkar relevanta för just denna uppsats. 

Bihari och Axelsson (2013) resonerar om ledarskapets betydelse och att de främst är i de 
sammanhang där olika organisationer eller professionella möts som ledarskapet blir viktigt. Här 
menar Bihari och Axelsson att det kan handla om en särskild person som ”utifrån” anställs just 

för samverkansutvecklingen, ett rotationsledarskap mellan de olika organisationerna eller någon 
inom de befintliga organisationerna som gemensamt utses till ledare. (Bihari &Axelsson, 2013) 

Bihari och Axelsson (2013) utgår från socialpsykologen Bruce Tuckmans (1965) klassiska 
grupputvecklingsmodell och de fyra första utvecklingsstadierna forming, norming, storming och 

performing. Susan Wheelan som i många år forskat om bland annat ledarskap och 
organisationsutveckling använder sig också av grunderna i Tuckmans grupputvecklingsmodell 
med fem faser men utvecklar och fördjupar dem under 90-talet efter olika studier om mönster i 
grupper. Bland annat i en studie som undersökte mönster som uppstår i grupper med eller utan 

ledare (Wheelan & Kaeser, 1997). Tuckmans och framförallt Wheelans fasteorier om 
grupputveckling riktar sig generellt främst mot mer långsiktiga arbetsteam men då Bihari och 

Axelsson använder de fyra grundfaserna i sina resonemang om samverkansutveckling blir de en 
viktig del av denna uppsats teoretiska ramverk. 

Varje utvecklingsfas bidrar till processen av samverkan men processen är inte alltid linjär 
utan är avhängig hur lyckosam utvecklingen är i respektive fas. För att koppla detta till den så 
viktiga samtalsledaren menar Bihari och Axelsson (2013) att ledaren har specifikt riktade 
uppdrag i varje fas och är således en del av att processen fortlöper. Med denna process och 
samverkan överlag medföljer såklart ett också hinder och risker. Bihari och Axelsson, (2011) 
listar hinder och svårigheter som visat sig också i annan forskning som bland annat olika regelverk 
och resursfrågor men lyfter förutom dessa också risker. En risk som finns och visar sig i under 
sökningar är att samverkan ibland mest kan visa sig gynna de deltagande verksamheterna och 
deras representanter. Det kan vara utvecklande och lärande att delta i samverkansprocesser som 
professionell vilket i sig är bra men den goda effekten kommer då kanske inte alltid klienten till 
del (Hultberg, 2005, ref i Bihari &Axelsson, 2011). Tuckmans ovan nämnda utvecklingsfaser 
ligger alltså enligt författarna till grund för det ledarskap som krävs för en god samverkan. Vilka 
är då de specifikt riktade uppdragen för varje fas som ledaren har att arbeta med för att nå 
framgång? 

I den första fasen forming består ledaruppdraget i att ha bra relationer med de olika 
personerna, från olika verksamheter som skall delta i samverkan. Dels mötesdeltagarna men 
också den organisation som de representerar, för att bidra till en god dialog. I den andra fasen 
storming då intressekonflikter kan uppstå, har ledaren i uppdrag att hantera dessa med 
förhandling för att minimera meningsskiljaktigheter samt skapa sociala band. I den tredje fasen 
norming fortsätter det relationella arbetet mellan mötesdeltagarna. Här har konflikterna övergått 
till ett arbete med att skapa och fördjupa förtroendet mellan de olika aktörerna. Först i den fjärde 
performingfasen kan ledaren fullt ut inta rollen som spindeln i nätet och mer övervaka att 
samarbetet löper på så smärtfritt som möjligt. Detta menar författarna kräver ett vidsynt och 
generöst ledarskap och kan i vidare bemärkelse också få de olika verksamheterna att minska på 
revirtänket (Bihari & Axelsson, 2013). 

Wheelan (2017) som också använder sig av grunderna i Tuckmans grupputvecklingsmodell 
redogör för hur effektiva team skapas. Dels ur ett ledarskapsperspektiv men också i form av 
gruppens utmaningar i respektive utvecklingsfas. Wheelan liksom Bihari och Axelsson, lyfter 
ledarskapets betydelse och nyckelroll för utvecklingen i en grupp, men är också tydlig med att 
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en ledare inte har ett ensamt ansvar för hur gruppen utvecklats. Hon menar istället att det är ett 
delat ansvar av samtliga deltagarevare sig resultatet blir positivt eller negativt (Wheelan, 2017). 

 
Professioner 
Ovanstående avsnitt visar på vikten av att den övergripande ledningens roll är tydlig för en 
lyckad grupputvecklingsprocess. Där diskuteras också kort om samverkansprocessen och hur 
expertisens olika roller spelar in på mötet och den konkurrenssituation som uppstår. För att förstå 
konkurrenssituationen på ett djupare plan bör vi titta på den ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv bland annat med hjälp av sociologerna Andrew Abbot och Thomas Brante. 

Abbott (1988) menar sig själv ha en ”lös” definition av vad en profession är och beskriver 
den som en ”exclusive occupational group applying somewhat abstract knowledgde to particular 
cases” (Abbott, 1988, s. 8). I definitionen som tycks hålla än idag finns ordet abstrakt och Abbott 
(1988) resonerar om att just ordet abstrakt är viktigt i sammanhanget då det är just abstraktionen 
ger en yrkesmässig konkurrenssituation och därmed upprätthåller systemet med profession. 
Enligt Abbott är också den professionella jurisdiktionen länken mellan själva yrket och det arbete 
som utförs (Abbott, 1988). Med jurisdiktionen menar Abbot att professionen gör anspråk på att 
som specifik yrkesgrupp få omgivningens stöd i att få vara exklusiva i sitt kunskapsutövande 
och anspråken görs då på tre olika arenor: den rättsliga arenan för formalitetens skull, den 
offentliga arenan för att få allmänhetens stöd samt den tredje arenan som är arbetsplatsen (Abbot, 
1988). 

Anette Bolin tydliggör Abbots tankar om professionen då hon i sin avhandling från 2011 
studerat samverkan mellan lärare och socialarbetare på en resursskola. Bohlins ansats är inte titta 
efter framgångsfaktorer utan istället se på processer i samarbetet och hon gör sin undersökning 
på arenan arbetsplatsen. Bolin (2011) refererar till Abbott (1988/1995) och hans tankar om den 
subordinerade jurisdiktionen, vilket innebär att de olika professionerna, trots ingående samarbete 
rangordnas eller outtalat tilldelas antingen det kognitiva ansvaret eller det praktiska ansvaret av 
en uppgift. Att inneha det kognitiva ansvaret kan anses överordnat det praktiska. Det här är 
mekanismer som verkar vara ofrånkomliga men Bolin (2011) finner i sin undersökning att, när 
lärarna och socialarbetarna inom det interprofessionella samarbetet skiftar denna rangordning 
(”shifting subordinations”) så gynnades den egna yrkesidentiteten. Detta blir teoretiskt intressant 
för den här studien då det som tidigare konstaterats inte sällan blir konkurrenssituationer i 
samverkansprocesser. Frågan blir då om mötesdeltagarna kan tänkas bjuda på den rollskiftning 
som troligen sker i själva mötessituationen? 

Goffman (1974) har fördjupat sig i byten av roller och även om han inte studerat just 
samverkansprocesser så resonerade han tidigt om rollomkastningar mellan två team. Han menar 
att det i särskilda situationer gör att roller och positioner tillfälligtvis kan förbises för sakens skull 
och att det också kan gynna den egna saken. Det sociala avstånd som ofta blir mellan olika team 
kan vid en rollomkastning innebära att interaktionen blir mer lättsam och intensifieras (Goffman, 
1974). Ibland sker också det som Goffman kallar för dubbelspel med tillfälliga rollomkastningar. 
Det kan innebära den någon i underordnad position tar över kommandot i en interaktion. I dessa 
fall är interaktionen och interaktionens utkomst i beroendeställning till den underordnade trots 
att hen inte har de kvalitéer och/eller makt som egentligen krävs. Långvarig erfarenhet i frågan 
hos den underordnade gällande frågan, är skälet till dubbelspelet och Goffman kallar det också 
för en maskopikommunikation. Här hålls en officiell bild avrollerna och det behöver inte sluta i 
tydligt enade åsikter men utåt kan det ändå fattas beslut (Goffman, 1974) 

Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson (2015) definierar professionen på liknande sätt 
som Abbott och menar bland annat att jurisdiktionen som kommer sig av att professioner, är 
stiftade politiskt samt att den som är professionell har en examen efter lång tid av akademisk 
utbildning. Vidare menar Brante m.fl. (2015) att om professioner skall granskas så måste både 
sociala och kognitiva perspektiv tas hänsyn till. Författarna resonerar om svårigheten i att 
definiera en profession men menar att ett yrke kan kallas en profession för att den förmedlade 
kunskapen bygger på vetenskap. Detta medför i sin tur att professioner erhåller status och trots 
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ett brett spann också en relativt god inkomst. Vidare tydliggörs att bara för att professionen 
bygger på vetenskap innebär det inte per automatik att den professionella måste ha en 
universitetsutbildning, även om det inte sällan förhåller sig så. Brante m. fl. (2015) skiljer också 
på aspekter som är sociala och kognitiva när definition av profession skall göras. Om den 
förmedlade kunskapen är en del av den kognitiva aspekten så menar författarna att den 
omfattande autonomi som en profession har, samt den kollegiala organiseringen som finns, gör 
arbetet svårkontrollerat för utomstående. Den politiska grunden underbygger jurisdiktionen och 
tillhörigheten i ett förbund som både främjar och kontrollerar medlemmarnas självklara sociala 
aspekter (Brante m.fl. 2015) 

I uppsatsens inledning refereras det till en rapport med titeln ”Jag lever mitt liv mellan 
stuprören” och kanske används metaforen ibland obetänksamt även då samverkan faktiskt 
fungerar, men metaforen är trots allt vanligt förekommande i samverkanssammanhang och 
ibland troligen mycket tydlig. För teoretisera stuprörstänket något skriver Hjern (2007) 
metaforiskt om stuprörstänket där varje organisation jobbar i sitt eget stuprör och där en 
specialisering är det som rankas högst i status. När sedan människor har behov som innefattar 
mer än en just den typ av stöd som verksamheten kan erbjuda så uppstår svårigheter. Hjern menar 
att detta är slöseri med både ekonomi och specialistkunskaper men också i form av ”mänskligt 
lidande” (Hjern, 2007, s. 35) 

 
Samverkan ur ett interaktionsperspektiv 
Inspirerad av ovanstående tankar om grupprocessens utveckling, ledarens roll samt betydelsen 
av professionernas olikheter och rollskiftningar blir steget till tankar av samspelskaraktär inte 
långt. Redan under studiens intervjuperiod visade det sig att en ritualliknande uppstart av 
samverkansmötena verkade vara av betydelse för respondenterna. Det blev därför angeläget att 
föra ett teoretiskt resonemang utifrån begrepp med interaktionsansats. Så från det ovan beskrivna 
perspektivet om organisationens olika delar på strukturell och gruppnivå så kommer nu en 
presentation av ett mer individorienterat perspektiv. Med stöd i interaktionsteoretiska begrepp är 
ambitionen att kunna gestalta olika mötessituationer och hur de utvecklas inom ramen för 
Sambaverksamheten. 

 
Interaktionsritualer 
Något förenklat beskriver Collins (2005) interaktionsritualer som något dynamiskt som sker när 
människor möts med allt vad det innebär av känslor och närvaro. Först efter att en grupp av 
människor möts i en situation så går det att utröna eventuella unika individuella egenskaper, men 
att individen är en del i den interaktionsrituella kedjan. Collins (2005) menar att en 
interaktionsritual har fyra viktiga beståndsdelar och att det går att se fyra viktiga utfall när en 
interaktionsritual är lyckosam. Beståndsdelarna för ritualen är att det måste vara två eller fler 
fysiska personer på samma plats och det måste finnas avgränsningar mot icke deltagare så att det 
står helt klart att vilka som är ”med”. Vidare måste det finnas ett gemensamt fokus på det som 
händer eller den det gäller och det måste också finnas en känsla av att dela en känslosam upplevelse 
eller att dela en sinnesstämning. När dessa fyra viktiga beståndsdelar lyckas kroka i varandra och 
bli till en helhet upplevs en gemensam upprymdhet (Collins, 2005). 

 
“AT THE CENTER OF AN INTERACTION RITUAL is the process in which 
participant develop a mutual focus of attention and become entrained in each 
other´s bodily micro- rhythms and emotions” (Collins, 2005, s. 47). 

 
När de fyra viktiga beståndsdelarna lyckas med att kroka i varandra och tillfälligt fungerande 
konsensus infinner sig, visar sig detta enligt Collins (2005) med huvudsakliga fyra olika utfall 
som resultat. Det första utfallet visar sig genom att känslan av gruppgemenskap blir tydlig och 
det andra utfallet genom att en känsla av emotionell energi infinner sig hos var och en av de som 
samarbetat i gruppen. Den emotionella energin är alltså enligt Collins inte bara ett fast 
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karaktärsdrag hos en person utan avhängigt den interaktion som sker i en grupp Ibland laddas 
den emotionella energin som i en lyckad interaktion, men ibland dräneras den, som vid en 
tvingande interaktion. Då vi som människor är en självklar del av all interaktion blir emotioner 
här i sammanhanget ett ofrånkomligt perspektiv. Collins (2005) menar att i grundläggande 
emotioner utgör en väsentlig del av interaktioner och redogör för sociologerna Durkheims, 
Webers samt Marx och Engels tankar om detta. Här rangordnar Collins de kända sociologernas 
åsikter i hur deras syn på emotioner var och om de anser att emotioner faktiskt har en viktig del 
i sociologin. Han menar att Durkheim understryker detta med emotionernas vikt mest medan 
Marx och Engels på ”andra kanten” mer hävdar att allting är strukturellt och att emotionella 
processer därmed känns avlägset. Detta kan uppfattas intressant i sammanhanget då 
Sambaverksamheten som är föremålet för studien, utmärker sig för bland annat för sina struktur- 
och emotionsbaserade möten. Ovanstående nämnda sociologer har just ett sociologiskt synsätt 
vilket enkelt förklarat innebär att de ser saker ur ett samhällsteoretiskt perspektiv. När olika 
professioner möts i en samverkansprocess så är det viktigt att fundera över att de olikheter kan 
ses som ett hinder när professioner möts också kan vara just en styrka. Kanske ser socialarbetaren 
främst övergripande strukturer, psykologerna främst det individuella beteendet och läkaren 
främst det biologiska perspektivet? 

Den emotionella energin tycks enligt Collins vara ett viktigt utfall och vare sig den är positiv 
eller negativ så är den en av aspekterna för en tillfälligt fungerande konsensus. Vad är då en 
emotion? Lindberg (1999) har i sin avhandling resonerat teoretiskt om emotioner och menar att 
begreppet är svårdefinierat men att emotioner är det“[…] som individen erfar i specifika 
situationer och i möten med andra under livsprocessen” (Lindberg, 1999, s. 65). Lindberg 
beskriver emotioner vidare och menar att våra grundläggande känslor skapar inre och yttre 
reaktionsmönster som då de är högst personliga, blir svåra att resonera vetenskapligt om 
(Lindberg, 1999). 

Det tredje och det fjärde utfallet enligt Collins teori av en lyckad interaktionsritual är de 
gemensamma symbolerna och känslan av solidaritet i gruppen. Dessa båda bidrar till en moralisk 
sammanhållning som kan anses skyddande mot konflikt (Collins, 2005). För att något fördjupat 
bättre förstå hur vi ta stöd i teori för att förklara fenomen används här Brantes (2014) resonemang 
om hur vi med hjälp av ontologiska modeller kan förklara mänskliga handlingar. Brante förklarar 
Collins teoretiska perspektiv utifrån en formaliserad ontologisk modell som fungerar så här: h=f 
(ee, r, gs). I formeln står h:et för handlingar, f:et för funktion och bokstäverna inom parentesen 
står för emotionell energi, ritual och gruppsolidaritet (Brante, 2014) 

Brante (2007) som också resonerar vidare utifrån Collins tankar om interaktionsritualer vill 
tydliggöra de olika nivåerna i interaktionsordningen. Nivåerna innefattar dels individnivån där 
bland annat begreppen jaget, självet och detet blir relevanta, dels interaktionsnivån ”det händer” 
bland annat via samtal och gester och som Brante kallar ”den grundläggande analysenheten” 
(Brante, 2007, s. 165). Då ritualiseringsteorin är en stor del av tolkningsramen i denna uppsats 
är det av vikt att lite mer ingående beskriva just detta som Brante gör gällande om att 
interaktionsnivån. Att interaktionsnivån är en självständig gren och på sätt och vis då inte är en 
del av socialpsykologin och därmed inte ska lyftas fram i samband med resonemangen om 
grupputveckling. Brante sammanfattar detta med autonomin så här: 

 
”Interaktionsnivån är relativt autonom; den institutionella nivån bildar kontext 
till interaktioner medan den individuella nivån förser interaktionen med energi i 
form av aktörer som utgör dynamiska komponenter” (Brante, 2007, s. 165) 

 
Vidare refererar Brante (2007) till Goffmans analysbegrepp uppträdande och aktning. Här 
betonar han vikten av vi tillåts presentera vårt själv, som i viss mån har förstärkts positiv och 
vikten av att just självet också tas emot på ett respektfullt sätt. Den här interaktionsritualen är av 
vikt för att vi ska uppnå känslomässig säkerhet och behålla en god identitetsprocess. Då bibehålls 
också det sociala kontrollerade och trygga sammanhanget. 
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Collins instruktioner för en lyckad interaktionsritual förefaller kanske vid första anblicken 
enkel och lätt att följa. Oftast förmedlas också en önskan om att lyckas med interaktionerna från 
deltagarna. Detta kanske medför att små detaljer som kan vara avgörande förbises. En viss skörhet 
kan dock anas i ritualen och risken för att inte lyckas uppnå helheten blir då också påtaglig. 
Persson (2012) refererar till Goffman (1970) som lägger stort ansvar på individen och individens 
samspelsförmåga i de interaktionsritualer som sker hela tiden. Ett ansvar på att vara medveten 
om att ansiktet är jagets fönster 

 
[…] ”att äga stolthet, heder och värdighet, att visa hänsyn, takt och ett visst mått av 
jämvikt. Dessa är några av de beteendeelement som måste byggas in i personen om han 
skall vara till praktisk nytta som deltagare i ett samspel…”(Goffman, 1970b, s.43). 

 
Här menar Persson (2012) som har studerat Goffman, att minsta mimik kan vara avgörande för 
att balansen i interaktionen består eller ruckas. Balansen är enligt Goffman en tillfälligt 
fungerande konsensus och består av oskrivna interaktionsregler. Med utgångspunkt i 
känsligheten av detta menar Persson att det interaktioner består av både ritualisering och 
sårbarhet (Persson, 2012). Enligt Persson (2012) kräver alltså interaktionsritualerna vaksamhet 
och känslighet av de som deltar i en interaktion vilket såklart då bidrar till att inte alla 
interaktionsritualer kan resultera i lycka. Cahill (2001) summerar Goffmans tankar om ritualer 
och hur ritualerna är grunden till alla sociala relationer, moralitet och ömsesidig tillit. Han menar 
vidare att den rituella delen av en interaktion är själva kärnan och nödvändig för fortsatt 
interaktion. 

Persson (2012) beskriver Goffmans idé om att ”fina” ritualer inte nödvändigtvis alltid är 
ärliga utan kan vara av ringa betydelse för den som utför dem. Goffman använder sig av begrepp 
som image och tomma skal. Persson själv exemplifierar begreppen image och tomma skal med 
ett företag som använder sig av etiska koder men som sen inte efterlever sina egna ideal. Vidare 
menar Persson att användningen av respektfulla ord är vanligt i olika dokument inom offentlig 
förvaltning, men som ibland vid närmare granskning inte följer det som angetts i lagar och 
konventioner (Persson 2012). 

 
Interaktionens öppna dialog 
Sambas möten liknar till vissa delar nätverksmöten och framför allt kanske i formen av 
mötesledningen och strukturen med den öppna dialogen som grund. Tidigt i genomgången och 
renskrivning av empirin identifieras just själva mötessituationen som en av 
framgångsfaktorerna i samverkansprocessen. Kanske följer Sambas möten en mer strukturerad 
modell    än    de    samverkansmöten     som     sker     utanför     ramen     av     Samba? 
Moody Källberg, Hedberg Eriksson, Ström och Tenerz (2018) refererar till Seikkula som 
behandlingsmetoden Open dialogue. Den öppna dialogen i sin tur tar grund i det allmänna 
dialogiska förhållningssättet och författarna framhåller här filosofen Michael Bachtin som 
särskilt viktig. Bachtin kallar den blandning av röster som samlas i ett nätverksmöte för polyfoni 
och syftar på de olikheter som rösterna har. En del röster är exempelvis är starka, en del lågmälda 
och andra är rädda, men att det i en polyfoni inte finns någon inbördes hierarki utan att alla olika 
röster är lika viktiga. Bachtin har också tydliggjort vikten av det aktivt lyssnande som en del av 
den öppna dialogen och menar att det finns nästan inget värre för en människa än när responsen 
uteblir (Moody Källberg m.fl., 2018). 

”Nätverksledarna hjälper varsamt fram alla deltagares röster och skapar utrymme för 
att allas erfarenheter och åsikter kan ta form i språket och genom dialog. En 
flerstämmighet – polyfoni- utvecklas.” (Moody Källberg m.fl. s. 223) 

 
Även om polyfonin är viktig så har den öppna dialogen inte fullständig enighet som mål. 
Seikkula och Arnkil (2011) skiljer noga på rösterna i dialogiska samtal och monologiska samtal 
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även om vissa möten såklart innehåller båda. I den monologiska dialogen kan det finnas en 
yrkeshierarkisk ordning bland rösterna och författarna tar som ett exempel när en överläkare 
sätter en diagnos medan yrkeshierarkin i ett samtal som är dialogiskt polyfont blir sekundärt. 
Slutligen menar författarna att hinder för goda nätverksmöten “[…] är faktorer som vänder 
nätverksmöten i monologisk riktning, dvs. i försök att definiera och förändra andra utan att vänta 
sig något annat svar än ett godkännande” (Seikkula & Arnkil, 2011, s. 96). 

