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Förord 
Arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar i Växjö 
kommun uppmärksammades av Cecilia Grefve, nationell samordnare för den 
sociala barn- och ungdomsvården 2015–2017. Tillsammans med Cecilia och 
med chefer inom utbildningsförvaltningen och förvaltningen arbete och 
välfärd (socialtjänsten) fördes sedan samtal med oss forskare om att studera 
projektet ”Barnens bästa i Braås”.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Cecilia Grefve för hennes engagemang och stora 
intresse för den sociala barnavården. Forskningsprojektet har ingått i en serie 
regeringsuppdrag under 2016–2017 och har finansierats lika av 
Socialdepartementet och av Växjö kommun. Vi vill också tacka chefer inom 
båda nämnda förvaltningar för gott samarbete. Ett stort tack riktas även till alla 
som deltagit i studien genom intervjuer – det är era erfarenheter och tankar 
kring förebyggande arbete som ligger till grund för studiens analyser och 
slutsatser. De har också ofta inspirerat oss att inta nya perspektiv på det arbete 
ni på olika sätt gör.  
 
Den 23 mars diskuterades och granskades rapporten vid ett seminarium på 
Linnéuniversitet. Vi vill tacka alla som kom och särskilt Lena Blomquist, 
områdeschef för Barn och familj i Växjö kommun, Camilla Holmqvist, 
förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Växjö kommun och Torbjörn 
Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, för era kommentarer.  
 
 
Linnéuniversitetet, Växjö, 3 maj 2018 
 
Sofia Enell o Verner Denvall 
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Sammanfattning 
Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer 
idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och 
skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och social 
problematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i 
samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras 
ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller 
försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet 
genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. 
Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, 
genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och 
begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella 
sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna 
professionsarenan. 

Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad 
kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har 
personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till 
socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna 
blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att 
projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då 
som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på 
förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De 
projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara 
gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få 
tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i 
projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande 
gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad 
reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov. Till de 
försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berörda 
verksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. 
Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på 
chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar 
också att projektet var och förblev personberoende.  

Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en 
verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera 
stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och 
uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. 
För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande 
stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att 
genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän 
för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning 
för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar 
från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett 
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gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation 
till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att 
skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer 
som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också på 
behov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi tror 
kan gynnas av följande:  

1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor 
för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag 
bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barns 
levnadsförhållanden, (2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3) 
samverka. 

2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av 
förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får 
dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka 
vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få för 
dem.  

3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att 
lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till 
lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, 
lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande 
strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. 

Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och 
sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla en 
verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör 
inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för 
professionella i berörda verksamheter. 
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Inledning 
Detta är en studie om förutsättningar och möjligheter för att i samverkan 
mellan förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst bedriva förebyggande 
arbete för barn och deras föräldrar. Mer specifikt handlar det om projektet 
”Barnens bästa i Braås” som genomfördes i Braås, ett mindre samhälle i Växjö 
kommun, mellan 2013 och 2015. I projektet skulle tidiga insatser ges till barn i 
åldrarna 1–10 år och deras föräldrar för att möjliggöra likvärdiga villkor till 
god hälsa och skolgång. I denna rapport kommer vi presentera vad vi funnit 
bidra till men också vad som försvårat Växjö kommuns arbete med att tidigt 
möta barn och föräldrars behov.  

Övergripande berör studien två aktuella och återkommande frågor. Det är 
dels samhällets ansvar för barns hälsa och välfärd, dels hur samhället ska ta 
detta ansvar. Uppfattningar om vad som bäst gynnar barns välfärd, synen på 
familj och vad barn ska skyddas från har historiskt varierat (Bäck-Wiklund & 
Johansson, 2012). Å ena sidan framhålls barns utsatta position och beroende 
av vuxnas omsorg och å andra sidan familjens rätt till integritet och 
självbestämmande. Frågan berör alltså var gränsen går för att samhället ska 
blanda sig i vad som händer i familjen, en fråga som kan sägas befinna sig på 
ett spänningsfält. Idag talas om vikten av tidiga och förebyggande insatser för 
barn och unga (Dir. 2017:39; SOU 2010:95). Ett särskilt delbetänkande i en 
pågående socialtjänstutredning har också ägnats åt förebyggande arbete, inte 
minst för barn och familjer (SOU 2018:32).  

Parallellt med talet om att lämna tidiga och förebyggande insatser till barn 
har socialtjänsten, de som fått i uppgift att ordna den sociala omvårdnaden av 
barn, kommit att bli allt mer skyddsinriktad (Gilbert, Parton, & Skivenes, 
2011; SOU 2009:68; Östberg, 2010). Fokusförflyttningen till att betona skydd 
framför stöd kan förstås som en följd av flera faktorer. En av dessa är medialt 
uppmärksammade fall där barn farit kraftigt illa eller avlidit av övergrepp. De 
avslöjade missförhållandena har lett till krav på åtgärder som säkrar det 
yttersta skyddet, åtgärder som inte sällan åtföljts av ökad byråkrati. Samtidigt 
vittnar kommuner om ökad arbetsbelastning och fler anmälningar om barn 
som misstänks fara illa. Båda kan ses leda till ökad arbetsbelastning och fokus 
på skydd. Socialtjänstens arbete med barn och unga har också haft allvarliga 
problem med personalförsörjning och klandrats för att lägga för mycket kraft 
på ärendestyrd myndighetsutövning (Dir. 2017:39). Tillsammans med 
globaliseringens konsekvenser med inflyttning av familjer och 
ensamkommande flyktingbarn, ökande samhällsklyftor och alarmerande 
ohälsotal har socialtjänsten hamnat i en närmast desperat situation. 
Konsekvenserna har blivit än mera instabila organisationer som ska stödja 
barnen, med kompetensbrister bland personal samt en ökande 
personalomsättning. Socialstyrelsen beskriver situationen som ansträngd 
(Socialstyrelsen, 2016) och det talas om en kris inom denna sektor – en kris 
som inte bara drabbar personal utan framför allt de barn och familjer som är i 
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behov av skydd och stöd. Som följd har tidigt och förebyggande arbetet 
nedprioriterats (Dir. 2017:39).  

När det gäller frågan om hur samhället ska ta ansvar lyfts idag ofta 
tvärprofessionell samverkan fram som en lösning. Samverkan kan beskrivas 
som välfärdsstatens nya arbetsform och har kommit att bli ett etablerat sätt att 
hantera olika typer av problem (Danermark & Kullberg, 1999). Detta gäller 
inte minst vid insatser för barn och unga (Socialstyrelsen, 2013). 
Verksamheter som brukar beröras av samverkan kring barn är förskola och 
skola där de flesta barn tillbringar sin vardag samt socialtjänst och 
barnhälsovård. Samverkan ter sig samtidigt inte som en enkel lösning. Studier 
visar på flera utmaningar och svårigheter som ofta uppstår när professionella 
och verksamheter samverkar (se t ex Bolin, 2011; Johansson, 2011). Genom 
verksamheters olika uppdrag, regelverk och professioner innebär samverkan 
att gränser mellan såväl verksamheterna som professionerna behöver 
överskridas, förflyttas och skapas på nytt (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; 
Hall, Slembrouck, Haigh, & Lee, 2010). I detta gränsarbete möts och utmanas 
verksamheternas och de professionellas olika syn på sitt eget och andras 
ansvar samt för hur barns hälsa och välfärd bäst kan stödjas. 

