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Samverkan – i metaforernas förtrollande landskap

Med karta och kompass i samverkansland.
Vi vill koppla samman, ta varandra i hand.

Svarte Petter valsar runt och faller mellan stolar, 
allt medan vi går invanda stigar och gnolar.

Med gemensamma krafter vi motar Pelle i grind, 
och vi avskyr de stuprör som gör envar till blind

Så, nät ska här vävas och strategi fokuseras,  
och nu ska reviren slutas att pinkas.

Vi öppnar då upp alla vattentäta skott, 
och ser sen att samma mål ha uppnått.

Men, trots denna självklara samverkansidé,
låt oss då ändå det mänskliga se

I att söka en trygghet i invanda sätt, 
och att det inte alltid är alldeles lätt

att va flexibel och helhetlig varenda sekund,
och även att skvallra om de andra en stund!



Dagens presentation

• Varför ska man samverka?
• Varför är det (inte sällan) så svårt 

att få till det?
• Vilka erfarenheter finns det om 

samverkan inom GIRFEC?



Vad finns det för skäl 
till att samverka?

Tidsbesparing – effektivisering
Tidigt upptäckt av utsatta barn
Bättre hjälpinsatser
Kunskap och kompetens ökar
Arbetet underlättas och mindre 
psykiskt påfrestande
Minskar risk för att familjer spelar 
ut olika parter mot varandra
Ökar förtroende för stödsystemet
Bidrar till en helhetssyn

Kommittén mot barnmisshandel, 
2001



Men samarbete har gott om fiender

Samarbete så enkelt att säga, så självklart att tänka och så svårt att 
genomföra

Uttalade och outtalade revirstrider
1. Organisationers strävan efter autonomi
2. Professioners strävan efter handlingsutrymme,  självbestämmande 

(diskretion)
Oklara kunskapsfält
Skillnader i mandat, regelverk, sekretessregler, synsätt, kompetens, oklara 

vinster – pålaga utöver ordinarie arbete, organisation, oklara mål, 
personliga motsättningar…

Personliga motsättningar
Stress och frustration i arbetet med utsatta barn och unga



Samverkan krävs dock, inte minst pga specialiseringen

Handläggare Grundskola

Polis

Förskola

Sammanhållen 
socialtjänst: tre mellan-
organisatoriska 
gränsytor. 

Handläggare, 1

Handläggare,
2

Resursenhet

Mottagningsenhet

Specialiserad: 16 mellan-
organisatoriska gränsytor. 

Koordi
nator



Mängden gränsytor kan försvåra samverkan

Grundas på olikheter som måste övervinnas och förhandlas
Stänger ute obehöriga
Hjälper till att skapa en egen organisatorisk och professionell identitet
Skapar möjlighet att styra inre arbetsprocesser
Ger möjlighet att presentera arbetet utåt på ett sätt och arbete i det inre på ett 

annat
Kan trygghet men samtidigt också stänga ute och isolera



Samverkansallianser också för att motverka 
splittringstendenser

Ju längre ut man kommer och desto mer hårt ansatt man är till exempel som 
lärare, desto mer kritik har man kanske till socialtjänstens bristande förmåga att 
rätta till de problem som man som lärare ser. Och för den delen socialsekreterare 
som tycker att skolan kunde väl för sjutton försöka anstränga sig lite mer kring 
de här eleverna. Men ändå i det stora hela så, så finns det ju en samarbetsvilja 
och en, en känsla av att vi måste samverka kring de här problemen kring 
ungdomarna och barnen. (Person i chefsställning, resursenheten, Angered)



Bristen på samverkan kan ge problematiska 
kunskapsluckor



Olika grader av samverkan

Koordination Kollaboration Konsultation Integrering

Exempel Anmälan,  
remisser

Kopplade 
utredningar

Vissa 
resursteam Specialskola

Organisation Riktlinjer, rutiner Samordning Kulturkänsla Multipel 
tillhörighet

Profession Specifika roller Kompletterande 
kompetenser

Kunskaps-
överföring

Ömsesidigt 
överskridande

Kritisk punkt Återkoppling Hierarki Påverkans-
möjligheter

Identitet i 
helheten

Observandum - Vad händer 
egentligen?

- Vad är mitt 
bidrag värt?

- Hur komma 
tillräckligt nära 

men inte bli 
uppslukad?

- Vem är jag?