Seikkula och Arnkil (2011) refererar till Kokko (2003) konstaterar att det lätt blir så att en 
klient som borde vara gemensam istället blir ingens klient. Författarna lyfter också det allmänna 
problemet med som verksam inom offentlig sektor ständigt vara utsatt för press och oro med 
anledning av de ansvarsfulla plikter som följer och som förstärks av omorganisationer och 
neddragningar. Den beskrivna belastningen kan vara ett av skälen till att ingen frivilligt tar på sig 
ett problemärende som inte är självklart tillhör verksamheten (Seikkula & Arnkil, 2011). Även 
om Seikkula och Arnkil främst forskar om sociala nätverk med inriktning mot behandling så är 
deras teoretiska tankegångar om interaktion och dialog som kommunikationen högst relevant för 
uppsatsens ämne och utgör därför en teoretisk del i tolkningsramen. Förutom att lyfta den 
makropåverkan som den verksammas pressade arbetssituation medför och som oundvikligen 
påverkar mötessituationen beskriver Seikkula och Arnkil (2011) begreppet dialogism som 
centralt för lyckosamma interaktioner. Dialogism är beroende av mikrorelationer och kan inte 
tvingas fram genom en policy eller manualer utan tar sin grund i att de som deltar i mötet aktivt 
vill samspela likvärdigt och öppna upp för nya möjligheter (Seikkula och Arnkil, 2011). 
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Metod 
Studiens syfte är övergripande att lyfta framgångsfaktorer i en faktisk samverkanskontext med 
en huvudsaklig teoretisk utgångspunkt i interaktioner. Då detta är en studie av 
samverkansverksamheten Samba i Örebro, föll valet på en kvalitativ ansats med intervjuer och 
observationer. I detta metodavsnitt presenteras studiens urval, litteraturanskaffning, 
datainsamling, analysmetod och etiska resonemang. Avslutningsvis kommer ett resonemang om 
min förförståelse och en metoddiskussion. 

 
Urval 
Ambitionen har från början varit att intervjua professionella verksamma som har god erfarenhet 
av Sambamöten. Det stod tidigt klart att det fanns gott om respondenter att välja på då många 
genom åren deltagit i Sambamöten och därmed blir informativt intressanta. Det svåra i 
sammanhanget blev istället att hitta dessa respondenter och samtidigt värna deras anonymitet. 
Innan mitt kontaktarbete påbörjades informerade Sambas tf. enhetschef berörda chefer inom 
Örebro kommun och region Örebro län om att studien var på gång och att de eventuellt skulle 
bli kontaktade för att bistå i eftersökningen av relevanta respondenter. För att också få bästa 
möjliga spridning, delade Sambaverksamheten med sig av en samlad lista över chefer vars 
personal som frekvent använder sig av Sambas tjänster. Kontakt har därefter tagits med de olika 
cheferna som har gett förslag på möjliga deltagare samt sanktionerat det hela. Utifrån de möjliga 
respondentalternativen sökte jag sedan själv upp respondenterna för att fråga om de hade 
möjlighet och vilja att delta i intervjustudien. 

Totalt så har 12 intervjuer genomförts med professionella ute i verksamheterna och till det 
har ytterligare tre intervjuer genomförts som kommer att användas som referensmaterial i 
avsnittet. En av de så kallade referensintervjuerna är gjord med Sambas t.f. enhetschef som varit 
en del av Sambaverksamheten sedan projektstarten 2008 och en annan är gjord med en tidigare 
anställd som arbetat som Sambasamordnare flera år men som sedan några år tillbaka arbetar i 
annan verksamhet. Den tredje referensintervjun är genomförd med en vårdnadshavare till ett barn 
med funktionsnedsättning. Barnet och vårdnadshavaren har genom åren haft mycket kontakt med 
Samba. De två mötesobservationerna genomfördes mot slutet av uppsatsens färdigställande 
genom deltagande i två Sambamöten där min närvaro godkänts av vårdnadshavare. De 12 övriga 
respondenterna i studien är tjänstemän på olika nivåer inom Socialtjänsten, Barn och 
ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin samt privat- och kommunal 
skolverksamhet (rektorer och kuratorer i olika typer av verksamheter inom kommunen). 

Bryman (2008) som refererar till Guest m.fl. (2006) menar att svårigheten ligger i att veta 
när en studie uppnått en ”teoretisk mättnad” då kriterierna för ”teoretisk mättnad” oftast är 
oklara. Detta i sin tur innebär att det inte på förhand går att avgöra hur många respondenter som 
krävs för att nå den teoretiska mättnaden (Bryman, 2008). Om teoretisk mättnad är uppnådd för 
denna studie går alltså inte att säga bestämt men min tydliga uppfattning är att de två sista och 
extra intervjuerna i sig inte tillförde något helt nytt, men som ändå ramade in och gav ytterligare 
tyngd till de resultat som redan fanns. En viktig poäng är också enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) att ett större antal intervjuer inte nödvändigtvis är lika med hög vetenskaplig kvalité. 

 
Litteratursökning och anskaffning 
Inför och under skrivandet av uppsatsen har av artiklar och litteratur tagits fram via Örebro 
universitetbiblioteks hemsida. Där har databaserna Primo och ASSIA varit de som använts främst 
men också PsychINFO och Social services abstract. En stor del av underlaget kommer också från 
källförteckningar från avhandlingar, artiklar och böcker som är relevanta för ämnet. Då studien 
bygger på olika kommunala, statliga och regionala verksamheter har också sökningar gjorts på 
dessa hemsidor för att sondera vad som finns i form av rapporter, policydokument samt liknande 
dokumentation av värde för kunskapsinhämtningen. Samtliga artiklar som använts är 
vetenskapligt granskade. Följande hemsidor har också använts för informationssökning: 
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Polismyndigheten, Region Örebro Län, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Regeringen. Sökorden som har använts både enskilt och i olika kombinationer på är främst: 
samarbete, samverkan, mötesstruktur, ledningsansvar, legitimitet, grupputveckling, interaktioner, 
intersektoriel, collaboration, cooperation, multi-agency, meetings, structure, dialogue, legitimacy, 
group developement, interaction, intersecorial. 

 
Datainsamling 
Förberedelse och genomförande av intervjuer 
Intentionen med den här studien om Samba var att genomföras intervjuerna som samtal med 
flera planerade stödfrågor för att få samtalet att flyta men också några specifikt utvalda frågor 
som samtliga respondenter måste svara på. 

För bästa förberedelse följdes råd av Bryman (2008) där han rekommenderar en slags 
tematisk ordning bland frågorna men också att undvika allt för specificerade frågor. Vidare 
menar Bryman (2008) att forskaren vid en det som här blir en semistrukturerad intervju har en 
plan med samtalet och troligen också en så kallad intervjuguide med förberedda frågor. Samtalet 
får sedan ha sin gång och frågorna behöver inte komma i den ordning som först planerats. Det 
går också att lägga till frågor som inte sedan tidigare varit funnits med i intervjuguiden även om 
grundtanken är att hålla sig till det som planerats (Bryman, 2008) 

Tio av de tolv intervjuerna genomfördes under perioden december 2017 till maj 2018 och 
de två sista intervjuerna genomfördes nu under våren 2019. Det fanns två anledningar till detta. 
Dels blev det påtagligt under arbetet med resultatet att ytterligare en eller kanske två specifika 
intervjuer skulle berika arbetet, dels så fanns ett behov av att tillföra aktuell empiri till texten. 
Den ena intervjun genomfördes med respondenter från en verksamhet som varit påtänkt från 
första stund men där svårighet med logistiken gjorde att det inte blev av förrän våren 2019. Den 
andra intervjun som genomfördes upplevdes vara viktig då den var med en respondent från en 
av de större representerade verksamheterna. Därifrån hade endast en respondent hittills bidragit 
till studien vilket skulle kunna riskera medföra en obalans i resultatet och därmed minska 
studiens giltighet. Alltså genomfördes i efterhand ytterligare två intervjuer med respondenter 
från dessa verksamheter. Bryman (2008) redogör för svårigheten i att på förhand begränsa sig i 
antalet respondenter och hur det under skrivandet kan stå klart att ytterligare intervjuer bör 
genomföras. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av det informerade samtycket och att den 
som skall intervjuas är medvetna om sina möjligheter att avbryta sitt deltagande och att de är 
informerade om studiens syfte och hur planeringen ser ut. Författarna är också tydliga med att 
de personer som omfattas i studien ska vara medvetna om de fördelar men också eventuella risker 
som medföljer (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje enskild intervju föregicks av ett kortare 
telefonsamtal från mig till respondenten, där avsikterna med intervjun förklarades. Under 
telefonsamtalet informerades de också om deras möjlighet att avboka innan intervjun om de 
ångrade sig eller fick förhinder. Här informerades de också om att intervjun kommer att 
genomföras relativt förutsättningslöst i form av ett samtal, men att några frågor är förberedda 
innan. Vidare informerades samtliga respondenter om att intervjusamtalen skulle komma att 
spelas in vilket alla godkände. Inspelningen och transkriberingen genomfördes med Örebro 
universitets inspelningsutrustning. I ett av fallen uppstod ett missförstånd och respondenten var 
inte beredd på inspelningssituationen i samband med träffen, men situationen reddes ut på plats 
och intervjun genomfördes som planerat. Intervjuerna tog i tid mellan 1 och 1,5 timma och 
samtliga har hållits på respondenternas respektive arbetsplatser. Sammanfattningsvis så bygger 
intervjuerna på en ostrukturerad intervjuteknik med inslag av semistruktureradefrågor. 
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Observationerna 
För att ge ytterligare stöd åt intervjuerna har två mötesobservationer genomförts. Det var ett 
medvetet val att avvakta med observationen till dess att flertalet av intervjuerna var genomförda. 
Främst för att min egen kunskap om Sambamöten skulle vara så liten som möjligt i samband med 
intervjuerna. Som läget nu blev genomfördes endast en intervju efter att båda observationerna var 
gjorda. Då de flesta intervjuer genomfördes under vintern 2017 och våren 2018 hade dessutom 
ett relativt stort arbete med själva materialet påbörjats innan observationerna. Huruvida denna 
ordning i datainsamlingen är av värde eller inte är oklart men det var min bestämda tanke innan 
själva skrivandet påbörjades. Kvale (1997) menar att en observation i kombination med 
fristående intervjuer gynnar texten och ökar legitimiteten. Då en stor del av samverkansprocessen 
handlar om själva mötestillfället så blir observationerna ett viktigt kompletterande inslag. 
Avsikten var främst att studera samordnaren i mötesledarrollen, men oundvikligen noterades 
också övriga relevanta aspekter, exempelvis miljön, som blev av värde för det insamlade 
materialet. 

 
Resultatbearbetning och analys 
Under genomlyssningen och transkriberingen av samtalen lades till en början fokus på de olika 
teman som fanns med sedan planeringsstadiet, men under resans gång dök nya aspekter upp som 
bildade nya teman. Att få det transkriberade materialet tillförlitligt är ingen självklarhet och 
enligt Kvale och Brinkmann som menar att om exempelvis kommentarer om hur någon sagt 
något läggs till “[…] så kan utskriftens intersubjektiva reliabilitet utvecklas till ett eget 
forskningsprojekt” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 225). Exempelvis har därför nickanden som 
inte hörs på inspelningen eller hummanden och skratt som tydligt hörts har plockats bort i 
utskriften. Sådana känsloaspekter är dock inte ovidkommande för resultatet men en bedömning 
har gjorts att risken för feltolkningar och missförstånd är för stor. Bryman (2008) listar vanliga 
felkällor i samband med intervjuer där just tonfallet hos intervjuaren kan vara av vikt i samband 
med att en fråga ställs. Bland annat tonfall och missförstånd. 

Under genomlyssningen av inspelningarna kunde detta exempelvis visa sig när jag vid 
något tillfälle tydligt visade mitt bifall när jag höll med i en fråga eller när jag lät lite förvånad i 
samband med ett svar som jag inte förväntat mig. Dessa tillfällen har i denna studie i möjligaste 
mån identifierats i samband med transkriberingen och då också analyserats utifrån möjlig 
påverkan på resultatet eller helt tagits bort från materialet. 

Efter transkriberingen lästes samtliga intervjuer igenom i sin helhet och samtidigt 
markerades avsnitt i intervjuerna som var relevanta för några bestämda grundteman. Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014) beskriver förfarandet med temafördelning som en kodning av 
materialet. De menar att den inte alltid sker förutsättningslöst, så kallad datadriven kodning utan 
ibland är mer målinriktad utifrån den ram som redan finns för materialet, så kallad 
begreppsdriven kodning. I fallet med denna studie fanns redan en ram innan kodningen börjar. 
Ramen som främst var byggd utifrån avsnittet om tidigare forskning samt mina egna tidigare 
erfarenheter ändrades dock något under pågående arbete allteftersom intervjuerna genomfördes. 
Då kodningen här skedde löpande kom nya teman till och därmed växlade ansatsen för 
temafördelningen mellan begreppsdriven och datadriven kodning. 

Under bearbetningen av det insamlade materialet deltog jag vid en internationell konferens 
som hölls vid Örebro universitet i juni 2018. Som en del av konferensen presenterade jag min 
poster med ett första utkast av det som hittills visat sig i resultatet. Postrarna stod uppställda i de 
två dagar som konferensen varade, men vid ett avsatt tillfälle var det också schemalagd tid för 
presentationer av postrarna och jag fick en möjlighet att diskutera min studie med en del av 
konferensens besökare. Diskussionerna bidrog till några nya infallsvinklar till uppsatsen och 
väckte förhoppningsvis också några besökares intresse för samverkansfrågor. Senare under 
hösten 2018 deltog jag tillsammans med Samba under Örebro kommuns kvalitetsmässa. Min 
insats där blev att tillsammans med Sambas personal stå i monter och presentera min kommande 
uppsats och delar av resultatet. Efter kontakt med Sambaverksamhetens tidigare handledare 
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väcktes tankar om Sambamötenas likhet med delar av vanliga nätverksmöten och den öppna 
dialogens betydelse i interaktionen vilket bidrog till en del av teoriavsnittet och en bredd i 
analysen. De möjligheter som jag fått att få delredovisa och diskutera om min studie är en del 
av resultatbearbetningen och har bidragit till analysförfarandet. 

 
Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Då studien är kvalitativ går det att resonera om undersökningens värdering utifrån de olika 
perspektiven validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och huruvida en annan forskare vid ett annat tillfälle kan 
återskapa resultatet. De beskriver validiteten som handlar om att det som avses undersökas 
verkligen undersökts och med den metod som angetts för detta. Kvale och Brinkmann, 2014) 
lyfter också fram den epistemologiska frågan om en intervjustudie överhuvudtaget kan vara 
objektiv och efter resonemang om begreppet objektivitet och olika centrala innebörder visar att 
de det visst kan vara så. 

Bryman (2008) beskriver generalisering som det vi gör när vi avser använda ett resultat av 
en undersökning som representativt också utanför de som omfattas av den specifika 
undersökningen. Vidare menar Bryman (2008) att det uppfattas finnas svårigheter med att 
generalisera just utifrån små och lokala kvalitativa urval. Den här intervjustudien om 
Sambaverksamheten är riktad mot en särskild lokal verksamhet och därmed blir den statistiska 
generaliseringen svår, om ens möjlig, och en teoretisk generalisering kan då bli aktuell. Vid en 
teoretisk generalisering är målet istället att av undersökningssammanhanget försöka förstå 
värderingar och beteenden utifrån de slutsatser som kan göras under de teoretiska resonemangen 
(Bryman, 2008). Förutom svårigheten i att generalisera så kan det också vara svårt att validera 
och visa på reliabilitet i kvalitativ forskning. Kvale och Brinkman (2014) resonerar därför om 
den nödvändiga hantverksskickligheten i detta och hur hanteringen av empirin blir avgörande 
för trovärdiga resultat. Författarna menar att varje del i hela intervjuprocessen blir viktig och den 
som genomför detta måste ha förmåga att ifrågasätta, granska och resonera teoretiskt kring 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultatet av studien blir här i vissa fall delvis mest intressanta för verksamheten och de 
olika huvudmän som verksamheten omfattas av. Dock kan andra delar av resultatet anses visa 
på validitet, reliabilitet och teoretisk generaliserbarhet och i vissa fall därmed också vara 
representativa utanför just den specifika verksamheten. 

 
Forskningsetiska principer och överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014) delar upp intervjuforskning i sju olika stadier och lyfter etiska 
frågor gällande varje stadium som bör begrundas när undersökningen skall genomföras. I det 
första stadiet Tematisering läggs vikt på utkomsten av kunskapen och att fokus där bör vara på 
att den mänskliga situationen skall förändras till det bättre. Planering, Intervjusituationen, och 
Utskriften är de tre nästföljande stadierna och beaktar respondenternas samtycke och 
konfidentialitet samt den personliga påverkan deras deltagande möjligen kan medföra. I 
Analysstadiet bör respondenternas eventuella delaktighet i tolkningen diskuteras och slutligen i 
de två sista stadierna Verifieringen och Rapporteringen bör det betänkas över om resultatet som 
redovisats har kommit av tillräckligt välformulerade frågor samt vilken påverkan presentationen 
av resultatet kan medföra för respondenterna och dennes tillhörighet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dagligdags sedan studien påbörjades har olika etiska resonemang förts med mig själv 
som författare men också emellanåt med uppsatsens handledare. Konfidentialiteten och 
anonymiteten har kanske varit det främsta etiska dilemmat, då flera av respondenterna sagt att de 
gärna står för det de sagt. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att anonymiteten är sådant som kan lovas om det inte finns 
intresse för just de enskilda respondenternas identitet i sammanhanget. De enskilda personliga 
åsikterna är i sig inte av direkt intresse för studien ifråga men klart skulle det i vissa delar av 
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resultatet kunna vara av intresse att veta vilken verksamhet och profession som uttrycker vad. I 
samband med varje intervju lovades respondenterna anonymitet och att jag skulle kontakta dem 
igen om något annat skulle bli aktuellt. Slutresultatet blir nu att inte presentera vilken profession 
eller verksamhet som sagt vad, och det är också ett beslut som känns rätt. Exempel på en slags 
avvikelser är dock när det i uppsatsen resoneras om hälso- och sjukvården samt 
skolverksamheten på ett övergripande plan. Vid något tillfälle i resultatet presenteras också 
uttalanden som kan härledas till yrkesverksamma inom skolverksamheten men där har en 
avvägning gjorts att det ändå inte går att härleda till någon särskild yrkesgrupp eller person. 
Undantaget är de tre referensintervjuerna som specificeras något mer i resultatet men där 
vårdnadshavarens anonymitet ändå är helt skyddad. Tolkningen och presentationen av de tre 
referensintervjuerna har överlag bidragit med lite etiskt huvudbry. Hur skulle deras utsagor 
presenteras i texten för att inte räknas in i respondentgruppens enhetliga svar och hur skulle deras 
resonemang presenteras utan att slutsatser dras direkt utifrån dessa? Intervjun med 
vårdnadshavaren blir väldigt tydligt en typisk referensintervju då inte heller här slutsatser kan 
dras från en röst. Trots detta bidrar den och de andra två referensintervjuerna till en viss balans 
då det blir som vittnesmål från de som varit i blickfånget för allt detta som de andra 
respondenterna hävdar. Skälet till att det bara är en enda intervju med en ”brukare” av Samba 
kommer sig av främst av att studiens grundidé är att empirin skall utgå från verksamma. En 
studie om ”brukarna” i sig är en helt egen studie, vilket skulle vara av stort värde vid ytterligare 
utvärdering. 

I samband med transkriberingen av intervjuerna blev den etiska aspekten påtaglig vid ett 
par tillfällen. Därför har det i några få fall redan vid transkriberingen identifierats uttalanden från 
respondenterna som skulle kunna bli direkt missvisande i resultatet och därför strukits. Förutom 
risk för missvisande skulle också den utlovade anonymiteten riskeras då uttalandena vid några 
tillfällen varit direkt kritiska och tydligt personbundna i åsikter mot andra personer och/eller 
verksamheter. 

 
Läsarhänvisning till resultatdelen 
Då citaten är direkta utdrag från de transkriberade intervjuerna har det för läsvänlighetens skull 
ibland tillkommit hakparenteser […] där ord som röjer respondenten tagits bort eller vid tillfällen 
där något bör läggas till för att förtydliga för läsaren. Detta har endast gjorts i de fall där jag som 
författare är säker på vad som syftats i sammanhanget. Vid de tillfällen då tveksamhet råder har 
citatet inte tagits med. Då studiens datainsamling avslutades med två mötesobservationer gällande 
två olika barnärenden inleds några av analyserna med en återgivning från mötet som tangerar 
respektive rubrik. T.f. enhetschef och den tidigare Sambaanställde respondenten omnämns i texten 
som Sambasamordnare men på några håll också just t.f. enhetschef och tidigare Sambaanställd. 
På ett par ställen i texten omnämns de båda som Sambasamordnarna. När respondenten som är 
vårdnadshavare har kommentarer som bör tydliggöras så kommer det också att anges i 
resultatpresentationen men då självfallet utan att namnges. Samtliga övriga citat och referat 
kommer alltså från de andra verksamma respondenterna och kommer med anledning av att 
garantera anonymiteten inte att presenteras närmare än så, se metodavsnittet Forskningsetiska 
principer och överväganden 
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Resultat, analys och diskussion 
I avsnittet som följer så kommer studiens resultat, analys och diskussion om Sambaverksamheten 
att redovisas i två olika delar. De två delarna tar sin utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. I den första delen är ambitionen att försöka besvara uppsatsens två första 
frågeställningar: Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? samt Vilka 
är de bärande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? I den andra delen är ambitionen att försöka besvara de två sista 
frågeställningarna: Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller 
som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och 
hur hanteras utmaningarna? 

I det första avsnittet presenteras de fyra funktioner som i studien identifierats som extra 
framgångsrika. Presentationen genomförs till största del utifrån intervjustudien men i början av 
varje funktionspresentation presenteras också delar från de anteckningar som gjordes i samband 
med mötesobservationerna på Samba. Rubrikerna i första avsnittet är Kontexten, 
Samverkansadministrationen, Mötesstrukturen och Samordnarrollen och fokuserar på 
identifierade framgångsfaktorer i samverkansprocessen. Då det ganska tidigt i analysarbetet 
visade sig att interaktionsperspektivet var av betydelse så ska jag i analys- och diskussionsdelarna 
visa på varför jag anser att Samba på olika sätt inbjuder till och bidrar till lyckosamma 
interaktionsritualer 

 
Kontexten 
Här kommer studiens resultat om så den så kallade kontexten att presenteras. Valet av rubrik var 
inte självklar då det kan uppfattas vara otydligt i vad kontexten är. Inom ramen för denna studie 
räknas kontexten som de faktorer som kan vara av vikt för människor, men som är svåra att mäta. 
Exempelvis läggs här fokus på Sambas lokaler samt förtäringens vara eller inte vara till 
samverkansmöten. Tidigare studier visar att omgärdande faktorer som exempelvis lokaler och 
fikamöjligheter är av viss betydelse i situationen. Jonhed och Bennich (2018) menar att 
mötestrivseln med bl.a. fika bidrar till att kommunikationen under samverkanmötet blir bättre. I 
samma studie visar det sig också att den gränsöverskridande arenan underlättar i samarbetet 
mellan olika verksamheter (jfr. Jonhed och Bennich, 2018). Hur ser Sambas personal på 
kontexten och tycker Sambabesökarna att kontexten är viktig? Finns det vinster i att 
mötesdeltagarna känner sig bekväma och går det att mäta? Innan presentationen av 
intervjuresultatet kommer här ett sammanställt utdrag från de två mötesobservationerna som 
gjorts som ett komplement till intervjuerna. 