Vi kan alltså konstatera att trots vikten av tidigt och förebyggande arbete 
för barn och unga har socialtjänsten, av flera anledningar, kommit att bli mer 
akutstyrd och skyddsinriktad. Ansvaret för att förebygga problem i barns 
välfärd förläggs istället på verksamheters samverkan. En sådan lösning 
riskerar leda till att allas ansvar blir ingens ansvar. Det aktuella projektet för 
denna studie har av Växjö kommun setts som ett lovande exempel på att i 
samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst arbeta tidigt och 
förebyggande med barn. Problemet är att även om goda exempel förevisas 
finns det begränsat med kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla och 
vilka komponenter som behöver finnas på plats för att de ska kunna 
implementeras i andra sammanhang. I denna studie vill vi därför bidra med 
kunskap om de faktorer som bidragit eller som varit hindrande för det 
förebyggande arbete som avsågs utföras i projektet Barnens bästa i Braås.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera ett exempel på samverkan om tidiga 
och förebyggande insatser och att granska vilka faktorer som kan förklara 
deras eventuella framgång. Vi söker alltså efter att identifiera 
kärnkomponenter och mekanismer som kan vara betydelsefulla för att lyckas 
med förebyggande arbete och med samverkan mellan socialtjänst, 
barnhälsovård, förskola och skola. Förhoppningen är att på så vis ta fram ett 
underlag för andra verksamheter att överväga och beakta vid arbete med att 
samverka kring tidiga och förebyggande insatser. De frågeställningar som 
väglett studien och analysen är: 
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1. Vilka idéer ligger bakom projektet och vilka resultat ville uppnås?  
2. Vilka resultat anser berörda (projektansvariga, projektgenomförare 

och projektdeltagare) att projektet åstadkom? 
3. Vilka faktorer menar berörda bidrog till resultaten?  
4. Vilka kärnkomponenter i projektet kan identifieras som skulle kunna 

implementeras i liknande satsningar på annat håll? 

I studien har vi alltså velat urskilja vad det var för förändring som projektet 
skulle uppnå och hur projektet uppnådde dessa förändringar. En sådan 
utgångspunkt stämmer väl med John Meynes (2012) teoridrivna 
utvärderingsmetod om bidragande orsaker (contribution analysis). Med 
teoridriven utvärdering undersöks inte enbart huruvida en intervention, i denna 
studie projektet Barnens bästa i Braås, uppnått avsedda resultat utan också 
vilka bidragande orsaker som möjliggjort eller hindrat resultatet av projektet 
(Meyne, 2012). Med ett sådant angreppssätt kan såväl projektets styrkor som 
utvecklingsmöjligheter utforskas och beskrivas. Att utvärdera och mäta 
resultat är erkänt svårt inom offentlig sektor (Meyne, 2004) och att mäta 
resultat av förebyggande orsaker är en särskilt stor utmaning. Förebyggande 
arbete handlar bland annat om att hindra en ogynnsam utveckling. Att belägga 
att något inte uppstått på grund av insatser inom ett projekt kan vara svårt då 
barn och familjer befinner sig i flera sammanhang. Det kan därför vara mer 
lämpligt att undersöka vilka kärnkomponenter som kan ses vara bidragande 
orsaker till förändringar som projektet avsåg uppnå och på vilket sätt dessa 
kan kopplas till projektet Barnens bästa i Braås. 

Begreppet ”tidiga insatser” 
Begreppet tidiga insatser brukar användas för de åtgärder som gäller barn i 
tidiga åldrar och som inleds innan problemen växt sig så stora att det behövs 
mer behandlande insatser (Frost, Abbott, & Race, 2015). Att arbeta med tidiga 
insatser kan ses som ett proaktivt arbete snarare än ett reaktivt som först 
kommer in när problemen är identifierade. Ofta motiveras tidiga insatser med 
att möta familjers behov och på så sätt undvika senare, mer omfattande och 
ingripande interventioner (Axford & Berry, 2017). Tidiga insatser för familjer 
har även i andra länder än Sverige kommit att utvecklas till ett 
tvärprofessionellt fält som kräver samverkan mellan myndigheter som i sin 
verksamhet möter barn (Frost m fl., 2015). I Storbritannien finns det en 
diskussion om hur dessa insatser ska benämnas. Det engelska begreppet ”early 
intervention” har kritiserats då det ofta används av forskare som företräder en 
mer teknokratisk ansats i arbetet med specifika program och metoder. Nick 
Frost m fl. (2015) menar också att begreppet intervention inte kräver ett 
samtycke från de som berörs medan begrepp som hjälp och stöd förutsätter 
berördas partnerskap och medgivande. Begreppen ”tidig hjälp” (early help) 
och ”tidigt stöd” (early support) företräds av forskare och en 
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forskningstradition som betonar systemisk ansats där helhetsperspektiv och 
samarbete ses som centrala delar (se t ex Munro, 2011). En allt för hög grad av 
byråkratisk formalisering ses här som ett hinder för framgång och för ett 
moraliskt handlingsimperativ. Flera brittiska forskare använder därför 
begreppet ”familjestöd” (family support) istället för ”tidiga insatser” (early 
intervention) (se Frost m fl., 2015; Dolan, Canavan, & Pinkerton, 2006). Även 
om definitioner av vad som utgör en familj varierar anger det en adresserad 
målgrupp och ett helhetsperspektiv som innebär att olika metoder, samverkan 
och integrerat arbete behövs för att möta varje familjs behov.  

I denna studie har vi valt att använda begreppen tidiga och förebyggande 
insatser då det är de begrepp som företrädesvis använts inom ramen för 
Braåsprojektet. Med tidiga insatser avses då proaktiva insatser som lämnas i 
ett tidigt skede innan dess att problemen kräver mer ingripande åtgärder. 
Förebyggande insatser har, till skillnad från de tidiga insatserna, en mer 
generell och universell karaktär för att förhindra uppkomst av ohälsa och 
sociala problem (se också Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, sid 23). Vi 
kommer återkomma i slutdiskussionen om begreppen tidiga och förebyggande 
insatser. 

Förebyggande arbete och samverkan 
Både det förebyggande arbetet och samverkan är reglerat i lagstiftning. Detta 
gäller framförallt socialtjänstens verksamhet. I socialtjänstlagens (2001:453) 3 
kap. 1 § framgår att socialnämnden har till uppgifter att i sin kommun göra sig 
väl förtrogen med levnadsförhållanden, medverka i samhällsplanering och i 
samarbete med andra främja goda miljöer. Likaså ska socialnämnden, enligt 
socialtjänstlagen 3 kap. 3 a §, se till att det finns rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens 
verksamhet rörande barn och unga. Vidare ska socialnämnden verka för att 
barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden, arbeta i nära 
samarbete med hemmen för att främja utvecklingen hos barn och unga samt 
bedriva förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa (5 kap 
1 § SoL). Lagstiftaren har således ålagt socialnämnderna att ha ett mer 
generellt inriktat arbete för barns välfärd, arbeta i partnerskap med familjen 
samt arbeta förebyggande för att motverka övergrepp och vanvård av barn.  

Det vilar därmed ett stort ansvar på kommunernas socialtjänst. Men de 
delar också ansvaret med förskola, skola och hälso- och sjukvården. Enligt 
Skollagen (2010:800, 8-9 §§) och Hälso – och sjukvårdslagen (2017:30, 3 §) 
har myndigheterna ett ansvar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få tillgång 
till en likvärdig utbildning och att alla ska få en god hälsa och en vård på lika 
villkor. För att möjliggöra detta har myndigheterna också ett hälsofrämjande 
ansvar och uppdrag, något som för skolan kan sägas har förstärkts genom en 
samlad elevhälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 
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Liksom det förebyggande arbetet är samverkan mellan verksamheter som 
hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst är reglerat i lag. Vid 
misstanke om att ett barn far illa har professionella i hälso- och sjukvården 
samt förskola och skola en skyldighet att anmäla detta till socialnämnden (se 
14 kap, 1§ SoL). Likaså ska dessa verksamheter samverka med varandra om 
barn och unga far illa eller riskerar fara illa. För att initiera och driva 
samverkan kring barn och unga har socialnämnden ett särskilt ansvar (se 5 
kap, 1a § SoL). I linje med detta ska de andra verksamheterna (i detta fall 
hälso- och sjukvård samt förskola och skola), på socialnämndens initiativ, 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.  