Samverkansformer - en föränderlig process



Vad kan samverkan mellan professioner vara?

Thylefors, 2005

Multiprofessionellt 

Additativt. 
Multidisciplinärt. 
Rolldifferentierat.

Interprofessionellt

Integrativt

Interdisciplinärt

Rollintegrerat

Transprofessionellt

Transdisciplinärt

Rollkompletterat

Professionsupplöst

Rollupplöst

”Generalistiskt”



Olika perspektiv på verkligheten



Samverkan som en process

Alliansbildning

Förtroende och tillit
Gemensamt uppfattade
• Utmaningar
• Problem
• Mål
• Syfte

Stöd och mandat från 
organisationen

Rollarbete

Kännedom om varandras 
roller, positioner och 
mandat
Förankring av ömsesidiga 
roller
Identifiera potentiella 
låsningar, motsättningar 
och konflikter

Arbetsgemenskaper

Skapa mötesplatser för 
olika grupper 
Skapa handlingsstrategier
Performativ, görande och 
skapa goda erfarenheter

Uppföljning



Fungerande samverkan – ett tillitssystem

• Kännedom om den andre – roll, funktion, kunskap, 
värderingar

• Ungefärligt förutsäga den andres handlingar
• Förtroende för att den andre: 

– Kommer att agera
– Agerar på ett kompetent sätt
– Inte försvårar mitt arbete

• Testas och återskapas genom återkoppling



Kort sagt om samverkan

Ett svar på ökad specialisering av organisationer och professioner
Men, något som också strider mot vissa grundläggande egenskaper hos såväl 

organisationer som professioner
– Gränsbevakning av uppgifter och särskiljande av kunskapsområden

Kan behövas då svårigheter är mer komplicerade eller relaterar till flera 
organisationers och professioners ansvarsområden

Särskilt där oklarhet gäller
– Ansvar
– Bestämning av ”problemets” karaktär och dess åtgärder/hantering



The long and winding road
- samverkan inom GIRFEC i Skottland

Policy is the given – in Scotland 
many believe we have excellent 
policy in place to serve young 
children. But developing policy is 
only a beginning: the greater 
challenge is to put it into action. 
First we need continuous discussion 
about those aspirations; next we 
need to know what tools are at our 
disposal; then we need to learn to 
use those tools and to contextualise
them to the children and families and 
colleagues with whom we work; and 
finally we need to ask if systems, 
leadership, qualifications, and 
support for the workforce are fit for 
purpose. (Dunlop, 2015:266)



Samverkan inom GIRFEC

Participants were positive that GIRFEC had been a catalyst for improving 
multidisciplinary assessment and joint plans focused on all aspects of a 
child’s life increasing access to services. (Robertson, 2014a:175)

There is a continuing need for the main sectors and many professional 
groups, whilst maintaining their distinctiveness, to know more about 
each other’s contributions so that together their contribution is 
coherent, collaborative, and anticipatory. (Dunlop, 2015:271)

It endorsed the idea that the professional that the family knew the best, 
and felt most comfortable with, would be the “lead” /…/ Julia notes 
that without the multidisciplinary training explaining the alternative 
process, the likelihood was that the lead professional role would have 
remained the social worker’s responsibility. (Robertson, 2014a:174)

(B)ut it is about saying to them, actually why are you telling me this? 
Because you have not helped me in any way, you have not helped the 
case in any way, you have just phoned about your anxiety. (Kettle, 
2018:223)

En katalysator 
för helheter

Fortlöpande 
process

Utgå från 
relation inte 
funktion

Samverka –
annat än 
ångestöver-
föring



Vad behövs för att fungera som kontaktperson och 
samordnare, enligt forskning om GIRFEC?

Handläggningsverktyg behöver anpassas för att återspegla barns, ungas och föräldrars förståelse 
av den egna världen och den nationella kontext deras värld är en del av. 

Vikten av förankring i barn och ungas förståelsevärld samt att barn och föräldrar 
genomgående involveras och blir delaktiggjorda kan därmed inte nog betonas – inte enbart 
i utvecklingsarbete utan och förverkligande av policyns ambitioner.