Sambas lokaler är låsta. Vid båda observationstillfällena måste jag ringa på dörrklockan för 
att bli insläppt. Sambasamordnaren, som ska leda det planerade mötet, är klar med de sista 
förberedelserna och står redo att ta emot mötesdeltagarna. I korridoren på vägen mot de två 
konferensrummen hänger två tavlor varav den ena bara består av texten ”Broar binder ihop”. Den 
andra föreställer en lampa med glödlampor i olika storlekar. Bredvid den sitter en lapp där det 
står ”Det räcker att en lampa brinner för att tända ett hopp”. Det finns två mötesrum: ett litet och 
ett lite större. Mötesrummen är vid båda mötena förberedda med ett exakt antal stolar i ring och 
på borden står en burk med kakor och en kanna vatten. Efter väggen i det lilla mötesrummet står 
en serveringsbänk med nybryggt kaffe och te. På väggarna hänger ytterligare ett par tavlor. Den 
ena föreställer tre arbetare med bygghjälmar och pekar åt varsitt håll. På lappen bredvid står det 
”Vart är vi på väg”. Den andra är en triptyk, ett konstverk som är tredelat och på lappen bredvid 
står det ”Tillsammans bildar delarna en helhet”. I det stora konferensrummet finns också två 
tavlor varav den en bara består av texten ”Att stanna upp och lyssna kan göra skillnad” och på 
den andra är det målade gamla lås. På lappen bredvid den står det ”Här arbetar vi tillsammans 
för att låsa upp”. 

 
Till det första mötet är skolpersonalen med flera representanter först på plats och sedan kommer 
Socialtjänstens representant. Stämningen är avspänd och trevlig och de verksamma småpratar 
med varandra innan vårdnadshavarna anländer. Sambasamordnaren tittar in och placerar ut de 



29  

verksamma i ringen med en tanke om var hon vill placera vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna 
anländer sist och blir mottagna i entrén av samordnaren. Alla hälsar på varandra och sätter sig i 
ringen. Under inledningen av mötet bjuder samordnaren alla, att när som helst under mötet ta sig 
lite fika. Ingen tar något från början men efter ett tag reser sig en av de deltagarna för att ta lite 
kaffe vilket medför att samordnaren också reser sig för att placera några dricksglas på bordet. Lite 
senare tar också vårdnadshavarna kaffe och vatten. Då det är en varm dag upplevs rummet något 
varmt och trångt men som helhet upplever jag det som ett trevligt mötesrum. 

En av respondenterna beskriver här upplevelsen av Sambas lokal samt den skillnad som 
blivit efter att Samba fick en fristående lokal på Olaigatan i Örebro: 

 
Jag tycker att det känns jättebra att vara på Olaigatan. Jag tycker också att det blir lite 
symboliskt för att – nu kliver vi in här, vi blir väl mottagna, det finns kaffe på bordet och sådär. 
Sen kan jag inte säga att det inte varit … det har varit bra förut också men det här blir ju snäppet 
bättre. 

 
Sambas förhållandevis nya och centrala lokal har funnits sedan hösten 2016. De anställda är 
nöjda med att vara lokaliserade på ett och samma ställe. Innan lokalen fanns att tillgå satt 
Sambasamordnarna tillsammans med annan personal i kommunens administration och 
samverkansmötena genomfördes hos någon av de verksamheter som deltog i mötet. Exempelvis 
på en skola, på Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin eller på Barn- och 
ungdomshabiliteringen. Av olika skäl åker Sambapersonalen fortfarande ibland ut på möten som 
förlagts till andra lokaler än den egna. T.f. enhetschef tycker att det också att det fungerar bra och 
är tydlig med att det ändå är viktigt att vara öppen för förslag om vart mötena bäst ska genomföras. 
Sambasamordnarna försöker därför i möjligaste mån möta olika behov och ibland krävs 
flexibilitet för att mötet ens ska bli av. I intervjuerna visar det sig att det i viss mån råder det 
delade meningar om de verksammas upplevelse av Sambas fristående lokal. Några av 
respondenterna menar att det för deras del som verksamma kvittar var mötet hålls men tycker att 
det från ett brukarperspektiv kan finnas vinster med att ses på en neutral plats som den fristående 
lokalen. Några menar att Socialtjänstens mötesrum i sig är funktionella, men att det då istället 
kan uppstå andra hinder som eventuellt skaver i processen. Exempelvis kan den unge eller någon 
annan i familjen ha ett motstånd till Socialtjänsten sedan tidigare. Vidare finns det begränsningar 
i hur besökare får röra sig i Socialtjänstens lokaler, vilket kan bli påtagligt både innan, under och 
efter mötet. Innan mötet måste alla samlas i väntrummet för att bli hämtade och eskorterade in i 
lokalerna av någon från Socialtjänsten. Väl inne på mötesrummet kan ingen på egen hand lämna 
lokalerna om det blir ansträngt utan måste följas av någon som arbetar där. I de möten som hålls 
i Sambas lokaler finns möjlighet till rörelse och att som ungdom kunna vandra lite ut och in i 
mötet. Som tidigare sagt är de flesta av respondenterna vana vid miljön på Socialtjänsten och 
upplever den som helt okej, men de ställer sig överlag mer tveksamma ur ett klientperspektiv. 
Någon av respondenterna beskriver upplevelsen av samverkansmöten på Socialtjänsten som 
mindre neutralt och att Sambas lokaler som mer jämlika: 

 
Många brukare upplever ändå att det är en myndighet med makt och kanske känner en rädsla 
av att träffa oss och kan man avdramatisera det genom att vara på ett ställe som inte är så laddat 
så är det ju gynnsamt för alla. Vi blir mer ”equal” där borta på Olaigatan… 

 
Den neutrala och fristående lokalen är ett exempel på ett mjukt värde som av resultatet att döma 
är en viktig framgångsfaktor för samverkansprocessen. Ett annat mjukt värde som har diskuterats 
i intervjuerna är om det är viktigt med någon form av förtäring. Vad anser respondenterna om 
fikat som erbjuds? Är det en viktig del av mötet och i så fall, varför är det viktigt? De flesta av 
respondenterna uppger att de tycker att fikat är en viktig del i mötessituationen. De tycker att det 
känns inbjudande och avslappnat och kanske främst för familjen som är i centrum för mötet. 
Flera ger uttryck för att det kan kännas tryggt att ha en kopp i handen, men också att det kan det 
vara bra att ha någonstans att göra av händerna. Några respondenter uttrycker att de tycker att 
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fikat kvittar och någon att det är direkt onödigt, då fokus måste vara på själva mötet. Här blir 
intervjuerna med Sambasamordnarna särskilt intressanta då de upplever att fikat faktiskt fyller 
en funktion och att det är en självklar och viktig del av mötet. Sambasamordnarna vet att 
besökare, och då främst familjerna tycker att det är trevligt och viktigt. Få av de övriga 
respondenterna kan uttala sig om vad familjerna själva exakt tycker om lokalen och fikat, men 
några tydliga exempel finns. En respondent berättar om några klienters upplevelse som kan 
tolkas som att gamla negativa erfarenheter, även vad det gäller lokaler kan vara av betydelse: 

 
Två tjejer i alla fall som har deltagit har sagt att det är så mycket bättre på det nya stället. Och 
det är ju tonårstjejer som kanske var ca 16 år när vi började och som är 19–20 idag, som säger 
att det är mycket trevligare att gå dit. Och det ser man på dem också… det kan ju vara så att 
man haft ett förflutet i Socialtjänstens verksamhet och börjat sin ”bana” där. Då kanske det 
inte känns så bra att gå in där igen i detta sammanhang när vi börjar den här resan mot något 
annat. Och även något föräldrapar som jag träffade här… som sa att ”gud vad mycket skönare 
att sitta här”. 

 
En annan respondent reflekterar här lite om vikten av att i en utsatt position, få känna sig 
välkommen: 

 
Nej, det vet jag egentligen inte vad föräldrarna tycker men jag tror att föräldrar inordnar sig 
väldigt mycket. Har man barn med problem och mycket kontakt med BUP och Socialtjänst och 
sådär… Om vi nu ska prata om hierarkier så tror jag och den här känslan av att känna sig 
underlägsen så tror jag att många föräldrar känner sig dåliga och misslyckade. Så att där tänker 
jag ändå att det är viktigt för dem att få känna sig välkomna. Det är nog väldigt viktigt med lite 
fika och så där. Jag tror att det är värdefullt. 

 
Den respondent som är vårdnadshavare, uttalar sig om lokalen och menar att det allra viktigaste 
är att hens barn får omge sig med personer som inger trygghet. Vårdnadshavaren berättar också 
att Sambasamordnarna ibland ordnat mötet på den plats där ungdomen befinner sig just då, 
exempelvis ett behandlingshem. Det är ett exempel på den tidigare omskrivna flexibiliteten som 
är viktig, att möta upp och inte röra omkring för mycket i den unges aktuella situation. 

På frågan om eventuella nackdelar med den neutrala och centrala lokalen så uttrycker 
någon av respondenterna en reflektion om risken finns att Sambasamordnarna kanske kan bli 
lite isolerade. En risk för att de kanske kommer ifrån andra verksamma då de inte längre sitter 
tillsammans med andra som jobbar i kommunens verksamhet. Någon lyfter att lokalen ligger 
något avsides och att det eventuellt skulle kunna upplevas riskfyllt i samband med konflikter i 
mötessammanhangen. Flera av respondenterna upplever att det är väl små konferensrum och 
att det på grund av detta ibland upplevs bli trångt och varmt. Någon menar att trängseln och 
värmen också kan ha påverkan på mötets kvalité då tålamodet ibland tryter. På det hela taget 
verkar dock samtliga respondenter vara nöjda med lokalen och att besväret med de små rummen 
vägs upp av värdet av att ha en neutral, central och trevlig mötesplats. 

 
Analys och diskussion om kontextens betydelse 
Resultatet av studien visar att Sambas centrala och neutrala lokaler är en viktig del av 
verksamheten. Lokalen med dess placering anses bidra till att samverkansprocesserna ofta blir 
lyckosamma samt att andra verksamhetslokaler ibland kan verka hämmande för en 
grundläggande god möteskänsla. Det visar sig också att det finns goda skäl till att tänka över vart 
varje enskilt möte bör hållas utifrån barnet/den unges behov, även om Sambas lokaler är ett 
grundalternativ. Det fika som Samba bjuder på verkar också vara av betydelse och bland annat 
utifrån ett trygghetsperspektiv. I Collins (2005) beskrivning av lyckosamma interaktionsritualer 
är två av de fyra grundläggande beståndsdelarna; en tydlighet i den fysiska närvaron av personer 
på samma plats och att det också måste vara helt klart om vilka som deltar i interaktionen samt 
vilka som inte ska delta. 
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Utifrån Collins teori om interaktionsritualens betydelse går det att förklara viktiga delar av 
helheten för en lyckosam samverkansprocess. Tidigare, innan Sambas nya lokal fanns har 
samverkansmöten förlagts till olika verksamhetslokaler där det oftast rör sig andra personerän 
de som ska delta i mötet. När dörren till mötesrummet stängts och mötet påbörjats har det säkert 
inte rått några tvivel om vilka som varit mötesdeltagare. Dock finns övriga delar i lokalerna som 
exempelvis ett väntrum där många människor rör sig och som eventuellt kan skapa en osäkerhet 
gällande själva inramningen av mötet. I Sambas centrala lokaler råder ingen garanti för att du 
som besökare inte stöter på andra personer än just de som ska delta i samma möte, men antalet 
personer i rörelse i lokalerna är klart begränsade till skillnad mot andra verksamhetslokaler. Med 
grund i Collins tankar om hur den fysiska närvaron bidrar till att människor blir trygga i mötets 
inramning samt en tydlig vetskap om vilka som faktiskt är mötesdeltagare, blir Sambas neutrala 
och organisatoriskt avskilda lokaler ett viktigt bidrag till mötet skall utmynna i en lyckosam 
interaktionsritual. 

 
Samverkansadministrationen 
Strax innan ett av mötena berättar samordnaren för mig att det är en av verksamheterna som har 
anmält att de inte kan komma. Detta lyfts också fram tidigt i mötets uppstart då alla deltagare ännu 
inte fått den senaste informationen om vilka som har anmält frånvaro. Det står dock klart att 
föräldrarna redan har fått uppdaterad information av samordnarna om vilka som ska vara på 
mötet och vilka som sagt ifrån. Vid de båda mötena påtalar samordnaren att det vid förra mötet 
upprättades en SIP och frågar om så är önskan också denna gång. Alla verkar tycka att det är bra 
och samordnaren påtalar att någon då måste föra den gemensamma dokumentationen enligt SIP:s 
mallar. Vid båda mötena tar någon av de deltagande professionella självmant tar på sig ansvaret 
för att läsa upp föregående mötes anteckningar, samt att dokumentera under det pågående mötet. 

Inför denna studie var administrationsfrågan först inte aktuell och fanns därför inte med som 
en av stödfrågorna till intervjuerna. Efter de första intervjuerna blev det dock tydligt att 
administrationen är en viktig del av samverkansprocessen som Sambaledarna tar ansvar för. Här 
tillkom då ett nytt tema för studien och därmed en till fast fråga som ställdes till de övriga 
respondenterna. I genomgången av tidigare forskning ovan framgick att behovet av en 
samordnarfunktion är stort för alla parter i samverkan men kanske främst för den som är brukare 
eller, som här i sammanhanget anhöriga till barn och unga (Boklund, 1995; Socialstyrelsen, 2012 
& Englund, 2017). Vad anser då respondenterna om detta? Hur viktig är en gemensam 
dokumentation för en samverkansprocess och vilken betydelse har de administrativa delarna 
överlag i samverkansprocessen? Flera av respondenterna är tydliga med att det administrativa 
arbetet runt mötena ibland inte är direkt svårt, men att den tid som det tar är svår att få till. En av 
respondenterna uttrycker sig här om den ibland omöjliga uppgiften att kalla till möten med 
många deltagare: 

 
Det kan ju vara en ny konstellation av människor som ska till … det är ju då Samba kommer in 
som så viktig. Att det finns någon som gör det här administrativa uppgiften som var stört omöjlig 
innan Samba. Man har ju suttit och försökt få ihop möten med 15–20 personer från olika 
verksamheter och så kom hon [Sambasamordnaren] och löste det här och vi bara satte oss och 
gjorde det vi skulle på mötena istället. 

 
Utöver sammankallning till möte innebär administrationen också det så kallade förarbetet. 
Sambasamordnarna ringer runt och pratar med den unge som är föremål för det planerade mötet 
men också/eller med någon eller några i familjen som ska delta i mötet. Det gäller då att få tid till 
att prata ordentligt om det som krävs för att förbereda den unge och/eller familjemedlemmarna på 
vad som kommer att ske under själva mötessituationen. Den här mötesinformationen kan ske vid 
ett personligt möte likväl som över telefon, beroende på hur familjen önskar ha det. Det krävs 
dock alltid en förberedande kontakt och ett godkännande från den aktuella familjen om vilka 
verksamheter och personer som skall delta i mötet. Inför det allra första mötet krävs också mer 
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och tydligare information om själva mötessituationen i sig (Internt arbetsmaterial Samba)6. En av 
respondenterna beskriver här värdet av att Samba har en förberedande kontakt med den unge och 
dennes familj: 

 
Sambasamordnarna tycker jag också har varit otroligt skickliga på att möta upp vårdnadshavare 
och att föra fram deras behov till oss som kommer på de här Sambamötena. Ibland så kan det nog 
vara otroligt svårt för en vårdnadshavare själv att kunna beskriva om den problematik som finns i 
familjen […] och på något vis hjälpa till att sortera för det gör också att blir mer verkningsfulla 
möten… man håller sig till det som det ska handla om på ett proffsigt sätt tycker jag. 

 
Den vårdnadshavare som deltog i intervjustudien berättade att Sambaledaren outtröttligt först 
alltid kontaktade ungdomen som var föremål för det kommande mötet. Inför alla möten gjordes 
detta och ungdomen fick då frågan om vad hen hade för önskningar om mötesdeltagare eller om 
något särskilt som borde tas upp. Detta skedde oavsett om ungdomen var planerad att delta i 
mötet eller inte. I de allra flesta fall svarade ungdomen att de skulle höra av sig till 
vårdnadshavaren istället, vilket också gjordes för mer detaljerad mötesplanering. Efter samtalet 
med vårdnadshavaren så ringdes ungdomen upp igen för att få vara med i resonemanget om hur 
planeringen såg ut. Vårdnadshavaren uttrycker att handlingar liknande detta upplevts mycket 
respektfullt av dem som familj och att det troligen också bidragit till ungdomens vilja att delta i 
möten emellanåt. Vårdnadshavaren upplevde också att involveringen av den unge troligen 
tryggade situationen överlag, då hen fick känna sig delaktig i resonemangen gällande den egna 
framtiden. Den tid som Sambasamordnaren lägger ner på förarbete menar flera av respondenterna 
är resursmässigt omöjligt att få till ute i verksamheterna. En av respondenterna uttrycker sig så 
här om det viktiga arbetet med att förbereda och trygga inför kommande samverkansmöten: 

 
Ja, och även att det de här samtalsledarna förbereder föräldrarna på… vilka som kommer… 
berättar vad man har för uppgift där och tryggar personerna kanske som det handlar om och barn 
som vart med och så. Nej det har en jätteviktig roll tycker jag… så det är ingenting som går av 
sig självt. Dels i att vara den här administratören men att också vara en skicklig förarbetare i det 
också. 

 
Några av respondenterna minns tiden från innan Samba och svårigheten med att kalla till möten i särskilt 
svåra ärenden. Det ibland besvärliga med att få till att berörda verksamheter och rätt profession kunde 
komma. Någon menar att rollen som samordnare är extra viktig just i förarbetet. Förutom uppfattningen 
om Sambasamordnarna är skickliga i sitt förarbete så uttrycker någon av respondenterna också vinsten 
i effektivitet när de inte själva behöver arrangera eller hålla i mötet så här: 

 
Ja och jag tror en del i det här är att … i alla fall som jag tycker som erfarenhet av hur det var 
innan Samba... det är så tacksamt effektiviserande att någon annan håller i all den här 
administrationen och håller i mötet och kan hålla neutraliteten. 

 
Utifrån intervjuresultaten tycks uppfattningen vara att det behövs en särskild samordning för den 
som är i behov av hjälp i kontakten med olika stödfunktioner. Det kan exempelvis handla om 
ärenden där någon är tillfälligt sjuk, kroniskt sjuk eller funktionsnedsatt. I denna studie då fokus 
är på Samba så handlar det kanske mest om stöd till vårdnadshavare som har barn i behov av 
många kontakter. Vårdnadshavare får ofta själva kämpa för att få ihop familjens livssituation 
och blir ofta kallade till olika möten som rör deras barn. Englund (2017) visar i sin avhandling 
att av de barn och unga som varit aktuella för samverkan så har det i en "betydande utsträckning" 
varit barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Englund (2017) menar att det är goda 
resultat då det är just den målgruppen som mest behöver samordning. I Sambas 
verksamhetsrapporter de senaste åren rapporteras att en stor andel av deras samverkansmöten är 

 
 

6 Lathund för samordnare i Samba. Internt material med tydlig vägledning under hela samverkansprocessen. 
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just kring barn och ungdomar vars familjer vanligen är i behov av samordning. Flera av 
respondenterna betonar administrationens betydelse och att det är svårt att värdera den delen av 
arbetet resursmässigt. Vidare uttrycker flera att det blir klart effektivare möten när mycket av det 
så viktiga förarbetet genomförts bra och att det inte behöver gå mycket tid av mötet för att lära 
känna varandra, (Jfr Jonhed, 2016; Jonhed & Bennich, 2018). Någon av respondenterna resonerar 
om svårigheten i att bedöma värdet på den administrativa insatsen så här: 

 
Ja det är ju sådana här värden som är svåra att räkna på, det som jag beskrev med 
administrationen runt det hela. Om det skulle hamna på varje verksamhet att försöka få ihop de 
andra verksamheterna, och vem i de andra verksamheterna? … eh.… kunskapen om varandras 
verksamheter som ger ett mervärde att man nästa gång kan ännu mer när man sätter sig på ett 
nytt Sambamöte och det är ju sånt som är jättesvårt att räkna på. 

 
Det som presenterats i det här delavsnittet är exempel på administrativa förberedelser som görs 
inför ett samverkansmöte. Ansvaret för detta skulle lika gärna kunna ligga på var och en av de 
berörda verksamheterna. Varför är det då av betydelse att just Sambasamordnarna gör det? 

För att exemplifiera betydelsen av att administrationen är välskött berättar några av 
respondenterna om ett motsatsförhållande och den frustration som ibland uppstår i samband med 
samverkansmöten som inte sker inom ramen av Samba. Respondenterna menar att de olika 
verksamheterna ofta har förväntningar på mötet som helhet och att det ska komma ut något av 
värde i processen, men att förväntningarna inte sällan grusas av olika skäl. Det händer 
exempelvis att någon, för ärendet, central verksamhet inte dyker upp till det planerade mötet. 
Återbud har ibland meddelats, men ibland är frånvaron också oklar och övriga deltagare beslutar 
oftast att ändå genomföra mötet. Dels för att komma framåt och dels för att det också vanligen 
finns en familj på plats som kommit dit med förväntningar. Mötet hålls då alltså i regel ändå och 
ett nytt möte planeras längre fram där den eller de parter som inte deltagit kan vara med. Så går 
tiden med ytterligare en eller två månader utan att samtliga viktiga parter har samlats kring den 
unge. Denna situation skapar mycket frustration och ur ett etiskt perspektiv gällande familjen 
och den unge så kan det också anses allvarligt. Så som situationen beskrivs här ovan blir det 
naturligtvis inte alltid och det händer också att det inte dyker upp deltagare till Sambamötena. 
Dock lyfter flera av respondenterna fram den ovan beskrivna situationen i samband med 
samverkansmöten utanför Samba och därför tas det med här i resultatet. 

Kanske finns en del av svaret på skillnaden som lyfts fram i just det gedigna förarbetet som 
Sambasamordnaren gör? 