Ansvaret för samverkan och förebyggande arbete har uppmärksammats på 
nationell nivå. Den svenska regeringen initierade 2008 en nationell strategi för 
föräldrastöd (SOU 2008:131) och 2009 tillsattes en utredning för att se över 
förskolan och skolans arbete med utsatta barn (SOU 2010:95). Likaså har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört projekt som varit 
inriktade på förebyggande arbete för barns psykiska hälsa samt för barn i 
riskzon för att utveckla ett normbrytande beteende (SKL, 2010). Gemensamt 
för flera av satsningarna är deras fokus på forskningsbaserade och 
strukturerade insatser, tvärprofessionellt arbete och insatser som riktas till barn 
i förskola och tidig skolålder (se t ex Ferrer-Weder, Stattin, Cass Lorente, 
Tubman, & Adamson, 2005; Nordens välfärdscenter, 2012; Socialstyrelsen, 
2014). Vi kan alltså se att frågan låg högt på agendan för den dåvarande 
alliansregeringen under inledningen av 2000-talet.  

Förebygga genom samverkan och tvärprofessionella team 
Forskning om tidiga förebyggande insatser riktat till barn och familjer sker 
företrädesvis i USA och Storbritannien. De senaste åren har denna forskning 
dominerats av randomiserade och kontrollerade studier (RCT) och 
hjärnforskning (Frost m fl., 2015). I Storbritannien har nationella satsningar 
gjorts på senare tid. Utifrån svenska förhållanden kan studier från LARC (the 
Local Authority Research Consortium) vara av intresse att följa. 
Forskningscentret stödjer lokala myndigheter att bedriva och använda 
forskning. I deras senaste rapport var fokus på hur tidig omsorgsvikt kunde 
identifieras och resultatet pekar på vikten av en gemensam förståelse och ett 
gemensamt ansvar för att motverka omsorgssvikt (Buchanan, Poet, Sharp, 
Easton, & Featherstone, 2015). Faktorer som ansågs gynna detta var bland 
annat ett gemensamt språk för omsorgsvikt, kunskap om vilket stöd som är 
tillgängligt på lokal nivå och att utbilda och ge stöd, främst till de som arbetar 
med barn och familjer, för hur omsorgssvikt kan motverkas.  

Svenska studier som tar ett samlat grepp om samverkan och förebyggande 
arbete för barn är få, några av dessa kommer vi redogöra för här. Från en 
studie från 1990-talet av flera forskare i socialt arbete (Andersson, Aronsson, 
Hessle, Hollander, & Lundström, 1996) vet vi att framgångsrik samverkan 
mellan aktörer är centralt liksom vikten av att tidigt kunna stödja barn i behov 
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av stöd. Det krävs således engagemang bland medarbetare kombinerat med väl 
avvägt föräldrastöd. Ofta behövs samverkan mellan olika kommunala enheter, 
enheter som inte sällan har skilda uppdrag, professioner och begränsade 
resurser. 

Åsa Backlund (2002, 2008) har studerat verksamheter med 
tvärprofessionell samverkan mellan skola och socialtjänst. Dessa studier pekar 
på vikten av att sådana verksamheter har en fristående roll med klara gränser 
gentemot andra och använder sig av adekvata arbetsmetoder. Med en 
fristående roll blir det tydligare för barn och föräldrar att det är frivilligt att 
delta och att verksamheten är neutral i förhållande till skola och socialtjänst. I 
en senare studie av tvärprofessionell samverkan i form av en utökad och 
fördjupad elevhälsa fann Emma Sorbring och Anette Bolin (2016) att 
verksamheten gynnades av sina flexibla och tillmötesgående arbetsmetoder. 
Författarna menar att teamets tillgänglighet och att stödet synliggjordes i 
barnens vardag underlättade för tillit mellan barn och professionella. 
Verksamheter som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst tycks 
också uppskattas av professionella och föräldrar då de blir ett ”mellanled”, en 
länk mellan skola och socialtjänst (Backlund, 2002; Sorbring & Bolin, 2016). 
Barn som riskerar en negativ utveckling kan på så sätt identifieras och mötas i 
ett tidigare skede. Ett tvärprofessionellt team kan också lämna praktiskt stöd 
och kunskap som underlättar för andra professioner att identifiera barn i 
riskzon. På så sätt kan pedagoger få stöd i sitt arbete och föräldrar i sitt 
föräldraskap utan en anmälan till socialtjänsten. 

Utmärkande för verksamheter som sker genom samverkan mellan skola 
och socialtjänst är att de erbjuder vad som brukar kallas för ”serviceinsatser”. 
Med detta avses sociala insatser som tillhandahålls utan föregående 
biståndsbedömning och myndighetsbeslut (Börjeson, 2017). Serviceinsatser 
inom socialtjänsten är inte ett nytt fenomen men har återaktualiserats de 
senaste decennierna. Torbjörn Forkby och Lena Larsson (2007) är försiktigt 
positiva till sådana insatser, framförallt utifrån en ökad tillgänglighet. Men 
med serviceinsatser följer också vissa svårigheter utifrån ett 
barnskyddsperspektiv. För att säkra barns rätt till skydd krävs någon form av 
”sorteringsfunktion” för vad som ska och vad som inte ska anmälas till 
socialtjänsten. Forkby och Larsson ställer sig också tveksamma till om 
insatserna leder till färre utredningar av barn som misstänks fara illa. Det 
framkommer också i studier att anmälningarna till socialtjänsten inte minskar 
(Backlund, 2008) utan kan öka (Sorbring & Bolin, 2016) när skola och 
socialtjänst utökar sin samverkan. Samtidigt förefaller professionella med 
anmälningsplikt vara mer trygga i att anmäla och tillfreds med samverkan med 
socialtjänsten i kommuner med serviceinsatser (Backlund & Elvhage, 2017). 
De professionella visar sig också vara en viktig länk till serviceinsatser. 
Martin Börjeson (2017) fann att de flesta av de som sökte serviceinsatser hade 
blivit rekommenderade att göra så av en annan verksamhet. Hur människor får 
insatser – om det är som service eller som bistånd via utredning och beslut – 
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verkar dock inte ha en avgörande betydelse. Men även om det framstår vara en 
icke-fråga för merparten av de som får insatser från socialtjänsten uppgav var 
tredje i Börjesons studie att de skulle avstått insatsen om den krävt utredning 
och beslut om bistånd.  

Det tycks alltså finnas en potential att genom samverkan mellan skola och 
socialtjänst i tvärprofessionella team skapa en mötesarena där kunskap och 
förståelse för varandras arbetssätt kan delas och där stöd till barn och föräldrar 
blir mer lättillgängligt. Men ett sådant arbete innebär också att flera 
konfliktytor uppstår för olika professionellas intressen. Återkommande hinder 
för tvärprofessionella team är höga och olika förväntningarna på vad som ska 
göras samt oklara uppdrag. Medan specialisering och professionella intressen 
kan dominera de traditionella verksamheterna krävs här ett behovsorienterat 
och flexibelt samarbete (Backlund, 2002, s 155–157 med hänvisning till 
Arnkil, 1991).  

Förskola och skola som arenor för förebyggande arbete  
Förskolan och skolan är platser som de flesta barn spenderar stora delar av sin 
vardag i vilket gör dem till centrala arenor för att förebygga sociala och 
hälsomässiga problem. På vilket sätt som dessa två arenor kan vara en plats 
för förebyggande arbete och verka för att utjämna ojämlika villkor kommer 
presenteras nedan.  