Vidare behövs kunskap om: 
• Varandras kompetensområde, uppdrag, mandat och förutsättningar
• Välbefinnande och mänskliga rättigheter generellt och fokus på barn och unga
• Samverkanskompetens
• Relationellt arbete med barn, unga och familjer 

Utöver detta:
• Tidsmässiga förutsättningar
• Stöd från överordnade 
• Administrativt (digitalt) stöd 

Styrsystemen behöver ta ansvar för svåra frågor om prioriteringar inom sina verksamheter. 



Frågor att reflektera kring i grupparbetena

1. Vilka erfarenheter har ni av när samverkan har fungerat bra?
1. Vad karakteriserade då detta samt vad kan ni se som var särskilt 

viktigt för att det skulle bli så?
2. Vilka erfarenheter har ni av när samverkan inte har fungerat bra?

1. Vad karakteriserade då detta samt vad kan ni se som var särskilt 
viktigt för att det skulle bli så?

3. Vad tänker ni är särskilt viktigt för att samverkan ska utvecklas bra inom 
”Barnets bästa gäller I Kronoberg”?



Tidigt uppmärksamma och stödja enskilda barn/unga

Utgångsfrågor

Finns det något som hindrar barnets 
eller den unges välmående och om 
så, vad är det som hindrar?

Har jag all information jag behöver för 
att hjälpa barnet eller den unge?

Vad kan jag göra för att hjälpa barnet 
eller den unge?

Vad kan min verksamhet göra för att 
hjälpa barnet eller den unge?

Vilken ytterligare hjälp, om någon, kan 
behövas från andra? 

Uppdrag

Rådgöra, informera och stödja barnet 
eller den unge, eller förälder till 
barnet eller den unge,

Hjälpa barnet eller den unge, eller en 
förälder till barnet eller den unge, 
till att få tillgång till vård och stöd, 
eller

Diskutera eller föra fram frågor om 
barnet eller den unge med andra 
professionella eller till relevant 
myndighet. 



Samverkan och tidig upptäckt – etiska/ideologiska 
utmaningar

Enligt policyn
Children, young people or their families can expect their contact to respond 

to their wellbeing needs, to respect their rights, choice, privacy and 
diversity. (Scottish Government, 2020a)

Kritiken mot “övervakningssamhället”
Looking at the ”risk indicators” in the National Framework of Risk in 

Scotland document (the GIRFEC risk indicators that will be used by the 
Named Person) being a non-compliant parent can be associated with at 
least four “risk” signifiers: parental resistance/limited engagement, refuses 
workers access to children, parent masking the reality of the situation, and 
no shared understanding of concerns. (Waiton, 2016:9) 



Några möjliga 
hållpunkter:

För en fungerande samverkan



Att lyckas med samverkan

Klart uttalad mål
Gemensamt mål
Upplevt behov av samverkan hos de inblandade
Tydlighet kring vilka problem man vill angripa
Kunskap om varandras verksamhet och regelverk
Tydlighet om roller och ömsesidiga förväntningar
Legitimitet, förankring för samverkan hos ledning
Tydliga samverkansrutiner

Danermark och Kullberg



Huxhams tio tips om samverkan

1. Samverka bara när det är nödvändigt!
2. Avsätt mycket mer tid än vad ni antar behövs
3. Kom ihåg att samarbetspartnerna aldrig vill exakt detsamma som du. Stå 

upp för dina mål, men kompromissa när det krävs
4. Sätt upp små, uppnåbara mål. Små vinster bygger ömsesidigt förtroende.
5. Lägg tid till att finna fram en fungerande kommunikation, red ut 

yrkesjargong
6. Tro inte att andra organisationer löser saker på samma sätt som din egen
7. Se till att de som ansvarar för samarbetet har erforderligt mandat att 

handla
8. Uppmärksamma maktspel som finns i många förhandlingar. Motarbeta 

underlägsenhet hos endera parten
9. Att få saker att hända involverar både stödjande och ”dirigerande” 

gentemot andra, alltså:



10. Utgå från att du inte kan bli i fullständig 
kontroll och att såväl dina partner som 
omgivningen förändras hela tiden. Därefter, 
med energi, övertygelse, skicklighet och 
kontinuerligt understödjande arbete, kan du 
åstadkomma vinnande samverkan. 



Till den som efter föreläsningen undrar vad 
han egentligen menade…

Inte frågan om man ska samverka eller inte, utan att samverka:
Ø om vad om, hur och i vilka situationer
Kort sagt att tro på samverkans möjligheter, men samtidigt vara 

medveten om dess svårigheter