 
Analys och diskussion om administrationens funktion och betydelse 
För att förstå det omfattande arbetet som görs rent administrativt måste troligen erfarenhet finnas 
av att som verksam någon gång ha sammankallat till möte. Att kalla till ett möte där fler än två 
personer medverkar kan ibland vara en grannlaga uppgift, vilket inte sällan har till följd att det 
dröjer innan ett möte kan komma till stånd. Resultatet av intervjuerna visar att de administrativa 
uppgifterna som tillkommer runt varje enskilt samverkansmöte tar tid från övriga arbetsuppgifter 
och det blir till en fråga om prioriteringar. Det finns också en risk att jobbet med att bjuda in 
mötesdeltagare, på grund av tidsåtgången reduceras till miniminivå. I förlängningen kan det 
exempelvis innebära att inte alla som borde delta i mötet blir kallade. Bidrar Sambasamordnarnas 
administrativa arbete till att en mer lyckad interaktionsritual och hur kan det i så fall förklaras? 
Tuckmans grupputvecklingsmodells första fas forming, innefattar den så viktiga 
förberedelsebiten med deltagarna. Där blir det av vikt att samverkansledaren skapar goda 
relationer till de olika verksamma som ingår i samverkan. Detta för att omorgsfullt lägga grunden 
för den sen kommande så viktiga dialogen dem emellan (Bihari och Axelssons, 2013 & Huzzard 
m.fl. 2010) Då de fyra olika grupputvecklingsfaserna också är beroende av varandra är denna 
första fas en viktig del för att samverkansprocessen med de övriga tre faserna integrerade skall 
vara lyckosam (Bihari & Axelsson, 2013). Samtliga respondenter är uppenbart nöjda med att 
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Sambaledarna tar den administrativa biten inför mötena. De tycker att de är skickliga i förarbetet 
och vittnar också om att det resursmässigt skulle var omöjligt att genomföra detta fullt ut på egen 
hand. Den administrativa insatsens stora betydelse som förmedlas, kan antas ha ytterligare värde 
än just den praktiska insatsen och kan bättre förstås om den ses som ett exempel på begreppet 
forming. Med stöd i Tuckmans grupputvecklingsteori och det första utvecklingsstadiet forming 
går det att se att formingbegreppets innebörd och Sambasamordnarens förarbete går i linje med 
varandra. Sambasamordnarna handhar relationerna med de olika verksamheterna i huvudsak 
med framgång i formingfasen vilket sannolikt bidrar till lyckosamma utfall i de kommande tre 
faserna. Utifrån Sambasamordnarnas administrativa insats och framförallt med förarbetet går det 
att anta att insatsen också är av betydelse för resten av grupputvecklingsprocessen. 

 
Mötesstrukturen – Inramningen och tydligheten om respekten för barnet 
Innan de båda Sambamötena startar får jag presentera mig och informera om min roll som 
mötesobservatör. Jag sitter strax bakom två av de verksamma och har på så vis god överblick på 
mötet och ser tydligt både vårdnadshavare och samordnaren. 

Sambasamordnaren inleder det första mötet med att hälsa alla välkomna och göra en 
presentationsrunda och under det andra mötet hälsar alla noggrant på varandra innan starten. 
Samordnaren ”sammanhangsmarkerar” vid båda mötena genom att informera om mötets längd 
och vilken verksamhet som har initierat mötet. Sedan påminner samordnaren om vikten av att vi 
visar respekt för den unge och den unges familj, samt för varandras verksamheter och professioner. 
Det andra mötet startar med en intensiv diskussion som tar vid direkt efter samordnarens uppstart, 
då en av mötesdeltagarna självmant tar ordet. I god tid innan båda mötenas sluttid börjar 
samordnaren att flagga för avrundning och samlar på olika sätt ihop tankar om fortsättning. Bland 
annat genom att klargöra om nya Sambamöten är önskvärda och i ett av fallen bokas ett nytt datum 
direkt. I det andra fallet beslutas att vårdnadshavare träffar de olika verksamheterna enskilt först 
en period och sedan återstår det att se om ytterligare Sambamöten krävs. I det ena mötet som har 
lite färre deltagare hålls tiden för avslut punktligt, men i mötet där med många deltagare drar 
avslutet ut på tiden. Verksamheter droppar av allt eftersom då andra möten väntar och kvar blir 
vårdnadshavarna och ett par professionella, som stannar ytterligare någon halvtimma. 

Administrationen och den centrala och neutrala lokalen visar sig vara viktiga delar av 
Sambaverksamhetens arbete. Respondenterna berättar också om att de uppfattar den tydliga 
strukturen och inramningen av Sambamötena som viktiga delar. Mötesstrukturen och särskilt 
inramningen har varit en central del i intervjusamtalen sedan de första intervjuerna gjordes. Vad 
innefattar denna inramning, struktur och rutiner som gör den betydelsefull? Vilken betydelse har 
den för karaktären på de samverkansmöten som Samba ansvarar för? 

Tf. enhetschef berättar om att de som samordnare följer en tydligt nedskriven mötesordning 
vilken är en del av den tidigare nämnda lathunden för hela samverkansprocessen. Samordnarna 
räknar alltid in barnet även om det inte deltar i mötet. Tf. enhetschef menar att det då blir extra 
viktigt, att i uppstarten tydliggöra att fokus ska vara på barnet. Ungefär så här kan enligt tf. 
enhetschef då låta i inledningen av mötet: 

 
Kalle är inte med här idag. Jag vill påminna om det självklara, att mötet ska prata om Kalle med 
den största respekt OCH att vi visar respekt för den situation som är i familjen och för er som 
mamma och pappa som sitter med här. Men vi måste också respektera er som 
verksamhetsföreträdare – ni har olika uppdrag och olika ansvarsområden i förhållande till Kalle 
och till familjen. 

 
Respekten för barnet och att hela tiden ha barnet eller den unge i fokus under mötet är också en 
påtaglig och central aspekt av ramarna för mötena. Ordet Samba, står i detta fall för 
Samverkansledning för Barns och ungas bästa. Frasen för barns och ungas bästa, finns med på 
de flesta dokument som författas inom ramen för Samba är ett tydligt signum för verksamheten. 
Därför ligger frasen ”barns och ungas bästa” till grund för en av de stödfrågor som förbereddes 
inför intervjuerna. Frågan ställdes till samtliga respondenter om de upplevde att den tydliga 
starten med uppmaningen om respekten för barnet upplevs genuin och att det faktiskt är för 
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”barnets bästa”. Respondenterna är ense om att de upplever det som en tydlig och äkta 
uppmaning till mötesdeltagarna. Uppmaningen finns alltid med i starten på mötet och rutinen 
med uppmaningen slarvas det inte med. Den upprepas varje gång även om samma samling 
mötesdeltagare hört det flera gånger tidigare. Det blir som en mötesrutin enligt några av 
respondenterna och de är tydligt med att rutinen uppskattas trots att uppmaningen egentligen är 
självklar. En respondent kommenterar inledningsorden med uppmaningen om respekten för 
barnet så här: 

 
Man lägger liksom upp det på bordet på något sätt och jag tror att det är superviktigt. Det blir 
lite symboliskt också, man får liksom tänka till ett varv extra. 

 
Några av respondenterna berättar också att samordnarna ibland har fått påminna mötesdeltagana 
om respektuppmaningen i mötets början. Det har då upplevts som en påminnelse och inte en 
uppläxning. Här är det samstämmiga tankar om att uppmaningen är på ”på riktigt”. Alla upplever 
det som viktigt men i vissa fall också nästan lite högtidligt. Vidare berättas det om att 
Sambasamordnarna också under mötet ofta återför fokus mot barnet/ungdomen genom att ställa 
frågor som exempelvis ”Blir det här det bästa för barnet/ungdomen? Eller ”Hur blir det här för 
barnet/ungdomen?” Några respondenter påpekar också att samordnarna är noga med att det inte 
ska pratas mellan verksamheterna innan mötet om inte vårdnadshavare är på plats. Är det sedan 
så att vårdnadshavare inte kommer ska det tydligt sanktioneras från dem att mötet kan 
genomföras ändå. Alltså menar flera av respondenterna att respekten genomsyrar hela 
samverkansprocessen och inte heller bara själva mötet. Vårdnadshavaren som intervjuats uppger 
också att hen alltid på så vis upplevt sig respektfullt bemött. 

Samtliga respondenter blir under intervjusituationen ombedda att reflektera över eventuella 
skillnader mellan den typ av möten som sker inom ramen för Samba och de som förs på egenhand 
ute i verksamheterna. Flera av respondenterna som varit verksamma över längre tid och deltagit 
i samverkanssammanhang innan Samba fanns, uttrycker att ”det är skillnad nu”. Här blir det 
viktigt att förtydliga att det dagligen genomförs samverkansmöten av olika typer ute i de olika 
verksamheterna där inte Samba är involverade. Samverkansmöten som är professionellt ledda 
med ett gott samverkansklimat och som har välfungerande process. Det är alltså i huvudsak 
ärenden där det är många inblandade aktörer och/eller där det låst sig i samarbetet, som Samba 
blir inblandade. Så den jämförelse som görs här mellan olika möten handlar om de liknande 
mötesformer som sker – alltså med Samba eller utan Samba. En av respondenterna reflekterar här 
om skillnaden innan och efter Samba samt om Sambas mötesstruktur så här: 

 
Jag tycker att det blev mer ordning och struktur på mötena och jag tycker att deltagarna mer… jag 
vet inte hur jag ska uttrycka det här men… kanske mer professionellt börjat se… ”vad är min del 
och hur ska jag presentera min del här i samverkan och vad är andras del och så …och att vi då 
snabbare kom till en gemensam lösning som var till gagn för barnet eller ungdomen. 

 
Sambasamordnarens roll 
Efter mötesinledningen uppmanar samordnaren vårdnadshavarna att säga något om situationens 
nuläge. Under det första mötet är det ungefär hälften så många deltagare som i det andra mötet och 
möjligheten till diskussion upplevs naturligt bli enklare. Under det andra mötet får samordnaren 
arbeta hårdare med att fördela ordet och vid något tillfälle är det tre händer i luften från deltagare 
som vinkar och önskar få ordet. Samordnaren får under det andra större mötet vid flera tillfällen 
delsammanfatta och försöka styra tillbaka diskussionen mot huvudfrågan. Här får samordnaren 
god hjälp av några deltagare som upplevs vara vana vid samverkansmöten och säkra i sin 
profession. De bidrar med att också tydliggöra några diskussioner. Då det är resonemang och 
ordväxlingarna sker snabbt är det påtagligt att samordnarens och de andra deltagnas 
tydliggörande underlättar för vårdnadshavarna. 

En av respondenterna uttalar sig om Sambasamordnarens neutrala och förmedlande roll så 
här: 
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Om jag nu bara ska gå direkt på så tycker jag att de här sambamötena är jättebra och just det 
här att ha en neutral samtalsledare… på det där sättet man startar- så respektfullt… bara det 
gillar ju jag… och att man sätter fokus på eleven och att man är där för sin egen del med 
verksamheten […]att alla är lika viktiga runt bordet liksom och man kan inte skylla på någon. 
För det tycker jag blir så tydligt att det kan man inte göra, utan vi ska hjälpas åt. 

 
Som framgick i avsnittet om tidigare forskning visar studier att samordnarrollen är av stor 
betydelse för samverkan och att neutraliteten hos den som leder samverkansmötet är en viktig 
framgångsfaktor. Ingen av de verksamma Sambasamordnarna eller de som arbetat där tidigare 
har påbörjat rollen som samverkansledare direkt efter sin yrkesutbildning. Samtliga samordnare 
har alltså en historia med tidigare branscherfarenhet, vilket blir en ofrånkomlig faktor att förhålla 
sig till i diskussionen om neutraliteten. En av respondenterna reflekterar här om neutraliteten hos 
Sambasamordnarna som inte bara handlar om att förhålla sig oberoende i relationerna inom ramen 
för det aktuella samverkansärendet. Det handlar också om att förhålla sig till sin gamla yrkesroll. 

 
Sedan får man nog vara försiktig tror jag, jag kan bara reflektera runt att som 
Sambasamordnare tror jag det krävs mycket av en, att hålla sig neutral också och inte gå in 
mer i ärenden än vad jag ska göra som en Sambasamordnare. Så att de inte faller in i rollen som 
socialsekreterare, kurator eller så.[…] Det tror jag kan vara svårt för det är ju barn och elever 
som verkligen engagerar en, så är det ju. 

 
Neutraliteten hos Sambasamordnarna är ett centralt tema redan vid starten av denna studie. Av 
resultatet att döma så visar det sig också vara en viktig framgångsfaktor för goda 
samverkansprocesser. Räcker det då med neutraliteten och att vara en van mötesledare? Krävs 
också annan kompetens av samverkansledarna och har i så fall Sambas personal det som krävs? 
Respondenterna är i huvudsak samstämmiga i att Sambas personal besitter en särskild 
skicklighet i att hålla i samverkansmöten och då främst när det gäller inramningen av mötet. En 
av respondenterna beskriver samordnarnas ledarroll så här: 

 
Jag kan nog bli ganska imponerad av det här... att kunna hålla i ett möte. Sådant fokus - men 
ändå på ett mjukt och respektfullt sätt. Det handlar väldigt mycket om person på så vis att det 
är väldigt framgångsrikt med de samtalsledare som är mjuka men ändå väldigt tydliga. 

 
Här uttrycker de flesta av respondenterna att det trots goda exempel på välfungerande samverkan 
utanför Samba, finns vissa ärendetyper som kräver en Sambasamverkan och en neutral 
samordnare. Det blir också tydligt att en framgångsfaktor när det gäller möten utanför Samba är 
när de olika deltagarnas engagemang är högt. Särskilt då blir det ofta ett bra samarbete och en 
god samverkansprocess. Ett par av respondenterna reflekterar över skillnader i möten med eller 
utan Samba så här: 

 
... de möten utan Samba som resulterar i en bra samverkan bygger mer på person än 
organisation och det tror jag är något man kommer ifrån i och med att man har Sambaledare. 

 
Jag vet att det var i ett fall där det var ”kaosigt” i ett första möte som vi hade själva utan Samba, 
och där den andra verksamheten sen valde att fortsättningsvis använda sig av Samba och efter 
det har det blivit jättebra. 

 
I samtliga intervjuer beskrivs också mer eller mindre just Sambasamordnarnas förmågor och vad 
det är som gör de speciella i samverkansammanhang. Samtliga svarar på frågan om den goda 
förmågan att hålla ett strukturerat Sambamöte är personbundet eller inte. Några menar att det inte 
spelar någon roll vem de får som Sambasamordnare i ett möte. De menar att de ser att det finns 
skillnader i förhållningssätt men att det inte spelar någon roll så länge som mötesstrukturen 
upprätthålls på liknande sätt. På frågan om det spelar någon roll vem av Sambaledarna som leder 
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mötet svarar en av respondenterna så här: 
 

Nej, det tycker jag inte eftersom … det som de ska vara är ju att vara oberoende ledare… vilket de 
också poängterar. Alltså ”jag ska vara en samtalsledare, jag ska vara oberoende och jag ska 
fördela ordet”. Det blir ju som en programledare… sen är det ju klart att det har olika stil. Jag 
har provat någon gång och det är inte lätt ska jag säga… Just det här att de anger ramarna i 
början och sen håller i dem… De är väldigt måna om ramarna och visar att det är viktigt. 

 
Några av respondenterna är dock lite mer bestämda i sin åsikt om att samordnarrollen är mer 
personbunden och att de själva helst önskar få använda sig av den de uppskattar mest i 
mötessammanhang. De nämner olika förtjänster hos de olika samordnarna och en respondent 
resonerar här lite om lyhördheten som kan skilja mellan de olika samordnarna: 

 
Nu måste jag tänka lite… ja jag tycker nog att det är personbundet. Själva strukturen är ju 
väldigt lik med att de inleder på ett speciellt sätt men också den där tydliga ramen har ju alla. 
Men så tänker jag att hur man fångar upp olika saker och olika verksamheters tankar och idéer 
under mötet – det tänker jag beror lite på person. Hur lyhörd man är och så… det tänker jag 
har varit lite skillnad. 

 
Här ovan är det två intressanta uttalanden från respondenterna som visar att de uppfattar det som 
att Sambasamordnarna är olika men att det ändå håller fast vid just den tydliga inramningen som i 
sig också visat sig vara en framgångsfaktor. I intervjun med den tidigare Sambasamordnaren 
berättar hon om sina upplevelser som anställd på Samba under flera års tid. Hon minns att när 
hon började två år efter att Samba startades så fanns det en hel del upptrampade stigar, men att 
Samba ändå fortfarande var under utveckling. De som samordnare fick då jobba extra hårt med 
att få till samsyn i processerna och övriga mötesdeltagare var ibland var snabba med att komma 
med lösningar på vad de själva och andra skulle göra. Vid sådana tillfällen fick hon som 
samordnare bromsa, dra tillbaka och påminna om syftet eller exempelvis säga ”vad säger 
ungdomen själv om detta?” Det menar samordnaren också hände på senare tid men inte i samma 
utsträckning som i början. Hon upplever att det generellt har utvecklats ett nytt samverkansklimat 
i Örebro där verksamheterna överlag har bättre koll på varandras verksamheter och därmed också 
de olika möjligheter och begränsningar som verksamheterna har. Samordnaren, som för övrigt 
trivdes mycket bra med att arbeta på Samba, berättar att hon först efter att ha slutat sin tjänst kan 
se vilken enorm kraft alla samverkansmöten tagit genom åren. Hon liknar mötena med en 
”match” som ibland måste avbrytas för reflektion: 

 
Ja herregud vad vi har hållit på. Jag ser det som att jag är värdinna för mötet och när jag är 

mitt i så ger jag järnet liksom. Det är lite som en match och ibland måste jag avsluta med att 
säga att ”Nu kommer vi kanske inte längre i det här och vi måste allvarligt fundera över om vi 
samverkar på låtsas”. 

 
Trots att respondenterna upplever att det finns många exempel på god samverkan i också utanför 
Sambas ramar så uttrycker ändå merparten en önskan om att Samba gärna kunde utöka sin 
verksamhet och därmed också möjligheten att nyttja Sambasamordnarna oftare. Flera av 
respondenterna upplever också att det på senare tid blivit fler komplexa samverkansärenden och 
att det är då Sambas insteg behövs som mest. En av respondenterna beskriver 
Sambasamordnarnas förmåga att hålla ordning under mötena så här: 

 
Ja, jag tycker att de i samtalet är väldigt neutrala och lyfter fram så att alla får prata. Jag 
kommer inte på något bra exempel men de kommer ihåg eller märker om någon behöver få säga 
något igen som kanske nämnts tidigare eller så. ”Nu är det dens tur att prata” eller så. Fast det 
har aldrig blivit obehagligt eller så eller att de måste gå in och bryta för att det är ett sådant liv, 
utan det gör bara saker tydliga. Och att alla skärper till sig och lyssnar på varandra. 
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Analys och diskussion om mötesstrukturen och rollen som neutral samordnare 
Alla delar av en interaktionsritual är viktiga och även om Sambasamordnarna inte kan vara helt 
ensamt ansvariga för att interaktionsritualerna blir lyckosamma så har de en viktig och betydande 
roll i processen. Det som Sambasamordnarna säger vid uppstarten av mötet och då särskilt den 
rutinmässiga uppmaningen om respekten för barnet och familjen, går att likna med en 
ritualisering. Collins (2005) menar att en interaktionsritual är lyckosam när det i ett möte med 
två eller fler personer finns ett gemensamt fokus och en delad sinnesstämning. Enligt Cahill 
(2001) som refererar till Goffman, så är den rituella delen av interaktionen också grundläggande 
och nödvändig för den fortsatta interaktionen. Med stöd i begreppet ritualisering och dess värde 
inför goda mötesförutsättningar går det att anta att Sambasamordnarna med sin inledande och 
uppskattade uppmaning om respekt förenar mötesdeltagarna i en delad god sinnesstämning. 
Därmed ökar förutsättningarna för ett gott mötesklimat och i förlängningen en lyckad 
interaktionsritual. När ordet respekt används av inom offentlig förvaltning blir det intressant att 
fundera över Goffmans begrepp image och tomma skal (Persson, 2012) när ord och fraser ibland 
kan nyttjas för att visa upp en fasad. Samtliga respondenter upplever Sambasamordnarnas 
uppmaning om respekten för barnet och dennes familj som genuin och viktig och det går därför 
att anta att begreppen image och tomma skal inte är applicerbara på den ritualliknande uppstarten 
som ramar in Sambas möten. 

Kan det ändå inte från ett samtalsledarperspektiv upplevas tjatigt och ibland lite pretentiöst 
att ”fostra” andra mötesdeltagare genom uppmaningen om att visa respekt? Frågan ställs till 
Sambas tf. enhetschef som uppger att själva inramningen inte alls känns fostrande utan mer en 
självklar del i arbetssättet och att det är tryggande. Tf. enhetschef resonerar vidare om detta och 
säger att hon ibland tänkt på att det däremot kanske blir tjatigt. Särskilt de tillfällen då det är 
samma konstellation av deltagare som ses gång efter annan men det hindrar henne inte från att 
genomföra uppstarten och inramningen på så vis som förväntas. I Tuckmans andra fas av 
grupputvecklingsprocessen, storming, menar Bihari och Axelsson (2013) att ledaren av 
samverkansprocessen nu börjar utmanas i att medla i eventuella intressekonflikter. När de olika 
verksamheterna samlas för möte hos Samba sorterar och strukturerar Sambasamordnaren de 
olika verksamheternas önskemål med mötet utifrån bästa förmåga. Sorteringen och 
struktureringen kan förstås utifrån Tuckmans fas storming och den utjämning av 
intressekonflikter som den behandlar. Utifrån Tuckmans grupputvecklingsmodell med de fyra 
första faserna och betydelsen av ledarskapet i processen går det att fundera över 
Sambasamordarens roll genom hela processen. I utvecklingsmodellens process som består av 
faserna forming, storming, norming och performing menar Bihari och Axelsson (2013) att 
ledarskapet påverkas av hur varje fas hanteras men också att faserna var för sig i sin tur påverkas 
av hur samordnaren hanterar dem. Dessa utvecklingsfaser ligger alltså enligt författarna till 
grund för det ledarskap som krävs för en god samverkan. Respondenterna uttrycker också hur 
Sambasamordnarna i huvudsak lyckas med att hålla en balans i samverkansprocesserna. Med 
grund i teorin om de olika utvecklingsfaserna går det att anta att Sambasamordnarna relativt ofta 
lyckas med utförandet i respektive fas och att den neutrala ledarrollen har betydelse i detta. 
Faserna forming och storming har redan använts i analys av Sambaledarens administrativa och 
konfliktutjämnande roll. Fasen norming kan antas vara extra viktig då det är den första fasen och 
utkomsten bör vara framgångsrik för att lyckas i de kommande faserna. Blomqvist (2012) visar 
i sin forskning att en kompetent samverkansdeltagare lyckas med att skapa relation både med 
familjen som är i fokus men också övriga mötesdeltagare som oftast är professionella. Här går 
att anta att sambasamordnarna med sin kompetens inte bara lyckats med detta själva utan att de 
genom sin samordningsskicklighet i de olika grupputvecklingsfaserna bidrar till att andra 
deltagare också skapar dessa relationer. Här resonerar en av respondenterna om 
Sambasamordnarens skicklighet och förmåga att hålla kursen och att inte släppa frågor: 

 
… och den neutrala ledaren som kan styra samtalet så att man inte själv lämpar över. Det är ju 
det här som är det finurliga med den här Sambasamordnaren, för det är ju ingen som bara kastar 
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iväg frågorna för de hamnar [kommer] ju tillbaka. De släpps ju aldrig som de skulle göra om 
man har möte utan en neutral samtalsledare. 