En förskola med god kvalitet har visat sig ha positiv betydelse för barns 
lärande och sociala utveckling (Persson, 2015). I synnerhet har förskolan 
betydelse för barn från resursfattiga familjer. Förskolans viktigaste redskap är 
enligt Sven Persson (2015) personalens relationella kompetens och 
kommunikativa förmågor, omsorg ses som en avgörande faktor för barnens 
lärande. Men trots att förskolan ska vara en plats för både lärande och omsorg 
visar studier att omsorg inte prioriteras lika högt som lärande (Hagström, 
2010). Förskolan, som är frivillig att delta i, når de flesta barn – 80 procent 
rapporteras ha en plats på en förskola. Men andelen kan vara ojämnt fördelad 
och de som är i störst behov av förskolan kan vara de som inte deltar. T ex 
visade Birthe Hagströms (2010) studie att många av barnen utan plats hade en 
förälder som led av psykisk sjukdom. Det är därför angeläget att förskolor i 
mer resurssvaga områden har god kvalitet och utbildad personal. 

För att motverka ojämlika uppväxtvillkor är det inte tillräckligt att enbart 
fokusera på en miljö som förskolan, hemmet eller grannskapet (Persson, 
2015). Med detta följer att samverkan mellan förskola och vårdnadshavare 
liksom samverkan med andra utbildningsinsatser och sociala insatser är 
viktiga utvecklingsområde. Hagström (2010) visar också hur utbildning, 
handledning samt att strukturerat och metodiskt arbete med 
anknytningspersoner i förskolan kan få positiv betydelse för relationen till 
föräldrarna och barnens vistelse på förskolan. 

En viktig del av skolans förebyggande arbete är att verka för att alla barn 
klarar skolan. Fullständig skolgång har visat sig vara ett skydd mot sociala 
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problem i framtiden (Berlin, Vinnerljung, & Hjern, 2011). Samtidigt är 
möjligheterna för detta ojämlikt fördelat då barns socioekonomiska bakgrund 
är en stark påverkansfaktor för deras skolresultat (Bunar, 2012). Barn behöver 
också positiva skolerfarenheter då misslyckanden är kopplat till flera risker för 
barns självkänsla vilket i sin tur påverkar möjligheten att lära sig (Linblad & 
Backlund, 2017). Att stödja barnens utbildning kan alltså ses som en del av ett 
förebyggande arbete och ett sätt att minska sociala ojämlikheter. Nihad Bunar 
(2012) menar att den socioekonomiska bakgrundens påverkan kan uppvägas 
genom undervisning av god kvalitet, lärarnas utbildning och genom att lärares 
och föräldrars förväntningar inte utgår från ett bristtänkande utan från att alla 
barn är kapabla att lyckas i skolan. Disa Bergnehr (2015) manar dock till 
kritisk reflektion över vilken roll som skolan och lärare ska ha i förebyggande 
arbete och menar att diskussionen om skolan som en arena för förebyggande 
arbete bör avse elevhälsan. 

Liksom förskolan kan alltså även skolan ses ha ett dubbelt uppdrag – ett 
pedagogiskt och ett socialt (Backlund, Högdin, & Spånberger Weitz, 2017a). 
Medan det pedagogiska handlar om att ge alla barn förutsättningar för att klara 
sin utbildning handlar det sociala om att stödja barns självkänsla och upptäcka 
och ge stöd till barn som far illa eller riskerar fara illa. En resurs för skolans 
sociala uppdrag är elevhälsan. Den samlade elevhälsan, som infördes i 
skollagen 2010 omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Avsikten med en samlad elevhälsa är bland annat 
att betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2016, s. 24). Elevhälsans arbete ska också ske på olika nivåer – 
skolsocialt arbete berör alltså inte enbart individ- och gruppnivå (Backlund, 
Högdin, & Spånberger Weitz, 2017b). Arbete behöver även inbegripa 
strukturell nivå genom att bevaka alla barns rätt till utbildning och delaktighet, 
och organisatorisk nivå där bland annat samverkan inom skolan och med 
andra myndigheter är viktig. Inte minst för att stärka arbetet kring barn i 
utsatta livssituationer.  

Samverkan – en teoretisk förståelse 
Denna studie belyser hur samverkan mellan i huvudsak förskola, skola och 
socialtjänst förväntas skapa goda förutsättningar för barn genom tidigt och 
förebyggande arbete. Samverkan lyfts gärna fram som ett ideal för att 
överbrygga skillnader mellan verksamheter med skilda uppdrag och där 
professioner har olika slags kompetenser. Samverkan mellan verksamheter 
skulle då kunna vara ett viktigt stöd för barn i riskzon för en negativ 
utveckling (Englund, 2017). I dagens komplexa värld med en ökad 
specialisering och differentiering med ett stort antal aktörer (utförare) 
överskrider barns behov gränser och uppdrag för barninriktade verksamheter 
(t.ex. skola, BUP, socialtjänst). För att kunna hantera överbryggande problem 
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och undvika att föräldrar och barn faller mellan stolarna krävs därför att 
organisationer koordineras genom att åtminstone samordna resurser och utbyta 
information. Om det inte skulle vara tillräckligt kan det krävas olika former av 
reglerad och avtalad samverkan. Tabellen nedan illustrerar sådan samverkan i 
form av en stege. 
 
Tabell 1. Samverkansformer  
Samverkansformer Kännetecken 
Fusion Sammanslagning av två eller flera 

organisationer 
Federation Fast samordning med överenskommelser som 

grund genom en hybrid som ska hantera 
gemensamma mål, t.ex. genom Barnahus och 
gemensamma tjänster 

Konfederation Samordning av samverkan med 
överenskommelser som grund 

Samordning Organsationer samordnar gemensamma 
aktiviteter vid behov som nätverk eller vid 
särskilda sammankomster. Det kan vara 
personal, resurser eller former för 
informationsutbyte 

Information Informationsutbyte under lösare former 
exempelvis vid möten 

  Fritt efter (Mallander, 1998) 
 
Tabellen illustrerar hur samverkan kan ta sig olika former beroende på 
ambition mellan de samverkande partnerna, från löst utbyte av information till 
skapandet av hybrider eller en helt ny gemensam organisation i form av en 
fusion. Författarnas lärosäte Linnéuniversitetet är ett sådant exempel och 
tillkom 2010 genom en fusion av Växjö universitet och Kalmar högskola. 
Barnahus är ett exempel på en form av hybrid och en reglerad samverkan 
mellan polis/socialtjänst/sjukvård/åklagare för barn som utsatts för våld. 
Barnahusmodellen för samverkan tillämpas nu i hela Norden (Johansson, 
Stefansen, Bakketeig, & Kaldal, 2017) men med stora inbördes skillnader. 
Även om arbetssättet på många sätt varit framgångsrikt visar forskare hur 
samverkan mellan professioner och organisationer blottlägger stora skillnader 
i hur barns behov ska förstås och hur insatser ska organiseras. Susanna 
Johansson visar i sin avhandling om Barnahus hur juridiska och straffrättsliga 
principer prioriterades framför sociala trots en omfattande retorik om vikten 
av samverkan (Johansson, 2011). Idealt ska samverkan ske på lika villkor men 
bl.a. ovanstående forskning om samverkan i Barnahus identifierar hur 
asymmetriska maktrelationer bäddar för konflikter och att potentialen i 
samverkan inte utnyttjas.  
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Ett sätt att analysera samverkan är att använda organisationsteori, särskilt 
om institutionella logiker och om organisatoriska fält (DiMaggio, 1988). 
Utgångspunkten är att verksamheter som förskola, skola och socialtjänst är 
tämligen inkompatibla baserade på professionellas skiftande 
kunskapsområden och organisationers varierande uppdrag. De verkar inom 
skilda fält med både åtskilda och sammankopplade uppdrag. Forskningen 
visar hur beroende organisationer är av sina omgivningar och hur de samspelar 
inom dessa för att få legitimetet och resurser. Organisationers regelverk skiftar 
och om professionella utgår från varierande teoretiska och praktiska grunder 
utmanas behov av samverkan även om organisationerna skulle förespråka 
detta. 

Utgångspunkten är att ett antal mekanismer eller påverkansfaktorer 
behöver vara på plats för att samverkan ska fungera optimalt. Tematiskt 
skildras de som tre slags processer; organisering, styrning och engagemang. 
Vart och ett innehåller konkretiserade inslag som forskning identifierat som 
betydelsefulla för att främja samverkan. Figuren nedan har inspirerats av en 
modell för implementering med s.k. ”drivers”, dvs. grundläggande 
förutsättningar som stärker implementering av goda idéer och hur ny kunskap 
får fäste i en organisation och kommer till användning (Fixsen, Blase, Naoom, 
& Duda, 2013). Vi gör här en tvist med stöd av forskning om samverkan och 
dess förutsättningar och utmaningar (Basic, 2012; Danermark & Kullberg, 
1999; Englund, 2017; Socialstyrelsen, 2013). 

 
Figur 1. Förutsättningar för samverkan 
 
Organisering av samverkan stöds av gemensamt ansvar mellan aktörer kring 
det som samverkan avser. Detta kan bottna i en överenskommelse om 
gemensamma mål och uppdrag. Det bör dessutom skapas gemensamma 
rutiner och administration, exempelvis en styrgrupp, gemensam ekonomi och 
budget samt transparens vad gäller långsiktighet och mål. De som arbetar med 



16 

uppdraget beskrivs i forskning gärna i termer av att arbetet är 
gränsöverskridande (boundary work) (Hall m fl., 2010), ofta i form av 
personer som arbetar i ett mellanrum mellan organisationer och själva kan 
definiera innehållet i sitt arbete. Det kan upplevas som en stor frihet men även 
som en ständig oklarhet om vad som gäller. Vidare sker samverkan ofta som 
projekt. Ett projekt kan utgöra ett slags laboratorium, en fri plats att 
experimentera med nya arbetsformer exempelvis att skapa ett team av 
medarbetare som samarbetar tvärprofessionellt. Projekt kan vara löst kopplade 
till moderorganisationens rutiner och arbetsformer. Det kan fungera som stöd 
för att prova samverkan i en ny och avgränsad form med ett tydligt gemensamt 
uppdrag – men det innebär samtidigt en risk att lämnas åt sitt öde och att 
organisationen inte satsar helhjärtat.  

Formerna för hur samverkan styrs är en väsentlig faktor om den ska lyckas 
eller ej. En gemensam vision som är uttalad ur ett ledningsperspektiv och som 
följs upp av tydlig implementering av visionen kan vara en viktig mekanism. 
Ett gemensamt ledarskap med formaliserade processer är därför viktiga 
understödjande faktorer. En kris då och då kan dessutom göra underverk för 
samverkan! Traditionell organisering utifrån organisatoriska stuprör är svåra 
att bryta upp från även om visioner och ledarskap strävar efter samverkan med 
andra aktörer. En av författarna gjorde nyligen en intervju med en 
kommunchef i en större kommun. Han berättade belåtet om hur den stora 
anstormningen av ensamkommande flyktingar medfört att flera förvaltningar 
gått från ord till gemensam handling på ett sätt som han aldrig varit med om 
förut. Behovet av starkt externt tryck för att stödja förändring har även påtalats 
av forskare som studerar människobehandlande organisationer som förskola, 
skola och socialtjänst (Hasenfeld, 1992).  

Slutligen krävs det ett visst mått av engagemang för saken. Detta kan 
tyckas självklart men engagemang kan vara ett medvetet medel för att skapa 
hållbara samverkansstrukturer. Ofta nämns i litteraturen om vikten av 
institutionella entreprenörer, eldsjälar som engagerat bryter ny mark men lika 
viktigt kan det vara att personal tycker att samverkan är stimulerande och att 
de knyter personliga kontakter med nya kolleger. Sådant skapar tillit till 
institutionen, till arbetsplatsen och dess ledning och till de kolleger en 
samverkar med. Det krävs kunskap om varandras uppdrag och professioner, 
något som kan skapas i gemensamma utbildningar som ger ökad kunskap om 
varandras verksamheter. Ett stort mått av frihet och handlingsutrymme i rollen 
som samverkare stödjer arbetet.  

Men – det finns otaliga hinder för att samverkan ska lyckas. Litteraturen 
ovan visar flera exempel och ofta kan motsatsparen till god samverkan 
identifieras som hinder. Mekanismerna som organisationsteori har identifierat 
visar att organisationer inte bara är intresserade av samverkan utan att de 
måste upprätthålla legitimetet inom sitt fält och bevaka sina resurser. När 
sådana krav är tillräckligt starka inom ett fält sker likriktning (isomorfi) vilket 
bidrar till att organisationer blir cementerad och djupt inbäddade i de krav och 
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förväntningar som riktas mot den. En skola ska se ut som en skola och 
undervisa – en socialtjänst ska utreda och behandla. Professionella baserar sitt 
arbete på särskilda kunskapssystem ”så här gör vi”, dess ledare förhåller sig 
till den lagstiftning som reglerar deras organisation och organiseringen baseras 
på mer eller mindre synliga normer och antaganden (Scott, 2014). Scott talar 
här om tre grundpelare som institutioner vilar på; regulativa strukturer (lagar, 
avtal), kulturer (logiker, språk, kollegial kontroll) och normer (skyldigheter att 
uppträda på ett visst sätt). Samverkan behöver därför ligga på en nivå där en 
aktör inte riskerar att tappa inflytande och kärnuppdrag. Detta kan medföra 
dubbla budskap. Utåt signaleras – ”Låt oss samverka för barnens bästa” - 
medan de som ska genomföra samverkan kan få begränsat med utrymme och 
stöd av sin hemmaorganisation eftersom det finns andra intressen som behöver 
infrias.  

Gränsarbete och socialt arbete 
Ovan har vi nämnt att de som arbetar med ett samverkansuppdrag behöver 
vara ”gränsöverskridare”. Detta ska ses i ljuset av att professionella ofta utför 
någon form av ”gränsarbete” för att legitimera och bevaka sitt fält. Med 
gränsarbete menar vi, inspirerade av Gieryn (1983), alltså hur professionella 
förhandlar och tar strid för gränser mellan varandra och definierar vissa 
uppgifter som (o)passande för sitt arbete och profession. Gränserna för de 
organisatoriska fält som de professionella agerar inom påverkar tillhörande 
professionellas möjligheter att påverka andra och deras gränser kan sägas re-
produceras genom personalen (Hernes, 2004). Samverkan och de som fått 
uppdraget att vara gränsöverskridare utmanar på så sätt såväl organisationers 
som de professionellas gränser angående vad som anses vara (o)passande 
uppgifter.  

Socialt arbete som profession tilldelas ofta uppgiften att knyta samman, 
medla och förhandla mellan professionella och familjer (Abbott, 1995; Frost, 
Robinson, & Anning, 2005). Jacques Donzelot (1979) definierade socialt 
arbete som det sociala som fogar samman samhällets insatser kring barn och 
familj. I dagens tal om tvärprofessionella team och om samverkan för barn är 
det också ofta socialt arbete som innehar rollen att vara en samordnande part 
(Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär samtidigt att en del av det sociala 
arbetet ska utföras på andras arenor och i andra organisatoriska fält än deras 
egna. Att arbeta i samverkan med andra professionella är komplext och 
socialarbetares uppdrag kan ifrågasättas av andra professioner (Frost m fl., 
2005; Hall m fl., 2010). Professionell autonomi och kontinuerliga reflektioner 
över vad förebyggande arbete för barn och familjer är i relation till eget och 
andras arbete blir centrala mekanismer för att få en fungerande samverkan i 
tvärprofessionella team (Hall m fl., 2010). Liknande resonemang förs i 
svenska studier (Backlund, 2002; 2008, Sorbring och Bolin, 2016) som 
framhåller vikten av en fristående position med gränsdragningar mellan den 
tvärprofessionella samverkan och andra verksamheter för att tydliggöra 
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arbetsformer och yrkesroller. Gränsdragningar framstår alltså vara centrala för 
att både rivas och byggas när samverkansuppdrag ska utföras.  
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Studiens tillvägagångssätt 
För att besvara studiens syfte och frågeställningarna har vi med kvalitativa 
metoder såsom intervjuer och dokumentanalys utgått från 
utvärderingsmetoden om bidragande orsaker (Meyne, 2004, 2012). Detta 
förhållningssätt innebär att vi undersökt om projektet barnens bästa i Braås 
varit en bidragande orsak till förändringar för barn och föräldrar i Braås 
(Meyne, 2012). Nedan presenterar vi de metoder vi använt för att samla in 
empiri samt hur vi analyserat materialet. 