 
Studien visar också att det upplevs vara vissa skillnader mellan de möten som hålls inom ramen 
för Samba och de möten som inte Samba är med i. Det som identifierats framgångsrikt i möten 
utanför Samba är när engagemang från deltagarna blir tydligt. Det kan alltså tolkas som att dessa 
möten präglas mer av ett interprofessionellt perspektiv än ett interorganisatoriskt eller 
intersektoriellt fokus. (Jfr. Bihari och Axelssons, 2013) resonemang om de olika perspektiven. 
Det ena utesluter såklart inte det andra men processen blir troligen påverkad, om eller när det 
hänger på enskilda personer. Någon av respondenterna liknar samverkansmötens 
sammansättning av deltagare, oavsett samba eller inte, som ett lotteri och menar att det sällan är 
samma personer som hänger med över tid. Om mötets kvalité blir avhängigt enskilda personers 
insats mer än vilken verksamhet som deltar kan det finnas en risk för skörhet i processen. Här 
blir också Abbots tankar om den subordinerade jurisdiktionen särskilt intressant. Abbot menar att 
de olika professionerna som samarbetar rangordnas och/eller tilldelas antingen ett kognitivt eller 
ett praktiskt ansvar över en uppgift. Det kognitiva ansvaret anses vara överordnat det praktiska 
ansvaret men att skiftningar i rangordningen verkar gynna yrkesidentiteten (Bohlin, 2011). Vid 
en av observationerna som genomförs upplevdes samverkansvanan från flera av deltagarna vara 
påtaglig och vid några tillfällen styrs mötet upp med klargöranden från ett par deltagare och inte 
av samordnaren. Detta sker tydligt sanktionerat från samordnaren och upplevs inte minska 
samordnarens mandat i mötesledningen. Utifrån Abbots tankar om rangordningskiftning går här 
snarare att se att växlingarna bidrog till en god interaktion i mötessituationen och troligen också 
en förstärkning i de olika yrkesidentiteterna. Det kan därför antas att samordnarnas strukturella 
hållning men också en öppenhet i att skifta roller också bidrar till lyckosamma 
samverkansprocesser. 

 
Sammanfattning 
Med stöd i teorier om grupputveckling samt interaktioner och interaktionsritualer, visar sig fyra 
följande mer övergripande funktioner vara av betydelse för lyckade samverkansprocesser. 
Sammanfattningsvis kan uppsatsens två första frågeställningar om hur mötesdeltagarna upplever 
Sambas insatser, vilka de olika bärande huvudfunktionerna är och dess betydelse anses vara 
besvarade. De fyra funktionerna som därmed anses vara av extra betydelse är: förberedelser, det 
neutrala ledarskapet, mötesformen och miljön 
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Utmaningar i samverkan – Hur hanterar Samba det? 
Med kunskap om vad som är tydliga framgångsfaktorer för lyckosam samverkan inom ramenför 
Samba men också för samverkansprocesser generellt lyfter vi blicken mot det som kan anses vara 
Sambas utmaningar. I det andra och sista avsnittet av resultatdelen presenteras här resultat om 
hinder, svårigheter och förbättringsämnen samt tankar om eventuell spridning av Sambas modell. 
Ambitionen att försöka besvara de sista två frågeställningarna: Vad utmärker Sambamodellen 
jämfört med andra samverkansmodeller som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står 
samverkansatsningar som Samba inför och hur hanteras utmaningarna? Till analyserna och 
diskussionerna i avsnittet om Sambas utmaningar så kommer till viss del interaktionsperspektivet 
att användas igen. Men då det visar sig i resultatet att utmaningarna till största del är på ett mer 
övergripande plan så kommer tolkningen främst att utgå från organisationsperspektivet och 
Tuckmans teori om grupputveckling. 

 
Samba och/eller SIP- möten 
I detta avsnitt presenteras respondenternas åsikter om eventuella skillnader mellan SIP- möten 
och ”vanliga” Sambamöten. Då det just nu pågår en utveckling av SIP processer runt om i landet 
så kommer det också att resoneras och analyseras runt de fördelar och nackdelar som visar sig i 
utvärderingar om SIP. I tidigare utvärderingar där bl.a. Samba ingått finns inget eller mycket lite 
om just mötesformen SIP vilket kommer sig av att SIP är en relativt ny mötesform. 

Då intervjuerna byggde på samtal så ställdes inte frågan exakt likadant men respondenterna 
ombads bland annat att reflektera något över möten utanför Samba som har rubriken SIP och om 
det är en bra samverkansform. Kan den ersätta Samba eller behövs båda som ett komplement till 
varandra? Svaren varierar något, men det blir tydligt i att ingen av respondenterna upplever 
mötesformen SIP som något extra, utan det upplevs mest vara som de vanliga samverkanmötena 
utanför Samba. Den tvingande närvaron som till en början upplevdes som positiv har enligt 
respondenterna allt eftersom, i viss mån mattats av. Några av respondenterna menar att det inte 
sällan saknas någon verksamhet på de planerade och viktiga SIP-mötena och att skälen till det 
varierar. Respondenterna reflekterar också över att det inte lika ofta saknas verksamheter på de 
möten som ordnas av Samba trots att Sambamötena inte är tvingande på så vis som SIP. Någon 
respondent resonerar om att det kan bero på att Samba har ett förhållandevis gott anseende ute i 
verksamheterna och att man i högre utsträckning kommer till mötet om det är Samba som kallar. 
En annan respondent jämför SIP och Samba genom att beskriva vikten av tydlig ledning i mötet: 

 
Ja den största skillnaden har varit när det inte varit en tydlig ledning … alltså det är inte helt 
enkelt att leda möten. Ibland har man kanske blivit tillsatt att leda en SIP… och ibland har man 
inte så stor erfarenhets och så där. Då blir det väldigt tydligt med vikten av ledning på mötet … 
så jag tycker att… visst – det finns en del SIP som har blivit bra men då måste det innan varit 
väldigt förberett och tydligt i att exempelvis ”nu har du rollen att leda mötet” och så […] Nej, 
det är ju inte så enkelt alla gånger. Så själva ledningen av mötet, oavsett om det är SIP eller 
Samba – mötet behöver ledas. 

 
Dock verkar de flesta av respondenterna tycka om dokumentationen som tillhör SIP-mötena och 
att det därför blir extra bra när det blir också blir en SIP av ett Sambamöte. Till skillnad mot de 
flesta andra möten i samverkansform, inkluderat Samba så förs det alltid en gemensam 
dokumentation på SIP-möten. Några respondenter är också tydliga med kombinationen av SIP 
och ett Sambamöte blir det allra bästa men några menar att det trots SIP-dokumentationen ändå 
inte alltid blir så väldokumenterat. Vid Sambamöten som också blir SIP-möte så delegeras 
dokumentationen till någon av deltagarna. Med uppdraget medföljer ibland också viss osäkerhet 
då resultatet visar att få gillar att bli utsedda till mötessekreterare. Det uppfattas komma av att 
de som mötesdeltagare främst vill fokusera på det specifika uppdraget och därmed finns en risk 
att anteckningsuppdraget får stå tillbaka. Vid en av mötesobservationerna så gick deltagarna från 
mötet vid olika tillfällen och även om dokumentationen skickades till verksamheterna efteråt så 
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finns det ingen möjlighet att samtliga kunde ha godkänt slutliga dokumentet. Så här resonerar en 
respondent om den tvingande dokumentationen i SIP- möten: 

Men det finns också ärenden som vi kan sköta själva utifrån den kunskap vi har ochatt man då 
kan använda dokumentationen på ett bra sätt med de här SIP-dokumenten och då blir det ju 
tvingat dokumenterat och fördelat ut till alla som deltagit. På senare tid tycker jag ändå att man 
har använt Samba för att ha SIP… så att det blir dubbel effekt på det tycker jag 

 
Dokumentationen under själva mötet är ändå något som visar sig upplevas lite obekvämt och 
oklart i sammanhanget. Sambasamordnarna själva är tydliga med att de inte har 
dokumentationsplikt och nu inte heller får dokumentera av juridiska skäl. De flesta möten nu blir 
ändå SIP med en gemensam dokumentation som sköts av någon av deltagarna. Blir det inte ett 
SIP-möte av Sambamötet så blir det inte heller någon gemensam dokumentation utan varje 
verksamhet antecknar då var och en för sig. Utifrån mötesobservationerna som gjordes går att se 
samordnarens roll i mötet kan tyckas vara krävande som det är och att då också anteckna för en 
gemensam dokumentation kan bli svårt. De samordnaranteckningar som förs är istället just 
utifrån den samordnande rollen med allt vad det innebär som bland annat att upprätta talarlista, 
att hålla fokus på huvudfrågan samt den viktiga strukturen. 

Den administrativa biten som analyserades i ett tidigare avsnitt behandlar de delar som 
innefattar kontakt och förberedelse samt efterarbete gentemot barnet, familjen samt de 
verksamma. Det är från respondenterna alltså en tydlig enighet om att samordnarnas 
administrativa insats är ovärderlig innan och efter mötena, men frågan om 
mötesdokumentationen tycks otydlig och det verkar vara oklart hur den bäst ska skötas. Som 
sagt upprättas oftast en SIP i samband med uppstarten av Sambamötet, men det blir då avhängigt 
att någon tar på sig ansvaret för att skriva vilket inte är självklart. Då för istället respektive 
deltagare egna mötesanteckningar och därmed finns risk för olika tolkningar i de anteckningar 
som tas med tillbaka till respektive verksamhet. En av respondenterna uttalar sig så här om 
dokumentationen och risken för olika tolkningar: 

 
Det är viktigt att det är en som skriver, för jag kan ju tolka saker och ting på ett sätt och skriva 
på ett sätt och så kommer man tillbaka så har vi inte alls samma uppfattning om saker och ting. 
Därför är det så bra om det är en som för dokumentation och sedan läser upp det. 

 
Analys och diskussion om SIP-möten och/eller Sambamöten? 
Som tidigare nämnt är SIP-möten den samverkansform som numera är vanligast när 
representanter från olika huvudmän ska samverka. Dels inom ramen för Sambamöten men också 
i många av de möten som genomförs utanför Samba. SIP är lagstadgat och grundtanken är att 
samarbete ska vara skonsamt och gynnsamt för de som behöver ett samordnat stöd. Utifrån 
respondenternas tankar om SIP som samverkansform blir dock en slutsats att en utveckling av 
samverkansformen SIP kan anses nödvändig. Nordström (2016) visar att den gemensamma 
dokumentationen och det medföljande kravet på uppföljning vid kommande träff uppfattas som 
vinster med SIP. Enligt (Riksdagen, 2017) så visar det sig dock att lagstiftningen av SIP ibland 
orsakar förvirring ute i regionerna där det redan finns fungerande samverkansenheter. Precis som 
Sambaverksamheten ofta använder sig av SIP:s gemensamma dokumentationssystem så börjar 
de som arbetar med SIP i viss mån använda sig av faktorer som visat sig vara framgångsrika för 
lyckosam samverkan. 

 
Status och hierarkier 
Tidigare forskning om hinder i samverkan visar på vissa tendenser till statusskillnader. Ek m.fl. 
(2017) menar att de i sin forskning sett att statusskillnaderna finns på verksamhetsnivå och 
professionsnivå vilket resulterar i en makthierarki som är både intrasektoriel och 
interprofessionell och där läkar- och psykiatriperspektiven dominerar i status (2017). 
Germundsson (2011) som studerat interprofessionell samverkan i sin avhandling menar ändå att 
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de hinder och framgångsfaktorer som presenteras inte direkt skiljer sig åt från samma faktorer 
inom övrig samverkansforskning inom ramen för samhällsfrågor. Dock är status och hierarkier 
en av de faktorer som blir särskilt intressant i sammanhanget interprofessionell samverkan 
(Germundsson, 2011). 

I resultaten från studien har resonemangen visserligen sett olika ut men just status- och 
hierarkifrågan har inte alls hamnat i fokus även om frågeställningen funnits med. Frågan ställs 
alltså till samtliga respondenter om känslan av hierarki är påtaglig i samverkansmöten överlag 
och om det i så fall är någon skillnad i detta när Samba leder mötena. Utifrån resultatet av 
intervjuerna går att förstå att det faktiskt ligger något i förförståelsen om de olika upplevelserna 
av ett möte samt att det tenderar att finnas ett medicinskt statusövertag ute i verksamheterna. 

Då respondenterna kommer från olika verksamheter och har olika positioner i sina 
verksamheter, så kan ibland den egna upplevelsen av vem eller vilka som tar plats eller inte 
variera. Någon av respondenterna säger ärligt att hen är just i en sådan position och ifrån en 
sådan verksamhet som alltid ligger högt i status. Hen upplever att det ibland är påtagligt i 
mötessituationen, men att det då inte bara ankommer på samtalsledaren att utjämna i 
diskussionen utan också på hen själv. Så här uttrycker sig en av respondenterna om 
Sambasamordnarens roll i att minimera en problematisk hierarki: 

 
Där tror jag då att samverkansledarna som tar en ganska tydlig roll, det tror jag gör att oavsett 
vilka som sitter runt bordet om du har en hierarki - alltså du är rektor, kanske chef på 
socialkontoret eller om du är handläggare […] alltså det blir Sambaledarna som leder mötet 
och får ställa frågor och fördelar ordet och så.. 

 
Flera av respondenterna uttrycker sig vidare i sina svar om hur den tydliga strukturen och 
mötesformen som gäller på Sambamöten på olika sätt motverkar tydliga statusskillnader. Alla 
ombeds prata i mötet vilket underlättar för de som ibland har svårt att ta plats. Några av 
respondenterna uttrycker också att samtalsledarna ibland proffsigt tonar ner de som istället tar för 
stor plats. Någon beskriver Sambasamordnarens roll gällande fördelningen av ordet så här: 

 
Jag får sitta och ta in det alla andra säger och jag vet att när det är min tur att tala så får jag 
tala. Annars måste jag hela tiden försöka ta mig in och då kan jag inte lyssna. 

 
Respondenterna representerar som tidigare nämnt olika yrkesgrupper och/eller olika 
verksamheter. Förutom det så förekommer också generationsskillnader. En av respondenterna 
från den yngre generationen menar att hen visst förstår och kan se detta med statusskillnader 
generellt, men tror att det möjligen också är en generationsfråga som den yngre generationen 
kommer allt längre ifrån. 

 
Analys och diskussion om status och hierarkier 
Inom all samverkan finns mer eller mindre hierarki och maktordningar utifrån profession 
och/eller person. Samtliga respondenterna är medvetna om detta och att synen på huruvida det 
är ett problem eller inte skiljer sig åt i resultatet. Danermark (2005) menar att det är orealistiskt 
att förvänta sig att professionella inom människovårdande yrken ska nå full samsyn i ärenden och 
att det kanske inte heller är det som är viktigast. Är det då ett faktiskt problem med det påstådda 
medicinska övertaget? Varför blir det, enligt resultaten i denna studie, mindre fokus på status och 
hierarkier i de möten som leds av Samba? Någon av respondenterna menar att det är upp till var 
och en som deltagare att ansvara för en utjämning i mötet. Detta kan tyckas vara en sund 
reflektion, men huruvida den är allmängiltig, är oklart. Några respondenter upplever att just 
hierarkierna ibland skapar ett problem i möten där det inte finns med någon neutral mötesledare 
och att hinder som bland annat att skilda sekretesslagstiftningar att förhålla sig till då också blir 
mer påtagligt. Jfr. Englund (2017) som menar att olika sekretesslagstiftning snarare kan vara en 
främjande faktor i samverkan. I resonemangen om status och hierarkier blir också Seikkulas och 
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Arnkils (2011) tankar om det monologiska arbetssättet extra intressant då det bör vara i sin 
ordning att överläkaren i ett visst sammanhang ska vara i monolog och högt värderad ett 
hierarkiskt system, då exempelvis en diagnos ska fastställas. Dock blir det också extra påtagligt 
att den typen av monologiska samtal istället inte hör hemma i en samverkanskontext, då själva 
syftet där är att samarbeta jämbördigt. Med grund i teorin om dialogiska samtal kan det antas att 
Sambasamordnarnas ihärdiga fördelning av ordet och deras grundsyn om att hierarki inte skall 
färga samarbetet, styr mötena i en dialogisk riktning. Detta till skillnad mot en del andra 
samverkansmöten som inte genomförs inom ramen av Samba. Flera av respondenterna uttrycker 
att det kan uppleva att känslan av status och hierarkier är mer påtaglig i möten som inte leds av 
Samba. 

Goffmans begrepp om uppträdande och aktning kan i sammanhanget också anses 
betydande. Detta för att mötesdeltagarna skall behålla en god identitetsprocess i 
interaktionsritualen och därmed också bibehålla ett socialt kontrollerat och tryggt sammanhang 
(Brante, 2007). Sambasamordnarnas förmedlande av känslan av allas likvärdighet genom den 
tydliga inramningen av mötet, och den aktiva handlingen att lyfta allas röster, tydliggör allvaret. 
Tillsammans med de enskilda deltagarnas uppträdande och aktning upprätthålls det trygga 
sammanhanget och därmed ökar förutsättningen för ett gott utfall av interaktionsritualen. 
Respondenterna representerar som tidigare nämnt olika yrkesgrupper och/eller olika 
verksamheter. Förutom det så förekommer också generationsskillnader. En av respondenterna 
från den yngre generationen menar att hen visst förstår och kan se detta med statusskillnader 
generellt, men tror att det möjligen också är delar av en generationsfråga som den yngre 
generationen kommer allt längre ifrån. 

 
Förankringen och legitimiteten 
Utifrån resultaten kommer nu Sambaverksamhetens förankring och legitimitet att presenteras. 
Förankring och legitimitet där högre nivå avses men också det allmänna erkännandet som 
Sambaverksamheten tycks ha uppnått i kommunen och regionen. Delavsnittet skulle kunnat 
ligga under rubriken framgångsfaktorer, då tidigare forskning samt resultatet i denna studie av 
Samba visar att just förankringen är en viktig framgångsfaktor. Varför ligger avsnittet då ändå 
under rubriken utmaningar? 

Det finns i resultaten av denna studie inget som pekar på att förtroendet för Samba sviktar 
utan snarare tvärtom. Samba är dock en verksamhet inom offentlig förvaltning vilket alltid 
innebär risk för omorganisationer och ifrågasättanden. När målet att vinna förtroenden är uppnått 
kvarstår det hårda arbetet med att behålla det och därför ligger resultatet och resonemanget under 
rubriker utmaningar. Morén (1992) resonerar om vikten av legitimitet både på individ- och 
systemnivå för att lyckas i relationen till brukaren. Den omsorg som Sambasamordnarna enligt 
respondenterna visar mot den unge och dennes familj samt den yrkesskicklighet de visat i 
mötessammanhang är därför kanske inte tillräcklig? Vid ett eventuellt ifrågasättande av 
verksamhetens fortsatta varande, placering eller omorganisation så måste troligen förankringen 
vara solid på alla nivåer. En av respondenterna uttalar sig här om hur Sambas status påverkar den 
egna verksamhetens prioriteringar gällande Sambamöten: 

 
Ja det är ju det som har varit så bra - att det är positivt tvingande, lite då. Du går på Sambamöte 
om du kallas till ett Sambamöte. Eller också har du ett giltigt skäl att inte vara med och så 
försöker man balansera tider då istället på något sätt så att man försöker få till det verkligen. Så 
det är ju det som varit så bra med Sambamöten - att man kan ha fått ihop de viktigaste 
människorna runt ett barn. 

 
De flesta respondenter är eniga om att Sambaverksamhetens möten i allra högsta grad är 
sanktionerat hos överordnade och att det är väldigt sällan en kallelse dit ifrågasätts. Några av 
respondenterna har själva en ledande roll och uppmuntrar i de allra flesta fall ett deltagande i 
Sambamöten. Någon uttrycker till och med att det är som en ”grundkänsla” att en ska delta i 
Sambamöten. Här blir det också viktigt att reflektera över det mandat som just 
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Sambaverksamheten har i sammanhanget då det framkommer att den som kallas i möjligaste 
mån går på Sambamöte, vilket inte alltid tycks vara fallet i samverkansmöten som ligger utanför 
Samba. Tre respondenter uttalar sig så här om den höga deltagarfrekvensen på Sambamöten: 

 
Ja men så är det. Är man kallad på Sambamöte så går det före. […] Det har jag inte tänkt på 
men det är ju det – för det bokas inte av och krånglas något som det kan vara ibland vid möten 
där man står och sen var det ingen typ som kom eller det faller ifrån för många. På 
Sambamötena blir det en annan dignitet. 

 
Englund (2017) menar att en faktor som försvårar samverkanssatsningar är all omorganisation i 
verksamheterna och då sviktar den så viktiga tydligheten. När tydligheten sviktar finns risk att 
det skapar oro hos de unga och de ungas familjer som troligen redan bär på oro av andra skäl. 
Ett par respondenter har också uttryckt att deras verksamheter väljer att ha särskilda personer 
som går på Sambamötena. Dels för att de upplever att det krävs en viss vana för att delta och dels 
att det sig gynnar mötessituationen och ärendet i fråga. Några respondenter upplever att en viss 
vana också är till stöd då diskussionerna ibland blir ganska tuffa, även om tonen överlag är god. 
Här skiljer sig åsikterna något åt, då en del inte tycker att så kallad samverkansskicklighet är 
nödvändig och detta med anledning av att Sambaledarna styr mötet på ett sådant sätt att det blir 
bra ändå. Då frågan om samverkansvanans betydelse ställs till tf. enhetschef så uppger hon att 
det bra att deltagarna, i den mån det är möjligt, har vana från samverkansmöten och att det oftast 
är påtagligt, när så är fallet. 

 
Analys och diskussion om förankringen och legitimiteten 
Eriksson-Zetterqvist (2009) resonerar om organisationers legitimitet och hur jakten på 
legitimiteten ibland bidrar till att en verksamhets värderingar ibland blir sekundära. De rådande 
samhälleliga normerna blir istället riktmärken och det primära blir den allmänna legitimiteten. 
Med stöd i Eriksson-Zetterqvist teori om legitimiteten går att anta att Sambaverksamheten inte 
nämnvärt skiljer sig från de flesta andra verksamheter som söker sin legitimitet utan medvetet 
och omedvetet ser till vad som förväntas av dem ”utifrån”. Dock blir det intressant att resonera 
kring det faktum att några respondenter upplever en frustration i att inga direkta beslut fattas 
under samverkansmötena och att Sambasamordnarna håller fast vid att det är så ska det fortsätta 
vara. Här är det en situation där Sambaverksamheten håller fast vid  sin policy och tf. 
enhetschef berättar att det också därför de alltid i uppstarten av mötet informerar deltagarna om 
att det troligen inte kommer att fattas några beslut under mötets gång. Här kan samordnarna antas 
vara trygga i det stöd som ges från ledning med ett mandat i att fullt ut genomföra arbetet i 
verksamheten enligt den struktur som är satt. 