Genomförande 
Studien genomfördes under månaderna mars till december 2017. Inför studien 
träffade vi vid upprepade tillfällen personer som ansvarat för projektet från 
förvaltningen arbete och välfärd (socialtjänst) och utbildningsförvaltningen 
samt personer som varit anställda i projektet. Under dessa möten lämnades 
information och material om projektet. Från slutet av mars och fram till 
oktober genomfördes sedan intervjuer och ytterligare dokument samt relevanta 
statistikuppgifter inhämtades. Nedan redogörs för denna empiriinsamling mer 
detaljerat. 

Intervjuer 

I studien har olika personer som haft kontakt med projektet i Braås intervjuats. 
Vår ambition var att intervjua personer på olika nivåer och med olika 
kopplingar till projektet – på förvaltningarna, anställda i projektet, 
professionella i verksamheterna och föräldrar i Braås. Kontaktuppgifter till 
intervjupersoner har sedan inhämtats från de som var ansvariga för eller 
arbetat i projektet. Vissa personer har också intervjuats på rekommendation av 
projektansvariga och projektanställda. På så vis kan urvalet ses som en 
blandning av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval (Silverman, 2011). När 
det gäller intervjuer med föräldrar gällde det de som de projektanställda i 
efterhand kunde få fram kontaktuppgifter till och som därmed kunde kontaktas 
och bli tillfrågade. Först när de tidigare projektanställda fått kontakt och 
samtycke från förälder har vi fått kontaktuppgift och genomfört intervjun. 
Sammanlagt har 35 personer intervjuats varav 19 genom enskilda intervjuer 
och 16 genom gruppintervjuer. I tabell nedan presenteras en sammanställning 
av de intervjuade. 
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Tabell 2. Intervjupersoner 
 Projekt-

ansvarig 
Projekt-

genomförare¹  
Projekt-

deltagare 
Totalt 

Arbete och 
välfärd 

2 personer 8 personer 2 personer 12 
personer 

Utbildnings-
förvaltningen 

4 personer 4 personer 13 personer 21 
personer 

Barnhälso-
vården (BVC) 

  1 person 1 person 

Förälder 
 

  1 person 1 person 

Totalt 
 

6 personer 12 personer 17 personer 35 
personer 

Intervjuerna har genomförts: 
...enskilt 2 5 8 15 
…i grupp 2  

(á 4 personer) 
 1  

(á 5 personer) 
4 

… på telefon   4 4  
¹ I kategorin Projektgenomförare ingår också 7 anställda i arbetsgruppen ”Tidiga insatser”. 

 
Vi har kategoriserat de intervjuade i tre grupper: projektansvariga, 

projektgenomförare och projektdeltagare. I den första kategorin ingår chefer 
på förvaltningarna som i sitt uppdrag att leda eller utveckla respektive 
förvaltning också har haft som uppgift att ansvara för och leda projektet (sex 
personer). Här genomfördes två gruppintervjuer och två individuella 
intervjuer.  

Den andra kategorin, projektgenomförarna, avser de personer som 
anställdes för att utföra projektet (fem personer). Här ingår projektledare, 
projektanställda, personer som genomförde utbildningssatsningar inom ramen 
för projektet samt en person som anställdes för ett motsvarande projekt i 
Lammhult. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt. Utöver dessa fem 
intervjuer gjordes en gruppintervju med sju anställda i arbetsgruppen ”Tidiga 
insatser” för att följa vilken betydelse projektet haft för fortsatt arbete i 
kommunen (sju personer).  

Projektdeltagarna består av personer som på olika sätt kom att involveras i 
projektet (sjutton personer). Det handlar om rektor och förskolechefer, 
pedagoger i förskola, lärare och skolsköterska i skola, sjuksköterska på 
barnhälsovården och socialsekreterare på Barn och familj. Av tidsskäl, både 
för oss och intervjupersonerna, har fyra projektdeltagare intervjuats över 
telefon. De pedagoger i förskolan som intervjuats (fem) deltog i en 
gruppintervju. I kategorin projektdeltagare ingår också en förälder. 
Ambitionen var att intervjua upp till tio föräldrar men då kontaktuppgifter till 
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endast en förälder förmedlats har inte fler kunnat inkluderas. Intervjun 
genomfördes över telefon då det var vad föräldern önskade. 

Studien är etiskt prövad och godkänd av regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping där även informationsbrev och intervjuguider prövades (dnr 
2017/295-31). Etikprövningen var en förutsättning för att kunna intervjua 
föräldrar som haft kontakt med projektet. Vid samtliga intervjuer har 
intervjupersonerna informerats om studien, att deras deltagande är frivilligt 
och att de inte kommer namnges i avrapportering. Även om vi i rapporten inte 
namnger några personer är det möjligt att identifiera personerna utifrån deras 
positioner. Detta har de berörda informerats om innan de valde att delta. 
Intervjuerna var semi-strukturerade och har berört fyra teman; projektets syfte, 
genomförande, resultat och faktorer som bidrog eller hindrade (Silverman, 
2011). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna 
analyseras. Den förälder som intervjuats har fått läsa och kommentera det 
avsnitt där intervjun återges för att tillförsäkra att avsnittet återspeglade 
intervjun och de berättade erfarenheterna.  

Citat från intervjuerna används för att visa vilken typ av uttalande som 
resultat och slutsatser bygger på och för att läsaren ska få ta del av de 
intervjuades egna ordval och formuleringar. I dessa citat används /…/ för att 
markera att något i uttalandet utlämnats De uttalanden som utlämnats har 
bedömts vara mindre relevant och gjorts med avsikt att lämna 
sammanhängande citat. När det behövts förtydliganden i citaten har vi infört 
dessa i okursiverade parenteser. I rapporten benämns de olika deltagarna 
utifrån sin verksamhetstillhörighet samt kategori.  

Dokumentanalys 

Det empiriska materialet består även av dokument som har analyserat för att få 
en uppfattning av vad projektet har handlat om, vilka diskussioner som fördes 
och av händelser under projektet. Den dokumentation som ingått är 
projektplanen, projektpresentationer, samtliga sjutton styrgruppsprotokoll, en 
delrapport av projektledare, en uppföljningsrapport genomförd av en 
sociologistudent vid Linnéuniversitetet samt avidentifierade uppgifter om 
familjer som fick serviceinsatser. De dokument som särskilt analyserats är 
projektplanen och styrgruppsprotokollen. Här har formuleringar kring syfte 
och målsättningar, viktiga händelser och diskussioner i projektet noterats och 
beaktats i analysen av vad som kan förklara projektets eventuella framgång. 

Analys 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån grundtankarna i 
utvärderingsmetoden om bidragande orsaker (contribution analysis) (Meynes, 
2012). En sådan analys vilar på att undersöka vilka förändringar som projektet 
var tänkt att leda till och i så fall hur dessa förändringar skulle skapas. För det 
andra vilar analysen på betydelsen av bidragande orsaker. Ofta syftar 
utvärdering till att mäta effekter av interventioner och att utifrån mätningen 
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fastslå att interventionen orsakade effekten (analysis of attribution). I analys 
av bidragande orsaker är målet att fastställa om och i vilken utsträckning 
interventionen bidragit till resultat och utifrån det komma med förslag på 
andra bidragande orsaker eller hinder som kan vara fruktbara för att hitta 
alternativ eller göra revideringar av interventionen, s. k. contribution claims 
(Mayne 2012:272 – 273). Analysen avser också ge kunskap om varför ett 
resultat uppstår eller ej.  

Analysen av projektet Barnens bästa i Braås inleddes med att läsa den 
dokumentation som fanns av projektet. De utskrivna intervjuerna lästes av oss 
separat och utifrån de läsningarna tog vi gemensamt fram vad som kan ses 
som resultat och vilka faktorer som bidragit och hindrat projektet för att nå 
avsedda resultat. Därefter lästes intervjuerna igen och kategoriserades utifrån 
projektresultat, bidragande faktorer och hindrande faktorer. Inom varje 
kategori söktes sedan teman som fångade vad som ansågs vara resultat, 
faktorer som bidragit och faktorer som hindrat. Den skriftliga bearbetningen 
har i huvudsak gjorts av rapportens första författare men bearbetats i samråd 
mellan författarna. I rapporten har vi valt att benämna förvaltningen arbete och 
välfärd som socialtjänst då det är en mer vedertagen benämning av denna 
verksamhet. 

Svårigheter och begränsningar 
En genomgående svårighet i studien har varit att få tag på intervjupersoner. 
Detta beror delvis på att flera som arbetade eller hade kontakt med projektet 
slutat. Men svårast har varit att få tag på pedagoger i skolan där flera utskick 
och förfrågningar gjordes med magert resultat. Och trots att arbetet med 
föräldraintervjuerna påbörjades under våren 2017 kunde först under 
försommaren en etikansökan skickas in då det dröjde innan vi fått garantier 
om att få hjälp med att identifiera och tillfråga föräldrar som haft kontakt med 
projektet. Under hösten tillfrågades för oss okänt antal föräldrar. En (1) 
kontakt förmedlades till oss. Att inte fler föräldrar intervjuats är en kraftig 
begränsning i studien. Detta gör att vi har mycket begränsad kunskap om 
vilken betydelse projektet hade för de människor som det var till för – barn 
och föräldrar i Braås. 

Att studien har genomförts mer än ett år efter att projektet avslutades har 
också gett oss särskilda förutsättningar. Vi var utlämnade till de intervjuades 
minne och vad de i efterhand såg som resultat. Det är möjligt att de 
erfarenheter och den kunskap de erhållit efter projektet gör att de lyfter delvis 
andra saker än vad de sagt om vi följt projektet från början till slut. Det är 
tänkbart att de problem vi haft med att få kontakt med intervjupersoner, i 
synnerhet föräldrar, delvis kan förstås utifrån att studien inte skett i direkt 
anslutning till projektet. 

Vårt förfarande att intervjua personer som föreslagits av ansvariga och 
anställda i projektet har sina för- och nackdelar. Fördelen är att vi intervjuat 
personer som varit relevanta och haft en mer eller mindre nära kontakt med 
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projektet. Nackdelen kan naturligtvis vara att vi inte intervjuat personer som 
haft kontakt med projektet men som de ansvariga eller anställda inte känner 
till och till personer som kan haft en mer kritisk inställning till projektet. Även 
denna begränsning hade kunnat undvikas om vi haft möjlighet att följa 
projektet från start. 

Beskrivning av projektet Barnens bästa i Braås 

Samhället Braås 
Vid sjön Örken, ungefär 3 mil norr om Växjö stad, ligger samhället Braås. 
Orten beskrivs ha ett aktivt föreningsliv däribland en samhällsförening. I 
samhället finns vårdcentral, äldreboende, förskolor och en F-9-skola med 
fritidsgård. Det finns även flera etablerade företag och en av de största 
arbetsgivarna är Volvo CE (se www.braas.se).  

Braås är ett av Växjö kommuns sex kommundelscentra med knappt 2000 
invånare.1 Invånarantalet i Braås har sedan 2012 ökat med 171 personer (ca 10 
procent) vilket är mer än genomsnittet i hela Växjö kommun (ca 5 procent). 
De flesta i Braås bodde 2014 i småhus som de ägde själva, 43 procent hyrde 
sitt boende vilket är en något lägre andel än i hela kommunen. Andelen 
förvärvsarbetare var samma år något lägre i Braås än i Växjö kommun som 
helhet, något som även avspeglas i andelen personer med försörjningsstöd. I 
Braås ökade andelen personer med försörjningsstöd mellan 2012 och 2014 
från 6,2 procent till 8,4 procent, motsvarande siffror för Växjö kommun för 
2012 och 2014 var båda åren 3,6 procent.  

Den demografiska sammansättningen i Braås skiljer sig från Växjö 
kommun där andelen barn och unga är högre i Braås. Mellan åren 2012 och 
2016 var det mellan 442 och 467 barn och unga under 20 år som var 
folkbokförda i Braås. Detta motsvarar mellan 23–26 procent av alla 
folkbokförda vilket innebär att nära var tredje invånare i Braås var under 20 
år. En förändring för samhället Braås är också det ökade antalet människor 
som sökte asyl i Sverige under början av 2010-talet. Kommundelar som låg 
utanför Växjö, såsom Braås och Lammhult, fick ta emot en stor andel av de 
flyktingar som Migrationsverket placerade i kommunen. Enligt statistik från 
Migrationsverket kom totalt 1 699 personer till Växjö kommun under perioden 
2012–2015.2 Utöver de flyktingar som var statslösa representerade de 
asylsökande i Växjö sammanlagt 33 nationer varav hälften kom från Somalia 
eller Syrien. Hälften av de asylsökande var också under 20 år och var femte 
asylsökande i Växjö kommun var under 10 år. Det saknas uppgifter om hur 

                                                        
1 Uppgifterna gällande invånare och boende i Braås och Växjö lämnades den 170309 av 
Planeringskontoret, Växjö kommun.  
2 Statistiken är lämnad 171026 av statistiker på ekonomiavdelningen på Migrationsverket. 
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många asylsökande som fick ett boende i Braås men enligt uppgift från 
Migrationsverket fanns drygt 170 platser i lägenheter och i tillfälliga 
anläggningsboenden.3  

                                                        
3 Uppgift lämnad 171030 av operativa chefens stab, Migrationsverket. 
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Bakgrund 
Projektet Barnens bästa i Braås startade den 1 januari 2013 och kan ses både 
som ett resultat av tidigare satsningar på föräldrastöd i Växjö kommun och 
som en start på en förvaltningsövergripande samverkan.4 Dåvarande Skol- och 
barnomsorgsnämnden påbörjade en satsning 2005 för att barnfamiljer i Växjö 
kommun ska ha möjlighet att gå föräldrautbildning och mellan 2010 och 2011 
deltog de i en regional satsning och en nationell studie finansierad av Statens 
folkhälsoinstitut. Samtidigt som föräldrautbildningar erbjöds via skol- och 
barnomsorgsförvaltningen genomförde socialtjänstförvaltningen (arbete och 
välfärd) mer riktade föräldrautbildningar till familjer i uttalade 
problemsituationer. Under slutet av 2000-talet tog cheferna för de båda 
förvaltningarna initiativ till att börja arbeta förvaltningsövergripande med 
tidiga insatser till de yngre barnen. I olika diskussionen framfördes önskemål 
om tvärprofessionellt team, att projektet skulle genomföras med 
förvaltningarnas befintliga resurser, avgränsas till barn i åldrarna 1–10 år och 
att det skulle förläggas i samhället Braås. Platsen Braås motiverades med att 
det var ett geografiskt avgränsat område där barnen både bodde och hade sin 
förskola och skola. Avgränsningen var enligt projektansvariga tänkt att 
underlätta uppföljningar av satsningarna. Andra skäl till valet av Braås var den 
höga inflyttningen av flyktingar samt uppgifter om oro och problem på skolan. 
Till skillnad från andra satsningar (t ex SKL:s satsning Pinocchio, Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2010) skulle samverkansprojektet vända sig till 
alla föräldrar och barn, inte bara de i identifierade problemsituationer.  