I de flesta av intervjuerna ställdes också frågan om en spridning är möjlig till andra 
kommuner? Skulle det vara möjligt att genom att dela exakt arbetsbeskrivning och kopior av 
Sambaverksamhetens olika interna dokument, få samma lyckade resultat i en annan kommun? 
Flera av respondenterna tror att det är möjligt men reserverar sig också då den förankring och det 
förtroende som Samba har på olika nivåer inte är direkt överförbart utan måste förtjänas. Morén 
(1992) presenterar de teoretiska begreppen kunskap och legitimitet ur ett 
organisationsperspektiv. Moréns resonemang om att överföra kunskap på olika sätt som antingen 
diskursivt eller relationellt samt den legitimitet som förknippas med kunskapsöverföringen blir 
viktiga här i sammanhanget. Ett försök till att föra över verksamheten till annan kommun 
diskursivt genom att bara överföra kunskapen skriftligt och/eller muntlig till mottagande 
kommun ger inga garantier för att verksamheten når liknande framgångar i en ny kommun. 
Kanske finns det genom den relationella vägen ett alternativ där eventuellt någon från 
Sambaverksamheten deltar i uppstarten och att mottagande verksamhet inom sin tid erövrar 
kunskapen och gör den till sin egen? Kanske kan också den legitimitet som Samba enligt 
resultaten har vara av betydelse. Det kan då antas handla om att legitimiteten främst gör att ett 
intresse väcks och att andra kommuner och verksamheter blir inspirerade att ta efter. Att inspirera 
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andra är inte illa och med inspiration av Sambas framgångsfaktorer tillsammans med ett ärligt 
engagemang från mottagande kommun eller verksamhet kan kanske nya liknande 
samverkansenheter byggas upp, som till sedan skapar sin egen karaktär och legitimitet. 

 
Förbättringsämnen 
Innan studien påbörjades fanns hos mig som författare hypoteser om vilka negativa aspekter som 
skulle kunna komma upp gällande Samba. Dels gällande verksamheten som en del av 
organisationen men också gällande själva mötessituationen. Hypoteserna hade sin grund i 
information från tidigare samverkansforskning samt den egna erfarenheten av samverkan. Det 
visade sig dock istället vara svårt att få respondenterna att reflektera över något som var negativt 
eller tankar om förbättringar. Respondenterna svarade då istället på några direkta frågor om 
olika tidigare kända hinder och utmaningar för god samverkan de upplevs inom ramen för 
Samba. Svaren som gavs handlar främst om vad som hindrar goda slutresultat och inte direkt 
samverkansprocessen i sig. Utmaningarna som nämns är alltså inte främst synonyma med 
dåliga samverkansmöten utan handlar mer om den frustration som uppstår när bristen på 
ekonomiska resurser eller lagrum sätter käppar i hjulet för vidare och långsiktig planering. Några 
av respondenterna är på chefsnivå i sin verksamhet och därmed blir budgeten ett påtagligt 
perspektiv att förhålla sig till. Samtliga respondenter oavsett närhet till budget eller ej, hamnar i 
reflektioner om värden som inte går att mäta i ekonomisk vinst. Här är de samstämmiga och 
flera kan dela med sig av sina tankar om att det inte alltid är så lätt att hamna i de ekonomiska 
diskussionerna i möten där familjer deltar. Någon menar att de ibland vet vad som skulle vara 
det allra bästa för barnet men ändå får de nöja sig med det näst bästa. Tf. enhetschef är dock 
tydlig med att Samba har som hållning att inte prata ekonomi under samverkansmöten men att 
det ibland blir så ändå. Danermark (2004) lyfter den så vanliga frågan om vem som ska stå för 
kostnaderna och menar att det är en maktaspekt som ibland också resulterar i en konflikt gällande 
förhållandevis små summor. En av respondenterna förklarar en typisk sådan situation så här: 

 
Det finns ungdomar som är med på mötet och kan säga inför alla att det enda de önskar sig är 
ett bra liv. På frågan om vad ett bra liv kan de exempelvis svara ”ett busskort så att jag kan ta 
mig någonstans”. Ändå kan ingen verksamhet som deltar i mötet bevilja det där jäkla 
busskortet. 

 
Utifrån en kostnadsdiskussion upplever en del av respondenterna också att det ibland kan bli en 
viss obalans under mötena då vissa verksamheter skickar flera representanter och/eller en chef. 
Den som har chefsbefattning kan oftast mer direkt uttala sig om då det kommer till 
kostnadsfrågor. Detta behöver inte handla om att godkänna ett direkt önskemål, men kunskapen 
om vad som gäller ekonomin är tydlig. Många av respondenterna lyfter då de rena chefsmötena 
som ett bra komplement och viktiga när det har kört ihop sig ordentligt. En respondent uttalar 
sig här om när det kan vara viktigt med ett chefsmöte: 

 
Det är väl bara där jag kan uppleva en frustration när det ”såsas” runt och ingen vill ta 
kostnaderna. Men det är väl i de här ärendena när det blir extra svårt och vi hamnar i 
kostnadsfrågor, då måste det upp en nivå och spetsas till ordentligt. 

 
Kostnadsfrågan är enligt de flesta respondenterna ett problem oavsett samverkansform men 
också något som det inte talas så mycket om. Det finns dock en del fina exempel på när olika 
verksamheter delar på en kostnad, såsom lönen för en skolresurs eller en avgift för exempelvis 
skoldaghem, vilket oftast förhandlats fram under samverkansmöten.         
        En av respondenterna uttryckte att hen ibland kan uppleva en frustration över den i övrigt 
uppskattade uttalade respekten för familjen. Respondenten menar att om uppmaningen blir 
eller uppfattas vara övertydlig riskerar den istället att bli hämmande. Respondenten upplever 
att försiktigheten kan medföra att situationen hamnar i ett ”tassande” runt det som är laddat och 
allvarligt. Som ett exempel blir det kanske mycket fokus på en diagnos som ett barn har och 
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som inte alls är en grundläggande svårighet, utan kommer sig av skolproblem eller familjens 
svårigheter. Detta kan röra sig om exempelvis olika former av missbruk, våld eller annan 
försummelse i familjen. 

Några av respondenterna önskade också att det oftare skulle fattas beslut direkt på plats i 
Sambamötena och kan uppleva det frustrerande av att det ibland går långsamt. Främst ligger den 
frustrationen hos representanter från skolan. En respondent hänvisar till Skollagen där det är 
tydligt att skolan tillsammans med vårdnadshavare skall se till att elever fullgör sin skolplikt och 
är närvarande varje dag. Om eleverna av olika skäl inte fullgör sin skolplikt skall skolan snarast 
skyndsamt inleda utredning och rapportera detta till huvudman (Skollagen, kap 7 §2 och §19). 
Skolan ser alltså barnet varje dag i skolan och uppmärksammar också ofta tidigt eventuell 
problematik. Det kan också vara tvärtom, att skolan inte ser barnet alls då problematiken inte 
sällan handlar om just frånvaro vilket också bidrar till stor oro. Detta till skillnad mot andra 
verksamheter som ibland har flera veckor eller månader mellan de olika träffarna med barnet eller 
ungdomen i fråga. Att det är just skolverksamheterna som mest upplever stress när det inte går 
framåt i ärenden är en håller samtliga respondenter med om och det finns också en förståelse för 
den upplevda stressen. En respondent från skolverksamhet beskriver här skillnaden i hur brådskan 
kan upplevas olika beroende på vilken verksamhet man tillhör: 

 
Ofta är det ju elever med hög frånvaro. Det är ett bra exempel och det kan ju vara allt från hög 
frånvaro, till att man inte kommer till skolan alls eller att man är en på besök i sin egen skola. 
Men vi har skolplikten att förhålla oss till - vi måste få eleverna att gåpå lektionerna. Och det 
är klart att det blir ju inte lika brådskande för de andra verksamheterna. 

 
Någon av respondenterna berättar att hen själv är mycket positiv till Samba men vet att det också 
finns de som ifrågasätter Sambas samverkansmodell. Respondenten tror att den negativa 
inställningen främst kommer sig av frustration då att det inte alltid upplevs gå tillräckligt fort för 
att komma till beslut. 

Tf. enhetschef uppger att hon vet att det ibland kan uppfattas som att det fattas för få beslut i 
sittande Sambamöten och även om det inte är målet så händer det ändå ibland att nödvändiga 
beslut fattas. Hon är dock tydlig med att det inte får förringas att målet med ett möte kan vara att 
lyckas komma fram till en gemensam förståelse och/eller en gemensam grundplanering framåt. 
Det är heller inte alltid möjligt med snabba beslut då både berörda familjer och verksamheter bör 
få tid att diskutera igenom eventuella förslag. 

Då Sambasamordnarna som nämnt själva är tydliga med att det helst inte ska fattas beslut 
under sittande möten ställs en följdfråga till en av respondenterna som är tydlig i sin önskan om 
flera mötesbeslut. På frågan om hen ändå kan se en viss poäng med att inte fatta beslut under 
mötet även om det skulle önskas i vissa fall, blir svaret: 

 
Det är klart att det kan vara så ibland att inte… jag menar inte att man ska fatta för snabba 
beslut heller… ibland kan vi behöva tänka på saker. Men ibland kan jag ju se när det finns en 
väldigt tydlig intention om att vi faktiskt vill åt samma håll, att då vore det ju bra om man kunde 
fatta beslutet. 

 
Analys och diskussion om förbättringsämnen 
Tidigare i analysen har Bihari och Axelssons tolkning av Tuckmans olika faser i grupputveckling 
varit ett stöd i tolkningen av Sambasamordnarnas arbete med samverkansprocesserna. När 
formingfasen är över och eventuella konflikter har gått över till ett arbete med att fördjupa 
relationerna mellan dem som deltar så kommer performingfasen där samarbetet måste fortsätta 
smidigt ända in i mål. I performingfasen blir samordnarrollen på riktigt en roll som koordinator 
och som enligt författarna kräver en skicklighet i att få de som deltar att fortsatt hålla 
revirtänkandet på avstånd (Bihari & Axelsson, 2013). 

Flera av respondenterna antyder att det trots den överlag goda mötestonen, ibland kan bli 
frustrerande i mötet och då med hänvisning till de olika uppdrag och lagrum som verksamheterna 
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styrs av. Exempelvis har de medicinska verksamheterna en typ av uppdrag som främst bygger på 
att föräldrar och/eller ungdomen själv vill ha hjälp och stöd. Detta innebär att när de inte kommit 
efter ett antal kallelser så kan ärendet komma att läggas ner medan skolverksamheterna måste 
tänka precis tvärtom och jobba ännu hårdare mot familjen när en elev eller föräldrar inte dyker 
upp. Detta kan som tidigare nämnt bidra till frustration och ibland slitningar i 
samverkansgruppen. Här uttrycker flera av respondenterna att Sambasamordnarna är bra på att 
styra rätt i mötet för att minska på frustrationen. Vid en av mötesobservationerna för studien så 
uteblev just en verksamhet som hade en viktig del i det fortsatta arbetet med den unge. Familjen 
var informerad om frånvaron i god tid vilket tillsammans med samordnarens självklara hållning 
om hur det förhöll sig, medförde att frånvaron inte blev en stor sak. Vidare så var samordnarens 
inhämtande av viktig information från den frånvarande verksamheten av stor betydelse. Tack 
vare samordnarens gedigna förarbete och hållning kom mötet ändå att upplevas som 
konstruktivt. 

Utifrån Bihari och Axelssons (2013) tolkning av Tuckmans performingfas i samverkan 
kan Sambasamordnarnas arbete i samverkansprocessen närmare granskas. Dels genom det 
förarbete som genomförs men också genom förmågan att plana ut ojämnheter på vägen under 
hela mötesprocessen samt att ha förmågan att hålla i. Här blir också Sambasamordnarnas 
omvärldskompetens viktig och kanske framförallt den juridiska delen. Trots detta så är de flesta 
respondenter överens om att lite hetta i mötet inte är farligt, men att det är av vikt att tonen hålls 
på en rimlig nivå. Trots den viktiga ledarroll som Sambasamordnaren har kan de inte ensamma 
ses som ansvariga för ett samverkansmötes utgång. Wheeler (2017) menar att gruppen som 
helhet också har ett delat ansvar för resultatet men att ledaren ändå är den som i huvudsak 
skickligt leder gruppmedlemmarna mot det delade ansvaret genom att arbeta sig igenom 
respektive fas. 

Seikkula och Arnkil (2011) resonerar om hur representanter från olika verksamheter inom 
offentlig sektor inte sällan dignar under olika organisatoriska åtstramningar som genomförs och 
att det kan visa sig genom att ingen är angelägen att ”dra på sig” mer arbetsuppgifter och därmed 
kostnader genom att gå in i ärenden. Detta är viktigt att förhålla sig till och kan antas vara en av 
förklaringarna till varför ärenden ibland bollas mellan verksamheter. De chefmöten som ordnats 
inom ramen för Samba genom åren har hittills visat sig kunna lösa en del ekonomiska tvister 
som till synes omöjliga samarbeten. 

Som sista punkt i analysen gällande förbättringsämnen lyfts en kommentar från en 
respondent om upplevelsen av ett eventuellt ”tassande” när det gäller känsliga frågor. 
Exempelvis när ett barns hemmasituation är en del av problematiken. Respondenten varnar för 
risker med att respekten för familjen och varandra blir så stark att svåra frågor inte lyfts fram. Är 
Samba ett forum där precis allt läggas på bordet? Kan detta vara exempel på tillfällen där 
samordnaren gjort etiska avvägningar om att inte blotta familjens situation när verksamheterna 
sitter på olika information eller blir uppmaningen om respekten ibland hämmande? Det kan vara 
svårt att veta vad som är vad i ovanstående diskussion. Då Sambasamordnarna enligt resultatet 
generellt uppfattas vara öppna i sin framtoning och inte heller uppfattas avstå från en 
metakommunikativ ansats när det blir känsligt i möten, så kan detta antas vara tillfällen som av 
olika skäl blivit misslyckade. Orsaken till eventuella misslyckanden kan i just detta fall bara 
spekuleras omkring men reflektionen från respondenten kan bidra med viktig kunskap för 
Samba och deras vidare utveckling inom olika förbättringsområden. 

 
I spåren av Samba 
Har de dryga 10 år som gått med Sambasverksamheten gett effekter ute i andra verksamheter? Tar 
de verksamma med sig erfarenheter från Sambas samverkanmöten med sig in i de egna 
samverkansmötena och bidrar Sambas möten till någon slags samverkanskompetens? En av 
respondenterna svarar på frågan så här: 

 
Jag tror att Samba medverkar till och har medverkat till en ökad kännedom om varandras 
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verksamheter och på sätt kan man också förvänta sig saker och ting eller inte förvänta sig därför 
attt man VET att här börjar ”deras” [annan verksamhet] uppdrag. Så ja - jag tror att det har 
gett ringar på vattnet. 

På frågan om respondenterna tror att Sambas mötesform gett ringar på vattnet i andra 
samverkansmöten som inte leds av Samba så svarar alla ja. Några tycker att det är väldigt tydligt 
och några menar att det är så till viss del. Flera av respondenterna berättar att det själva har 
anammat mötesstrukturen och använder sig av framförallt Sambas inramning av mötet då de vet 
att det under sambas möten upplevs effektfullt. Några av respondenterna säger att kan uppleva 
att det blivit ett bättre samverkanklimat generellt i Örebro kommun och att det till viss eller stor 
del är Sambas förtjänst. Någon uttrycker att möten utan Sambaledare på senare tid blivit mer 
tydliga och att själva formen på mötena blivit bättre. Någon menar att vissa Sambafraser används 
i mötena, kanske medvetet eller omedvetet såsom exempelvis ”Vad är det vi ser?” och ”Vad 
kan vara verksamt här?”. En av Sambasamordnarna berättar också om kommentarer som hon 
fått till sig om hur Sambas möten gett avtryck: 

 
Alltså jag kan bara gå på det jag hör och det är något jag hör väldigt ofta. Senast nu var det en 
rektor som stoppade mig och sa att ”vet du vad? – nu klarar jag av mina egna Sambamöten och 
jag kallar in flera olika verksamheter till mötena. Sen säger jag som du i uppstarten. 

 
Det lyfts också fram tankar om att då många kan se vinsterna med det sätt Sambamöten 
genomförs på gör att enskilda verksamheter som deltar också kan bidra mer till mötesformen 
utifrån tidigare kunskap. Det faktum att Sambas reflekterande fraser har internaliserats är 
intressant och kanske ett viktigt fynd i resultatet. Flera av respondenterna uttrycker också att 
Sambaverksamheten bidragit till ökad kunskap om andras verksamheter och att det också gynnar 
de möten som ligger utanför Samba. Det spar också mycket tid och energi från det annars ibland 
tröttande bevakningen av det egna ”reviret”. Revir i form av den egna professionen, den egna 
organisationen och ibland också den egna personen. En av respondenterna uttalar sig här om den 
kunskapsutveckling som skett om varandras verksamheter: 

 
[…] att det är en kunskapsutveckling är viktigt tycker jag, också är viktigt att du får med. Att i 
mötena så blir det en kunskapsutveckling om varandras verksamheter som är lite viktigt för att 
förstå … så att det blir ett samarbete istället för en polarisering. 

 
I avsnittet om Sambasamordnarens roll resonerades det om huruvida uppstarten, där alla ombeds 
visa respekt, kan upplevas fostrande eller inte. Kanske kan upplevelsen av att fostra varandra bli 
lite mindre känsligt om det är en överlag god samverkanskultur i kommunen, där många inleder 
sitt samverkansmöte med liknande ritualer? Där respekten för barnet påtalas tydligt, men också 
inramningen av mötet generellt tydliggörs. Här finns ändå en viss skepsis hos några av 
respondenterna av att inleda möten utanför Samba med att deltagarna uppmanas sköta sig. 
Risken finns att någon känner sig kränkt när att någon ”jämbördig” kräver respekt runt barnet, 
då det ofta upplevs vara självklart att ha med sig in i mötet. Någon tror att risken för känslan av 
fostran minskar i en samverkanskultur som genomsyras av liknande strukturer och "regler". 

Det framkommer också i intervjuerna att känslan i uttalandet om respekt också spelar roll 
då respondenterna upplever att Sambasamordnarna uttrycker sig från hjärtat i inledningen av 
mötet. Troligen är inte emfasen i starten att förringa då samtliga respondenter säger något om 
detta. Här kan vi alltså utifrån resultaten konstatera att i en väl förankrad samverkanskultur så 
kan startritualen och uppmaningen om att visa respekt kan falla väl ut om alla känner till och 
förväntar sig detta. Dock verkar det som att emfasen i detta är av så pass stor och verklig 
betydelse, att ett mekaniskt rabblande troligen inte ger samma effekt. Så här säger ett par av 
respondenterna gällande Sambas mötesstruktur och hur den har inspirerat till att användas ute i 
den egna verksamheten: 

 
Ja det kan jag nog säga att själva strukturen på mötet kan man ju anamma, just med anledning av 
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att det finns en väldigt… det inleds ju med ”respekt för den enskilde” och att vi har olika 
förutsättningar och olika roller. Och det tilltalar mig att man pratar om det i början men även hur 
man sen har lagt upp det, för de ser ungefär likadant ut. 

 
Ja det tror jag och för mig gör det ju det, för det blir ju ett lärande när man är på de här mötena. 
Man tar ju med sig det tänker jag. För sen ser man ju också- tycker jag - att det händer grejer 
efter Sambamötena. Sen kanske det tar en väldig tid, beroendepå vad det är för svårigheter som 
man behöver jobba med, men jag tycker att det går ju alltid åt rätt håll 

 
Slutdiskussion 
Som framkommer i inledningen bygger uppsatsen på två problemområden. Det första området 
handlar om att spegla Samba som en fungerande samverkansenhet och ta lärdom av det. Det 
andra området behandlar hur de olika lärdomarna kan användas rent praktiskt ute i offentlig 
verksamhet. I en utvärdering av Sambaverksamheten i Örebro från 2009 presenterades ett antal 
framgångsfaktorer. Skulle resultatet av den här studien nu tio år senare visa att det i princip 
förhåller sig på samma sätt? Utifrån de ovan nämnda problemområdena blev uppsatsens syfte att 
beskriva samverkansenheten Samba som samverkansaktör i ett interaktionsteoretiskt perspektiv 
och utifrån det analysera och karaktärisera samordningsaktörens olika delfunktioner. Vidare var 
syftet att beskriva de utmaningar och möjligheter som Samba och liknande 
samverkansorganisationer står inför. För att precisera syftet formulerades fyra frågeställningar: 
Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? och Vilka är de bärande 
utmärkande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller 
som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står samverkansatsningar som Samba inför och hur 
hanteras utmaningarna? Frågeställningarna kommer här nedan att presenteras tillsammans med 
en diskussion utifrån vad som framkommit i resultatet. 

Ovanstående frågeställningar kommer nu med hjälp av resultat och analysdelen diskuteras 
med en ansats till att dra en del slutsatser samt resonera om eventuella uteblivna slutsatser. Då 
flera delar av materialet redan diskuterats i tidigare avsnitt så blir det här en slutdiskussion med 
fokus på några få av de framgångsfaktorer och utmaningar som känns extra angelägna. 

 
Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? samt Vilka är de bärande 
funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? 

Under arbetet med analysen har det blivit mer och mer uppenbart att den neutrala 
mötesledaren är en långt viktigare framgångsfaktor än vad som kanske kan ses vid en första 
anblick. Utifrån förförståelse innan intervjuerna var tanken på den neutrala samordnarrollen mest 
betydelsefull på grund av de då som samtalsledare inte har en egen agenda. Med stöd i studiens 
resultat om mötets struktur har det istället visat sig att den neutrala rollen som mötesledare främst 
bygger på självklara statusen i att kunna styra mötet på ett sätt som inte alls blir självklart i möten 
utanför Samba. Det här kanske kan ses som en del av de förmåner som en neutral samtalsledare 
har, då det faktiskt ingår i rollen att styra upp och ange ramar och alla förväntar sig det. I ett möte 
utanför Samba där en professionell kallar till mötet blir just en sådan här inramning svårare och 
även om många av respondenterna uttrycker att de anammar Sambasamordnarnas inramning i 
egna möten så finns i viss mån ändå alltid dilemmat med en egen agenda med. 
Verksamhetsnamnet Samba står för samverkansledning vilket innefattar ledning på många plan. 
Här visar resultaten att verksamma ibland utifrån respekt mot varandra som professionella, men 
också ur ett vuxenperspektiv har svårt att tillrättavisa andra men också svårt att hantera en 
tillrättavisning. Kanske låter någon bli att säga ifrån i en obekväm situation för att bespara den andre 
känslan av att tappa ansiktet, men kanske också för att behålla den goda stämningen i mötet. 
Detta trots att det kan bli på bekostnad av respekten mot ungdomen. Flera respondenter uppger 
att de till viss del i möten utanför Samba ändå använder sig av en rituell start på mötet med en 
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uppmaning om respekt för barnet eller den unge då det upplevs vara bra att rama in mötet med 
en tydlighet. Ändå upplevs det sedan som svårt att som jämlik i ett möte att dra tillbaka och 
påminna andra deltagare om respekten för barnet  då detta kan upplevas tillrättavisande. Att  
det har sina fördelar med en neutral samverkanssamordnare verkar alltså enligt resultaten vara 
tydligt. Det visar sig också att det inte räcker att vara en neutral samverkanssamordnare utan du 
måste också vara skicklig i rollen och få förutsättningar för att vara skicklig. 

En av de goda förutsättningarna visar sig vara de centrala och neutrala lokalerna som Samba 
disponerar. Resultaten visar att Sambasamverkans förhållandevis nya lokaler är uppskattade och 
även om några av respondenterna menar att det för deras del inte direkt spelar någon roll var ett 
möte genomförs så hävdar de ändå att lokalen är viktig. Resultatet analyserades utifrån Collins 
(2004) tankar om den viktiga tydligheten i om vilka som deltar och vilka som inte deltar i mötet. 
Sambas centrala och neutrala lokaler borde därför minimera risken för splittrad start, tack vare 
att de i de neutrala lokalerna sällan rör sig andra personer där en just de som avser delta i 
kommande möte. Denna känsla av tydlighet är inte bara avsedd som viktigt för den unge och 
dennes familj utan gäller samtliga som skall delta i mötet. Även om Sambasamordnarna som en 
del av det administrativa uppdraget har informerat familjen som är i fokus väldigt noga om vilka 
som skall delta och om eventuella ändringar så kan troligen inte samtliga professionella 
uppdateras på samma vis utan går säkert iväg på möten ibland utan full kontroll på vilka mer som 
skall delta. Alla bitar som kan minimera oro och osäkerhet för samtliga deltagare och såklart 
främst den unge med familj bör därför reduceras, vilket det kan anses göra i 
Sambaverksamhetens neutrala och avskilda lokaler. Här kan det upplevas vara lite bristfälligt 
med tidigare forskningsstöd gällande den så viktiga kontextfrågan. Dock visar en del tidigare 
forskning på värdet av verksamheters samlokalisering för ökad kunskap om varandras 
professioner och för att lättare kunna resonera om pågående gemensamma ärenden (jfr. 
Danermark &Kullberg, 1999; Jonhede & Bennich, 2018; Blomqvist, 2012). Det blir här lite 
motsägelsefullt då Samba istället befinner sig avskilt både organisatoriskt och rent fysiskt. 
Resultaten av den här studien visar snarare att just den neutrala lokalen, samt att samordnarna 
inte är en del av det aktuella ärendet, är just ett par av framgångsfaktorerna. Här finns såklart 
fördelar med de olika typerna av arbetssätt och arenor. Kanske kan en framtida utveckling av 
samverkansarbete generellt leda till att olika professioner har god kunskap om varandra för att 
minska revirtänkandet? Vidare finns kanske en lokalisering som gör att det blir lätt att få tag i 
varandra för resonemang som underlättar det pågående samarbetet? Att sedan en oberoende 
samordnare i en neutral lokal leder själva samverkansprocessen, likt Samba, visar sig kanske 
vara den perfekta kombinationen? Här blir det svårt att visa på en slutsats då resonemanget 
spretar något. Möjligen går det ändå att se hur viktigt det blir att, i samverkanssammanhang, göra 
en kontextbedömning samt i möjligaste mån använda sig av tidigare redovisade 
framgångsfaktorer. 

En annan redan redovisad och delvis diskuterad framgångsfaktor är det omfattande 
förarbetet som Sambasamordnarna gör inför möten. Delar av de administrativa arbetsuppgifterna 
är som tidigare sagt i sig inte direkt svåra hantverksmässigt. Exempelvis kan det handla om att 
ringa och försöka få till tider för ett möte, att bjuda in till möte och prata om mötets syfte. Dessa 
arbetsuppgifter är den typ av kunskap som de flesta i människovårdande professioner besitter och 
som måste hanteras i olika utsträckning då många möten också hålls utanför Samba. Att sedan 
som Sambasamordnarna bygga upp en stark relation till andra verksamheter och att bygga den 
kunskap som finns om de olika verksamheterna uppfattas av respondenterna vara ett gediget 
arbete. Några av respondenterna menar att den effekt som kommer av att de som verksamma 
också breddar sin kunskap gentemot andra verksamheter också är viktig och ger ett mervärde. 
Det är ett mervärde som också är svårt att räkna på resursmässigt men som i slutänden troligen 
gynnar barnet och familjen på olika sätt. 

 
 
Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller som exempelvis 
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SIP? och Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och hur hanteras 
utmaningarna? 

En av de utmaningar som Samba står inför, är likt andra verksamheter att ständigt utvecklas 
och förbättras men också att stå upp för de perspektiv som de själva anser viktiga i arbetet med 
samverkansprocesser. Skillnaden mellan SIP och Samba är en av de frågor som har kommit att ta 
relativt stor plats i studien. SIP är en mötesform som används allt oftare och utvecklingen som 
pågår gäller inte bara barn och ungdomar utan överlag i samverkanssammahang i 
människovårdande verksamheter. I resultatet från denna studie om Samba visar det sig att de 
flesta av respondenterna inte ser någon direkt fördel med ett rent SIP-möte jämfört med ett 
Sambamöte, då flera av de hinder som finns i vanliga samverkans möten ändå finns där. Dock 
har flera av respondenterna lyft fram den speciella SIP-dokumentationen som positiv och några 
har uttryckt att kombinationen SIP och Samba är perfekt då alla får samma information efter 
mötet på ett gemensamt och godkänt dokument. Som redan diskuterats finns risker med ett 
gemensamt dokument också, då det är en av mötesdeltagarna som tolkar vad som sägs och 
dokumenterar. En ambition är att alla mötesdeltagare sedan ska godkänna dokumentet innan 
mötets avslutande och även om det fungerar som tänkt så kan tolkningarna ”hemma” i 
verksamheterna ändå bli olika. Trots detta minimeras troligen ändå risken för olika tolkningar 
med en gemensam dokumentation men frågan om vem som ska ansvara för den kvarstår. 

Sambasamordnaren dokumenterar hela tiden under mötet men det är anteckningar som 
behövs för att hålla ett professionellt och strukturerat samverkansmöte. Här skulle en möjlig 
lösning vara att mötesledarna är två stycken, åtminstone på de möten där det är många deltagare 
och/eller under extra besvärliga omständigheter. En samordnare skulle då kunna leda mötet med 
den påtalat viktiga strukturen och en annan föra den gemensamma dokumentationen. Detta 
under förutsättningen att det också är juridiskt möjligt. Det går troligen inte att helt och fullt få 
detta perfekt, då det precis som vid alla möten måste finnas utrymme att gå ifrån för den som 
behöver. Allas godkännande av dokumentationen kan därmed inte alltid garanteras, men den 
dokumentation som blir kan ändå anses vara grundlig. Troligen borgar också ett grundligt och 
tydligt dokument som kommit samtliga verksamheter till del, för att uppdragen genomförs och 
redovisas på nästkommande samverkansmöte. Jfr. (Nordström, 2016) som lyfter den 
gemensamma dokumentationen som främjande. 

Som redan nämnts i metodavsnittet har viss kontakt tagits med andra kommuner men också 
vid ett par tillfällen via telefon, till Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). Efter resonemang 
på telefon samt via information på SKL:s hemsida framkommer att Stockholmsregionen arbetar 
med aktivt med utvecklingen av SIP i sina verksamheter och att så kallade 
samordningsfunktioner allt oftare tillsätts i särskilda ärenden. Det framkommer också att dessa 
samordnare ibland också leder de särskilda samverkansmötena som genomförs inom ramen av 
SIP. Här går alltså att se att det har visat sig framgångsrikt och viktigt att någon som är neutral 
åtar sig att arbeta med det som är administrativt i själva processen så som exempelvis att 
sammankalla och att förbereda brukaren men också att neutralt leda själva mötet trots att det enligt 
SIP:s grundpolicy skall sammankallas och ledas av den verksamhet som först ser behovet. SIP 
är ju inte bara riktat mot barn och ungdomar utan verkar generellt ha utvecklats och används med 
i olika omfattning beroende på lite var vi befinner oss. Sambas mötesform och modell kan alltså 
sedan länge anses arbeta med de som nu SIP håller på att utvecklas till. Dock kvarstår 
dokumentationsfrågan som är, om inte ett problem, så något oklart för deltagarna. En förändring 
eller klargörande gällande dokumentationsbiten samt de olika mötesformernas innehåll skulle 
troligen gynna samverkansprocessen. 

Då Samba i huvudsak tycks fungera bra och verkar ha ett brett förtroende i verksamheter 
inom både Örebro kommun och Region Örebro Län, blir den självklara frågan: Är det möjligt att 
implementera Samba i annan kommun och få den att fungera framgångsrikt såsom Samba hittills 
bedömts göra? I analysen av resultatet blir det tydligt att det inte bara är en framgångsfaktor som 
gör verksamheten välfungerande utan att det är flera faktorer som bidrar. Dels grundar sig 
troligen framgången i Sambas planering och mötesstruktur runt varje samverkansärende. Det är 
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faktorer som praktiskt skulle kunna förklaras och skrivas ner i punktform för någon att följa. En 
fristående trevlig lokal som också visat sig vara viktig är troligen inte heller svår att ordna till 
vid en eventuell nystart i ny kommun. Sedan återstår Sambasamordnarna som personer med 
deras samverkanskunskap, samtalsskicklighet samt deras olika personligheter som visat sig ha 
betydelse som en del i konceptet. Det är framgångsfaktorer som inte är självklara i en uppstart på 
annat håll. Legitimitet hos ledning och politik i en kommun, är sådant som vi på förhand vet inte 
kommer första dagen utan måste förtjänas med tiden. Ledande parter i en kommun skulle dock 
kunna inspireras av Samba i Örebro och därefter verka för att en liknande verksamhet skall 
implementeras i den egna kommunen. Då en stark förankring och ett tydligt intresse för en 
verksamhet är en av framgångsfaktorerna som visat sig i tidigare forskning men också här i 
denna intervjustudie så känns det som att en stark och tydlig uppbackning från ledning redan 
innan uppstart bara kan anses vara en god förutsättning för att verksamheten ska lyckas. Jfr. 
Moréns (1992) resonemang om vikten av att erkännas både på system- och individnivå. 

Vid en implementering av en Sambaliknande verksamhet i annan kommun får troligen ett 
erkännande på individnivå väntas på tills verksamheten kommit igång och visar sig vara 
välfungerande bland brukare och professionella. Dock borde här ett slags erkännande på 
systemnivå, på förhand eller snabbt vid start, kunna erhållas med hjälp av en ledning som också 
är angelägen om att verksamheten skall vara framgångsrik. Guldbrandsson (2017) beskriver vad 
som är viktigt att tänka på i samband med implementering av metoder och påtalar det faktum att 
om en metod skall kunna spridas överhuvudtaget så måste den göras känd. Sambamodellen som 
en paketerad och evidensbaserad metod som skall marknadsföras kanske är avlägset. Dock har 
flera enskilda delar av Sambametoden teoretiskt stöd och kanske kan en större kvantitativ studie 
ur ett brukarperspektiv också bredda det vetenskapliga stödet och därmed underlätta en spridning 
(jfr. Johnsson & Svensson, 2005) 

 
Reflektioner 
Som redan framgått av texten så är inte studiens fokus att presentera vilka bärande funktioner 
som leder till lyckade slutresultat för de unga, då det för det krävs en annan typ av forskning. 
Fokus blir här istället på Sambas framgångsfaktorer som leder till en så bra och human 
samverkansprocess som möjligt för den unge och dennes familj. En god samverkansprocess är 
såklart också en del av vägen till ett lyckat slutresultat vilket alltid är önskvärt, men som sagt så 
är inte slutresultaten studiens fokus. I uppsatsens början refereras det till två rapporter gällande 
samverkan där titlarna avslöjar att innehållet handlar om att leva mellan stuprör och att trilla 
mellan stolar. Det är inte sällan dessa metaforer används i sammanhanget och ibland används de 
kanske också slarvigt. Det säger dock ändå något då de flesta förstår vad som menas med 
metaforerna och den frustration det medför varför det borde kunna öka vårt driv att jobba för att 
fraserna ska försvinna ur vår vokabulär. Barn riskerar alltså fortfarande att hamna mellan stolar 
eller att leva mellan stuprör, trots att vi har så mycket kunskap om hur vi ska motverka det (jfr 
Jern, 2007). Rapporten ”Strategi för samverkan- när barn och unga riskerar att fara illa” (2010) 
redovisar aktivt och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn, motivation, 
förtroende och god kommunikation samt samverkanskompetens som framgångsfaktorer för god 
samverkan. Att dessa olika framgångsteman lyfts fram som sedan länge uppmärksammade 
framgångsfaktorer även i mer aktuell forskning gör resultatet av denna studie extra intressant. 
Den här studien om Samba, har liksom tidigare forskning kommit fram till i huvudsak samma 
framgångsfaktorer. 

Sambastudien, har liksom en stor del av tidigare samverkansforskning, sitt ursprung i en 
önskan om att finna framgångsfaktorer men också hinder för goda samverkansprocesser. Så igen 
- forskning och kunskap finns men ändå upplevs det inte finnas så gott om tydliga lyckade 
exempel liknande Samba ute i offentliga verksamheter. Hur sprider vi då kunskapen och kan vi 
nå en ordentlig framgång med en spridning så länge som ärenden ändå till stor del blir en 
ekonomisk fråga? Resultatet av intervjuerna visar trots allt att, trots det goda samverkansklimat 
som upplevs hos Samba så nöjer vi oss ibland med det ”näst bästa”. Detta med anledning av att 
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det  bästa  blir  för  dyrt  och  att  de  professionella  i  offentlig  verksamhet  ofta  är  tyngda av 
arbetsbörda och sparbeting (jfr Seikkula och Arnkil, 2011). Samtliga deltagare i studien är eniga 
om att barnets bästa bör vara i fokus och sällan uttrycker någon öppet att en insats kan bli för 
kostsam. Samverkansdeltagare generellt bär i mötessituationen mer eller mindre alltid ett ansvar 
i att värna den egna verksamhetens ekonomi, genom att hålla nere kostnader. Trots att de flesta 
har liknade ekonomiska krav på sig så pratas det inte ofta om det i mötessituationen. Kommer 
det upp kostsamma förslag så motas de istället ibland bort med argument som att lösningen 
kanske inte alls är det bästa eller dylikt och den som pratar högt om att något blir dyrt kan ibland 
få känna sig kall och okänslig. Ibland kan också oenigheten om vem som ska betala för insatser 
bidra till att samverkan stannar upp eller helt avbryts. Självklart är det etiskt riktigt att inte föra 
en diskussion om kostnader i möte med den familj som berörs, men faktum kvarstår. Ekonomin 
spelar större roll för besluten än vad som ibland framkommer. Ledningen för en verksamhet är i 
mångt och mycket ofta direkt involverade i verksamhetetens ekonomi, och forskning visar att de 
därför också bör vara väl insatta i de samverkansärenden som pågår (jfr. Danermark, 2005). Dels 
för att de lätt bör kunna sätta sig in i situationer och möjliggöra eventuell tilldelning av resurser, 
dels för att inte helt fjärma sig från klienters behov av stöd och hjälp. 

Oliktänkande, lagrum och revir är som tidigare sagt några av de vanliga hindren för att skapa 
en god samverkansprocess. Dessa hinder har vi ändå möjlighet att undanröja, men så länge som 
ekonomibördan är ett övergripande svårlöst problem så kommer vi troligen inte kunna se tydliga 
lyckosamma slutresultat generellt. Kända hinder kan dock minimeras och kompenseras med 
viktiga kända framgångsfaktorer exempelvis såsom Samba arbetar med sin modell. Det i sin tur 
visar sig leda till att samverkansprocessen i sig ändå blir lyckosam med personliga vinster i form 
av känslor av respekt, värdighet och välmående. Detta är värden som inte bör förringas även om 
de inte direkt går att mäta i kronor och ören. Det kan väl anses vara socialt arbete på hög nivå? 

Det är därför också av särskilt intresse att Region Örebro planerar för några pilotprojekt som 
är inspirerade av Skottlandsmodellen. Modellen såsom den fungerar i Skottland, har en 
målsättning om att samtliga myndigheter som arbetar med barn och ungdomar, oavsett 
huvudman ligger under samma förvaltning och därmed förfogar över gemensamma ekonomiska 
resurser. Blomqvist (2012) skriver att det bör ligga ett ansvar på de professionella att bedöma 
när det ska samarbetas i ett ärende. Blomqvist menar att de professionella som besitter kunskapen 
bör ha det handlingsutrymmet och frågar sig om ett övergripande huvudmannaskap eventuellt 
istället skulle förringa de professionellas bedömningsförmåga? Här kan Blomqvists tankar 
uppfattas som rimliga, men det krockar med den ibland svårlösta resursfrågan i samverkan. 
Kanske kan en gemensam förvaltning eller annan form av gemensamt huvudmannaskap vara en 
lösning på den resursfråga som inte sällan ställer till det? Det finns tillräckligt med utmaningar 
och behov av de professionellas bedömningsförmåga i en samverkansprocess som det är, varför 
en lösning gällande en gemensam ekonomi troligen inte är negativt avgörande. 

Efter arbetet med denna uppsats så vill jag drista mig till att beskriva Samba som inte bara 
en välfungerande samverkansenhet utan också en verksamhet som andra kommuner borde ta 
lärdom av. Resultaten visar visserligen att det finns delar i Samba som behöver utvecklas och 
kanske också förändras, men med den stabila grund som verksamheten vilar på och det 
förtroende och mandat som de tilldelats, torde det närmast ses som en stimulerande arbetsinsats. 

 
Reflektioner om studiens förtjänster och brister 
Det har varit en utmaning i studiens alla skeden att förhålla sig till tidigare erfarenheter. Hessle 
(2018) skriver under den passande rubriken ”Att främmandegöra det välbekanta” om vårt 
mänskliga behov av att vår vardag måste vara förutsägbar men att vi också ibland behöver det 
som är främmande för att normaltillståndet skall bekräftas (Hessle, 2018). Innan studien 
påbörjades påverkade min tidigare erfarenhet mig i form ett driv att förändra 
samverkansklimatet. Under intervjuerna blev erfarenheten påtaglig då egna minnen av 
samverkansmöten dök upp och jämfördes med respondenternas erfarenheter. Jag tror att den som 
inte har erfarenhet av att hålla i samverkansmöten, har deltagit i ett samverkansmöte samt 
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misslyckats och lyckats i samverkansmöten, inte fullt ut kan förstå vad det innebär. Framförallt 
tror jag det blir svårt att på riktigt förstå den prestation det innebär att som samverkansledare 
leda processen. Intentionen här i uppsatsen blev därför att på ett så neutralt sätt som möjligt 
försöka förklara och tydliggöra olika processer och prestationer i samverkan och detta genom att 
som Hessle (2018) uppmanar till - att se på det välbekanta med en främmande blick. 

Christina Söderberg (2018) och Johan Lindwall (2018) beskriver i sina texter ”Hur skapa 
distans till det bekanta fältet?” och ”Att förfrämliga det förment förtrogna” om dilemmat med 
att gå från verksam på fältet till vara forskare i ett välbekant sammanhang. De resonerar om det 
ur ett antropologiskt forskningsperspektiv och går inte att likställa de två observationer som 
genomförts för denna studie men deras funderingar sätter helt klart ord på mina upplevelser. 
Mina upplevelser av att vara präglad av min tidigare roll som socialarbetare och den erfarenhet 
av samverkansmöten det har inneburit. Det var också en ambition och i viss mån en svårighet i 
att försöka identifiera respondenternas egen förförståelse och att därefter skilja den från min 
egen. Detta för att på bästa sätt kunna synliggöra och lyfta Sambaverksamhetens förtjänster men 
också de utmaningar de står inför. Resultatet visar till vissa delar på annat än det som jag hade 
förutspått. Några teman som jag trodde skulle dominera gör det inte och vice versa vilket ibland 
blev tydligt redan under intervjuerna. Även om jag då försökt förhålla mig till det går det inte att 
fullt ut gå fri från den påverkan min förförståelse kan ha haft för studiens resultat och kan därför 
antas bidra till både dess förtjänster och brister. 

 
Förslag på vidare forskning 
Frågeställningarna i denna studie skulle till synes kunna besvaras via enkäter och därmed omfatta 
en större mängd data. Intresset har dock hela tiden varit att, utifrån ett professionsperspektiv 
försöka fånga detaljer om upplevelser av att delta i Sambassamverkan. Därför valdes en istället 
en kvalitativ ansats som metod. En metod där personliga intervjuer blir i fokus och där det finns 
möjlighet att ställa följdfrågor på just det som till synes kan uppfattas uppenbart. Studiens resultat 
fokuserar dock på samverkansprocessen i sig och inte specifikt på resultatet av samverkan. 

Därför har det under uppsatsens färdigställande väckts tankar om att genomföra en större 
kvantitativ studie där familjer som varit föremål för samverkan får möjlighet att berätta om deras 
upplevelser av Samba. En studie ur ett brukarperspektiv känns angeläget för att få en uppfattning 
om hur familjerna själva upplevt Sambas samverkansprocesser men också för att 
förhoppningsvis kunna presentera ett resultat om hur utkomsten blivit. 

 
Efterord 
Nu när uppsatsen, efter två års arbete är färdigställd känns det angeläget att reflektera kort över 
att vissa saker troligen har förändrats från första kontakten med Samba sommaren 2017. 
Intervjuerna och arbetet har hela tiden, om än i olika omfattning, pågått parallellt med mitt arbete. 
Några intervjuer och observationer har dessutom genomförts nu på sluttampen under våren 2019 
och materialet bör därför inte kunna uppfattas som allt för gammalt. Dock har det, liksom i alla 
offentliga verksamheter hänt saker på vägen. Bland annat har viss förändring skett rent 
kommunorganisatoriskt samt att några Sambasamordnare har slutat och några kommit till. Detta 
har troligen påverkat verksamheten både på gott och ont men med den stabila grund som 
Sambaverksamheten organisatoriskt vilar på och det genuina engagemang som personalen har 
så hoppas och tror jag på en lyckosam fortsättning i samma anda. En anda som hittills varit stabil 
och trygg i grunden men hjärtligt öppen för utveckling framåt. Som lite positivt konservativt. 
Gärna förändring och förbättring – men i sakta mak och framförallt med neutraliteten som 
fortsatt utgångspunkt samt ett tydligt fokus på barnets bästa. 
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Bilaga 1. 
 

Örebro 2017-10-06 
 

Hej, 
Här kommer en beskrivning av nuläget gällande det eventuella samarbetet mellan 
undertecknad och Örebro kommuns Sambaverksamhet.  
Jag heter Ann-Sofie Sandström och arbetar som universitetsadjunkt på Socionomprogrammet 
på Örebro universitet.  Som en del av min kompetensutveckling skriver jag en uppsats på 
avancerad nivå inom socialt arbete. Efter ett antal år som verksam socionom inom både 
socialtjänst och skolan så finns det hos mig ett genuint intresse för samverkansfrågor. Därför 
var det för mig ett självklart val att skriva min uppsats om just samverkan. Tidigt beslutade 
jag mig för att i min studie försöka söka efter framgångsfaktorer när samverkan fungerar som 
bäst. Mitt intryck genom åren som yrkesverksam socionom är att Örebro kommuns 
Sambaverksamhet fungerar bra och det fick mig att bli nyfiken. Vad är det för 
framgångsfaktorer som gör att det fungerar bra?  Vad kan eventuellt andra kommuner lära av 
Sambaverksamheten i Örebro?  
Jag önskar därför genomföra en kvalitativ studie där huvudfokus kommer att vara att fånga 
Sambaverksamhetetens framgångsfaktorer och detta i form av en magisteruppsats. Till grund 
för detta avser jag använda mig av empiri från verksamheter som nyttjat Samba för 
samordnade möten mer eller mindre frekvent.  Jag önskar därför få möjlighet att genomföra 
intervjuer med personer från de olika verksamheterna på olika nivåer (enhetschefer, 
verksamhetschefer, kuratorer, socialsekreterare, rektorer etc.) Dessutom vill jag genomföra 
några intervjuer med anställda på Sambaverksamheten och om möjligt någon eller några 
klienter.  
Att skriva en uppsats på avancerad nivå medför också vissa begränsningar, där tid och 
utformning till viss del måste följa givna ramar. Studiens omfattning påverkas såklart av detta 
men jag räknar ändå med att få ett tillräckligt stort material så att resultatet också kan bli en 
användbar utvärdering för Sambaverksamheten. 
Mitt syfte med uppsatsen är alltså preliminärt att i huvudsak belysa de specifika 
framgångsfaktorer som en välfungerande samverkansverksamhet har. Detta genom att främst 
intervjua personer som på olika sätt har erfarenheter av att samverka inom ramen av 
samordnad samverkan.  
 
Med förhoppningar om ett gott samarbete  
 
Vänligen 
Ann-Sofie Sandström 
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide 
 

• Berätta om dig själv.  
• Din arbetssituation? 
• Din erfarenhet av samverkan generellt och inom ramen av Samba? 

• Upplever du Sambaverksamhetens struktur som tydlig? Vad är det i så fall som är 
tydligt? Beskriv strukturen: 

• I mötets uppstart 
• Under mötets gång 
• I mötets avslutande del 

• Sambas ambition är att se till att barnets bästa. Upplever du att det är så? 
• Lyckas samverkansledarna förmedla en genuin känsla av respekt för barnet 

och barnets familj? 
• Vilka skillnader och/eller likheter upplever du om du jämför Samba med SIP? 
• Upplever du Sambas arbetsmodell som generellt sanktionerad och prioriterad? Och i 

så fall omfattar det alla nivåer?  
• Upplever du att deltagande i Sambasamverkan har förankring i din egen verksamhet?  
• Hur upplever du Sambas fristående lokaler på Olaigatan och fikat som erbjuds under 

mötet?  
• Hur är din upplevelse av hierarkier och statusordningar under Sambamöten?  Finns det 

någon upplevd skillnad mellan Sambasamverkan och övrig samverkan gällande status 
och hierarkier?  

• Har du upplevt några negativa sidoeffekter av Sambaverksamheten?  
• Beslut fattas sällan eller aldrig på Sambasamverkansmöte. Hur uppfattar du det?  
• Reflektera fritt om Samba som verksamhet. 

 
 



Budget 2021 Familjesamverkansteamet inkl. lönerevision

Kostnad 2021 Helår
Psykolog 760 000
Socionom med erfarenhet elevhälsa 600 000
Sjuksköterska med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 700 000

Utbildning och implementering (teamet, workshops, ambassadörskap) 100 000

Stöd chef 41 200
Stöd ekonomi/personal 20 600
Lokal 120 000
Bil 25 000
Handledning 30 000
IT-licenser 3 personer 24 000
Kurs, konferens, arbetsmaterial 40 000
Tolkkostnader 10 000

Beräknad totalkostnad per år 2 470 800

Fördelning av kostnader 2021: Antal invånare 2020
Region Örebro län 965 400
Hällefors kommun 225 497 6 887
Ljusnarsbergs kommun 155 134 4 738
Nora kommun 350 966 10 719
Lindesbergs kommun 773 803 23 633

2 470 800 kronor 45 977

14,98%

10,31%
23,31%
51,40%

100,00%



14,98%

10,31%

23,31%

51,40%

100,00%
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till effektiviseringar 

2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta om redovisade 
effektiviseringsförslag per verksamhet för 2021 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat förslag till budgeteffektiviseringar vid 
nämndens beredande sammanträde i oktober 2020.  

Kommunfullmäktige har beslutat om ramar till nämnderna 2021 och där ges 
effetktiseringsuppdrag på motsvarande 4,5 mnkr för Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Effektiviseringsförslag BUN 2021 (mnkr) 

Övergripande förvaltningsnivå  2,0 

Förskola    0,2 

Grundskola   0,3 

Gymnasieskola   1,7 

Elevhälsa   0,2 

Adm     0,1 

Totalt     4,5 mnkr   

Konsekvenser 

Barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat förslagen vid MBL-
samverkan i oktober och fått godkännande från de fackliga ombuden.  

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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Marta Eriksson 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om ny fördelning av 
schablonersättning för nyanlända år 2021: 
 
Förskolan 400 tkr 
Grundskolan 2 600 tkr 
Gymnasieskolan    700 tkr 
 
Totalt  3 700 tkr 
 
Ärendebeskrivning 

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för nyanlända, dvs. 
personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade.  
Kostnader som skall täckas av ersättningen är bland annat särskilda 
introduktionsinsatser eller merkostnader i förskola och skola.  

Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod och uppgår totalt till  
146 100 kr per barn eller elev för 2020. 

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till respektive 
verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn eller elever. 

Konsekvenser 

Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna 
mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande 
styrdokument. 

Thomas Lindberg Marta Eriksson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonom 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Ekonomienheten 
Marta Eriksson 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om 
 oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Barn i förskola 

Kommuner som har asylsökande barn i åldern 3–5 år inskrivna vid en 
förskola kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet 
fyller 3 år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser 
ett kalenderår. Ansökan kan göras för max tio perioder om fyra veckor under 
ett kalenderår. 

Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn i allmän 
förskola för 2020 är 65 300 kr. 

Elever som får skolundervisning 

Kommuner som ger asylsökande elever skolundervisning får ersättning för 
detta. Kommunen kan även få ersättning för elever som påbörjat 
gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier 
på gymnasieskolan. Ersättningen avser ett kalenderår och består av ett viss 
fastsällt schablonbelopp för respektive undervisningsform. Ansökan kan 
göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. 

Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och elev för 2020 är: 

- 53 400 kr för en elev i förskoleklass 

- 104 800 kr för en elev i grundskola, grundsärskola och specialskola 

- 119 100 kr för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utgångspunkten för budgetering av nya ersättningsnivåer är prognos för antal 
asylsökande barn i förskola och skola samt nuvarande asylersättning per läsår 
och barn. 
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Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. Budget fördelas till 
respektive verksamhet för asylsökande barn och elever enligt bilagan. 
Asylintäkter budgeteras hos förvaltningschefen. 

Prognos för antal asylsökande barn och elever för 2021 (förra årets siffror 
inom parentes) är: 

- 4 (4) barn i förskola 
- 4 (4) elever i förskoleklass 
- 30 (30) elever i grundskola, grundsärskola och specialskola 
- 10 (10) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
Kostnader som asylintäkterna ska täcka 
Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har för förskolan 
eller utbildningen: 

- undervisning 
- skolskjuts 
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd) 
- lärverktyg 
- elevhälsa 
- måltider 
- administrationskostnader. 

 

 

Thomas Lindberg Marta Eriksson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonom  

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 

Bilagor: 

Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever 2021 



Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-09-30

Ersättningsnivåer för asylsökande barn i förskola och skola 2021 [kr]

Förskola Kommentar Prognos Per barn  Budget 2021

Asylersättning per barn och år* 65 300

Antal asylbarn 4

Budget förskolechef modell 78% 50 934 204 000

Budget verksamhetschef förskola ansvar 506 14% 9 142 36 000

Budget förvaltningschef ansvar 500 8% 5 224 21 000

Totalt 261 200 65 300 261 000

Förskoleklass Kommentar Prognos Per elev  Budget 2021

Asylersättning per elev och år* 53 400

Antal asylelever 4

Budget rektor modell 60% 32 040 128 000

Budget verksamhetschef grundskola ansvar 507 20% 10 680 43 000

Budget introduktionsenhet/modersmål ansvar 571 12% 6 408 26 000

Budget elevhälsa ansvar 501 4% 2 136 8 500

Budget förvaltningschef ansvar 500 4% 2 136 8 500

Totalt 213 600 53 400 214 000

Grundskola, grundsärskola och specialskola Kommentar Prognos Per elev  Budget 2021

Asylersättning per elev och år* 104 800

Antal asylelever 30

Budget rektor modell 61% 63 928 1 918 000

Budget verksamhetschef grundskola ansvar 507 19% 19 912 597 000

Budget introduktionsenhet/modersmål ansvar 571 12% 12 576 377 000

Budget elevhälsa ansvar 501 4% 4 192 126 000

Budget förvaltningschef ansvar 500 4% 4 192 126 000

Totalt 3 144 000 104 800 3 144 000

Gymnasieskola och gymnasiesärskola** Kommentar Prognos Per elev  Budget 2021

Asylersättning per elev och år* 119 100

Antal asylelever 10

Budget rektor IM-SI 65% 77 415 774 000

Budget verksamhetschef gymnasieskola ansvar 650 20% 23 820 238 000

Budget hemspråk IM 9% 11 195 112 000

Budget elevhälsa ansvar 650 6% 6 670 67 000

Totalt 1 191 000 119 100 1 191 000

*Schablonbelopp 2020 enligt 4 §§ i förordningen (2017:193)

**Asylelev vid gymnasiesärskola hanteras hos verksamhetschef grundskola
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Skolskjutskostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Föreslå Kommunstyrelsen väcka ärende i Kommunfullmäktige och avisera en 
budgetvarning för 2021 när det gäller skolskjutskostnader. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen klarar uppdraget att tillhandahålla 
skolskjuts inom grundskola och resor till gymnasieskolan med en god kvalitet. 
Men de aviseringar i nya avtalsförslaget visar att ekonomin inte håller budget 
och att kostnadsökning de kommande åren kraftigt överskrider budget. 
Kostnadsökningarna beräknas bli omkring 7 mnkr. 

Thomas Lindberg 
Förvaltningschef 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Gymnasieinformation till högstadieelever läsåret 2020-2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen 
 
Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 oktober informerar 
gymnasiechefen om Lindeskolans planer för gymnasieinformation till 
högstadieelever. Pga. Covid-19 har den sedvanliga gymnasiemässan blivit 
inställd. 

 

Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Handläggare 



MARKNADSFÖRING
LINDESKOLAN
2020-/2021



MARKNADSFÖRING UPPLÄGG

Anpassningar till situation med COVID-19

Inga mässor i länet enligt uppgift
Nya lösningar

Gymnasieinformation skickas hem till alla elever i åk 9 i Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun under vecka 43.

Broschyren



STORBILDSKÄRMAR I LINDESBERG



BESÖK PÅ GRUNDSKOLOR

Vi kommer besöka grundskolorna under v. 45 

• Mån – Storåskolan

• Tis – Stadskogsskolan 

• Ons – prel Kyrkbacksskolan

• Tors – Fröviskolan 

• Till Karlsängsskolan har vi givits möjlighet att skicka material, men ej besöka skolan 
mot bakgrund av ett generellt beslut att inte ta emot något besök från 
gymnasieskolor 

• Dialog pågår med alla skolor i Lindesberg kring ett bra och säkert upplägg



BESÖK PÅ GRUNDSKOLOR PLANERAT UPPLÄGG

• Under minimäss-turnén kommer vi ta med oss representanter från olika 
program

• Både elever och lärare kommer finnas med tillsammans med tidigare 
elever som representera/visar upp sina olika yrken

• Alla program kommer finnas representerade, på något sätt
• Stort  fokus på RL och VO
• Exempelvis kommer ambulansen med personal, polis och elever från VO-

programmet marknadsföra VO och vilka vägar de har tagit till sitt yrke 
efter avslutad utbildning. Bra samarbete med Regionen 

• RL kommer bjuda på street food i smakportioner 
• IC kommer erbjuda tester/tävlingar 
• FT visar bl.a. upp skolans nya lastbil striped med en bild över skolan



INFORMATIONSKVÄLLAR

Samtliga program kommer att vara tillgängliga under infokvällen 

Anmälan sker via en e-tjänst. Två pass per kväll. Stort fokus på säkerhet.

Verksamheten kommer att vara utspridd och vi kommer erbjuda flera 
utrymmen för varje program.   

• 25 november 

• 27 januari 

Vi håller på och utvärdera om det är möjligt att genomföra konceptet elev för 
en dag. GYO-dagen kommer som det ser ut i nuläget inte att bli av. 



Lindesbergs gymnasiumHar du frågor? 
 
• Väljer du mellan två program?
• Undrar du vilka kurser man läser på de olika  
   programmen?
• Vill du träffa Lindeskolans studie- och  
   yrkesvägledare?
• Vill du ha kontakt med någon från ett program?
• Funderar du på hur ansökningar och  
   uttagningar till idrottscollege går till?

Maila dina frågor till lindeskolan@lindesberg.se
eller gå in på lindeskolan.se och de olika program-
sidorna, samt besök oss på informationskvällarna.
 

Ditt gymnasieval är viktigt. Att välja 
gymnasieskola och program är ett stort 

steg på väg mot vuxenlivet.  
Gör ett val baserat på kunskap och 
intresse. Och du - välj med hjärtat!

 
Lindesbergs kommun, Lindeskolan 
Nyborgsgatan 711 34 LINDESBERG

Telefon, Växel 0581-810 00 
E-post  lindeskolan@lindesberg.se 
Hemsida  lindeskolan.se 
 
Gymnasiechef 
Staffan Hörnberg 
staffan.hornberg@lindesberg.se 
0581-813 45, 070-298 14 06

 

Följ oss! 

       lindeskolan           lindeskolan

lindeskolan.se

Lindesbergs gymnasium

Lindesbergs gymnasium

DAGS ATT VÄLJA 
GYMNASIUM
Välkommen till informationskvällar  

25 november och 27 januari. 
Träffa representanter från Lindeskolans 12 program.  

Anmäl dig på lindeskolan.se.

Avsändare: Lindesbergs kommun, Lindeskolan, Nyborgsgatan 711 34 LINDESBERG

Lindesbergs gymnasiumOm Lindeskolan
Gemenskap 
 
Lindeskolan har elever från hela 
landet som flyttar hit för Idrottscol-
lege. Här får du vänner för livet. Det 
händer mycket roligt på Lindeskolan. 
Upplev bl a Karnevalen,  BEL-galan 
med stipendieutdelning,  Inspark, 
Lucia, Julkonsert, Estetuppträdanden, 
Brännbollsturnering, Friluftsdagar,  
och Idrottscollege-galan.

Engagerad personal 
och starkt EHT
På Lindeskolan finns mycket hög andel 
erfarna legitimerade lärare och ett 
starkt elevhälsoteam som hjälper dig 
lyckas på bästa sätt.

Stipendier 

I samarbete med Sparbanksstiftelsen 
har vi förmånen att årligen kunna 
dela ut stipendier på hundratusentals 
kronor som är särskilt riktade till just 
Lindeskolans elever. 

Nära samarbete med 
arbetslivet
 
Vi har praktikpartners på många 
program och faddernätverk med 
företag som bidrar med projektupp-
drag och riktiga case för våra elever.

Kvalitetsstämpel från  
branschen
 
Collegecertifiering: Vård- och om-
sorgscollege på VO, Teknikcollege 
på TE och IN, Qualified Machine 
Technician-certifiering på FT.

Moderna språk och 
Cambridge  
Certificate
 
Språkkunskaper är viktiga i en  
internationaliserad värld. Som elev 
på Lindeskolan kan du välja mellan 
spanska,  franska och tyska. 

På Lindeskolan ges möjlighet att 
läsa till en internationell examen i  
engelska, Cambridge Certificate in  
Advanced English.

Kursstöd 
 
På Lindeskolan värnar vi om att 
alla ska kunna nå bästa möjliga 
resultat i studierna. Det är viktigt 
med resurser som maximerar allas 
potential i individuellt tempo. Där-
för erbjuder vi olika pedagogiska 
verksamheter för dig som behöver:  
extra tid, extra hjälp, fler verktyg, 
lugn och ro, eller som av någon 
annan anledning behöver komple-
ment till ordinarie undervisning.

Många möjligheter  
 
Lindeskolan är en skola med många 
möjligheter och stor valfrihet för dig 
som elev. Välj bland 12 nationella 
program som du kan kombinera med 
olika sportprofiler på Idrottscollege.

  12      
826       
152 

nationella  
program        
 
elever  
varav   
     
idrottscollege- 
elever 



Kombinera idrott  
och studier
Unikt med Lindeskolans  
Idrottscollege är att du kan kombinera 
din idrottsprofil med de flesta program 
på skolan.  

Våra vinnare 

Våra Idrottscollegeelever har haft  
fantastiska framgångar i sina sporter.  
Vi har flera av Sveriges bästa instruktö-
rer i sin idrott som ställer upp för dig.  

Våra idrottsprofiler
Vi är Riksidrottsgymnasium (RIG) i 
judo och har nationellt godkända 
idrottsutbildningar (NIU) i handboll, 
volleyboll för flickor samt rytmisk 
gymnastik. Vi har LIU (lokal idrottsut-
bildning) för dans, innebandy, fotboll, 
ishockey och individuella idrotter. 
 
Utbildningen drivs i nära samver-
kan med specialförbund och lokala 
föreningar. 
 

Unikt läge och 
moderna lokaler
Genom vårt läge mitt i Lindesberg 
men med sjöläge nära naturen har 
vi unika möjligheter till träning och 
tävling. Idrottslokalerna är bland 
Sveriges bästa.

Mer information IC 
om ansökningar 
och uttagningar 

lindeskolan.se/idrottscollege 
Mikael Martinsson (IC-samordnare) 
mickael.martinsson@lindesberg.se

Algot Hane TE18 
Handboll

Allsvensk spelare i LIF Lindesberg

12 nationella program   -  med respektive inriktningar

Ekonomi
• Ekonomi 
• Juridik

• Estetik och media 
• Musik

• Naturvetenskap 
• Naturvetenskap och samhälle

• Beteendevetenskap 
• Samhällsvetenskap

• Design och produktutveckling 
• Informations- och medieteknik 
• Teknikvetenskap 

EK

Naturvetenskap

NA

Estetiska

ES

Teknik

TE

Samhällsvetenskap

SA

Ämnesbehörighet för ansökan till gymnasiets program 

 
Estetiska programmet:    MA, SV/SVA, EN + 9 ämnen   
  
Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet:  MA, SV/SVA, EN, GE, HI, RE, SH + 5 ämnen

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet:   MA, SV/SVA, EN, FY, KE, BI + 6 ämnen

Yrkesprogram BA, BF, FT, EE, RL, VO, IN:   MA, SV/SVA, EN + 5 ämnen 

Studieförberedande program Yrkesprogram

Bygg och anläggning
• Husbyggnad

BA

El och energi
• Elteknik

EE

Barn och fritid
• Pedagogiskt arbete

BF

Fordon och transport
• Personbil
• Karosseri och lackering 
• Lastbil och mobila maskiner
• Transport

FT

Industritekniska
• Produkt- och maskinteknik

IN

Restaurang och livsmedel
• Kök och servering

RL

På Lindeskolan finns även: 
Introduktionsprogram
Språkintroduktion 
Gymnasiesärskola

Viktoria Christov SA18B 
Rytmisk gymnastik

Svenska RG-landslaget 2019 
Svenska cuppen: guld och 3 brons i 

grenfinaler.

Matilda Nilsson NA17
Judo

 
Flerfaldig guldmedaljör  

i  Europacuper 
 Silver i senior-SM 2019

Vård och omsorg
• Akutsjukvård
• Äldre- och handikappomsorg, psykiatri

VO

Idrottscollege
Dans
Fotboll
Handboll
Individuella idrotter
Innebandy
Ishockey
Judo
Rytmisk gymnastik
Volleyboll 

Introduktions  program och Gymnasie  särskola

På vår hemsida kan 
du se vilka kurser som 

läses på respektive 
program.

lindeskolan.se
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 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov. 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Jan 12 januari 

Feb 8 februari 

Mars 15 mars 

Apr 19 april 

Maj 10 maj 

Jun 14 juni 

Jul  

Aug 16 augusti 

Sep 13 september 

Okt 11 oktober 

Nov 15 november 

Dec 13 december 

 

Thomas Lindberg Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunkansliet 

För kännedom: 
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Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonomer BUN 
Utvecklingsstrateg BUN 
Enhetschef E-hälsan 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

Remissvar avseende promemorian Gymnasie- och 

gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
-Att ställa sig bakom remissens förslag. 
Ärendebeskrivning 

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn av 
riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar genom-
förts. Översynen har lett fram till förslag som innebär ett tydligare, mer 
transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan. Syftet är att elitidrottande ungdomar ska kunna 
kombinera en gymnasial utbildning med en elitidrottssatsning.  

Det ska endast finnas en typ av utbildning med specialidrott, men andra 
ungdomar ska också få möjligheter att utvecklas inom idrotten  

Det föreslås att det till skillnad från i dag endast ska finnas en typ av gym-
nasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott som ska vara 
riksrekryterande. Ämnet specialidrott ska endast få erbjudas inom denna 
utbildning.  

Ungdomar som inte når upp till elitnivå inom sin ålderskategori, men som har 
ett stort intresse av att vidareutvecklas inom sin idrott föreslås i stället få 
goda möjligheter till detta inom ramen för andra utbildningar genom att 
Statens skolverk får i uppdrag att se över innehållet i kurserna specialisering 
1 och 2 inom ämnet idrott och hälsa 

Konsekvenser 

Idrottsutbildningarna vid ”Idrottscollege” på Lindeskolan kan komma att få 
utformas på annat sätt 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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