Projektet tar form 
Under projektets första tid formuleras projektet i planer och 
informationsmaterial, det fylls med personal, förankras i verksamheter 
samtidigt som verksamheter inom ramen för projektet startas upp. Den 16 maj 
2013 invigs projektet i Braås.  

En projektplan antas av styrgruppen den 4 november 2013 
(Styrgruppsprotokoll, 2013-11-04). I mars gjordes emellertid ett sista tillägg 
till projektplanen om riktade insatser (Styrgruppsprotokoll, 2014-12-12). Det 
enade syftet med projektet var: Att främja hälsa, lärande och utveckling hos 
barn och unga (Projektplan, 2014). I projektplanen anges också flera 
”effektmål” som ökad kompetens och trygghet i yrkesrollen hos pedagoger, 
ökad trivsel och trygghet hos barn och föräldrar, ökat antal föräldrar som 
deltar i föräldrautbildning och ökad måluppfyllelse i förskolan och 

                                                        
4 Uppgifter är hämtade från projektplan, styrgruppsprotokoll, projektpresentationer, statistik från 
projektet, två delrapporter från projektet men också från intervjuer som genomförts med chefer och 
anställda i projektet. Sammanställningen är också läst och godkänd av projektledaren samt chef på 
Arbete och välfärd. 
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grundskolan. Det som enligt projektplanen inte ingår i projektet var att 
genomföra forskningsstudier, sammanställa långsiktiga kostnadseffekter och 
en slutrapport med analys av projektets mål och effekter. I 
styrgruppsprotokollet framgår att förvaltningscheferna ansåg att forskningen 
som ligger till grund för satsningen på tidiga insatser var tillräcklig 
(Styrgruppsprotokoll, 2013-11-04). 

Efter hand kom allt fler aktiviteter i projektet igång, aktiviteter som kom 
att utgöra vad som senare benämndes som projektets ”fyra grundpelare”; 
barnhälsoteam, kompetensutveckling, föräldrastöd, och nätverk (som senare 
blev samverkan).  

Barnhälsoteamet kan ses som projektets nav då de ofta, men inte 
nödvändigtvis, var involverade i de övriga grundpelarna. I barnhälsoteamet 
ingick socionom, kurator och specialpedagog. Framförallt arbetade personalen 
i barnhälsoteamet med så kallade ”serviceärenden”, ärenden utan 
myndighetsbeslut och dokumentationskrav. Under projektets första tid 
handlade dessa ärenden till stor del om, vad som kallades för, 
integrationsärenden. Teamet lämnade då ofta konkret hjälp till nyanlända 
familjer. De arbetade också med handledning och kompetenshöjande insatser 
för personal i förskola och skola, vägledning till personal vid oro över barn 
samt olika verksamheter riktade till föräldrar och barn i Braås (se mer nedan).  

Vad gäller kompetensutveckling gjordes flera insatser för personal i 
förskola och skola. Under hösten 2013 fick personal i förskola och 
förskoleklass besvara en enkätundersökning om kompetensbehov och personal 
erbjöds föreläsningar om sociala investeringar, anknytning och möte med 
kulturer. Senare under våren 2014 genomfördes utbildning i Tematiska 
föräldramöten för pedagoger från förskoleklass till årskurs tre och Aktivt 
ledarskap i förskolan och skolan (ALIS). Personalen i teamet hade också från 
senhösten 2013 regelbundna träffar med elevhälsoteamet på Braås skola och 
handledning till förskolans personalgrupper. Under våren 2014 utökades 
arbete gentemot förskolorna med studiecirkel om anknytning.  

I pelaren föräldrastöd genomfördes under hösten 2013, liksom för 
personalen, en föräldraenkät för föräldrar till barn i förskolan. 
Barnhälsoteamet mötte också föräldrar när de gav nyanlända föräldrakurs och 
samhällsinformation, deltog på BVC:s föräldraträffar och genomförde 
föräldrautbildningar i Aktivt föräldraskap. Utöver detta medverkade 
personalen i barnhälsoteamet på föräldramöten i både förskola och skola.  

Det talades från början av projektet om vikten att skapa en mötesplats för 
familjer i Braås. Efter en längre tids sökande iordningsställs lokaler i 
Braåsgården, ett centralt beläget hus, sommaren 2014 och till hösten börjar 
huset användas. Från att projektet fick tillgång till dessa lokaler kunde 
föräldrar och barn komma varje vecka för att träffa andra. I Braåsgården 
anordnades också språkcafé för nyanlända. 

Projektets nätverkande och samverkan bestod i att projektet hade två 
huvudmän. Förvaltningarna var delaktiga i projektet från dess ledning i 
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styrgruppen till referensgrupp i Braås. Genom projektet skapades också ett 
samverkansråd med representanter från förskola, elevhälsovård, BVC, 
flyktinghälsan och Migrationsverket. Samverkansrådet träffades några gånger 
varje termin under projekttiden. 

Förändringar under projekttiden 
Projektet kom att följas av flera personalförändringar. Den projektpersonal 
som var densamma under hela projekttiden var projektledaren och en kurator 
som båda var anställda av utbildningsförvaltningen samt en socionom från 
socialtjänsten. Tjänsten som specialpedagog var vid flera tillfällen vakant. Det 
skedde också en del förändringar på betydelsefulla poster runt projektet. 
Förskolechefen i Braås, rektor och flera kuratorer på Braås skola samt en av 
förvaltningschefen och en projektansvarig på utbildningsförvaltningen slutade 
och ersättes med nya personer. 

När projektet i Braås varit igång i närmare ett och ett halvt år startas en 
liknande verksamhet i Lammhult. Liksom i Braås anställdes personal från 
båda förvaltningarna och arbetet inriktades på kompetensutveckling, föräldra-
utbildningar och stöd till enskilda familjer. Detta medförde en parallell process 
till Braås i Lammhult samt att projektgruppen i Braås fick tillgång till fler 
kompetenser och erfarenhetsutbyte. Under projekttiden genomförde också 
personal i Braåsprojektet föräldrautbildning och kompetensutveckling i 
Rottne, Dädesjö och Åby, mindre orter som också låg norr om Växjö stad.  

Diskussioner under projektet 
I styrgruppen diskuterades under projektet såväl praktiska som mer strategiska 
frågor. Ett exempel på det senare är hur projektet skulle balansera sitt arbete 
avseende generellt och mer riktat arbete. Diskussionen aktualiserades inte 
minst i samband med integrationsärendena som initialt tog mycket tid. Vid ett 
styrgruppsmöte i november 2013 bestäms följande: 
 

Projektet har ett generellt uppdrag och ska vara tillgängligt för alla 
samhällets invånare oavsett nationalitet, med fokus på barnen och 
deras hälsa och välmående. (Styrgruppsprotokoll, 2013-11-04) 

 
Ämnet blir åter aktuellt när chef från socialtjänsten vill göra ett tillägg i 
projektplanen angående projektets mer riktade insatser: 
 

Individuellt inriktade insatser till barn med särskilda behov och 
deras familjer ges av barnhälsoteamet. De individuellt riktade 
insatserna skall visa på möjligheter till stöd via socialtjänsten och 
utveckla samarbetet mellan föräldrar, förskola/skola och 
socialtjänst. (Styrgruppsprotokoll, 2014-12-12) 
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En annan fråga som diskuterades var att personal på förskolorna 
signalerade att de inte hade tid för handledning och utbildning från projektet 
(Styrgruppsprotokoll, 2014-12-12). Hur ofta personalen i barnhälsoteamet 
skulle få träffa pedagogerna och hur familjer skulle aktualiseras i projektet 
diskuterades också i styrgruppen. Inför projektets avslutande år framförde 
styrgruppen behov av att ge förskolepersonal tid för att uppdraget skulle kunna 
genomföras (Styrgruppsprotokoll, 2014-12-12). Likaså framfördes att 
utbildning av så kallade anknytningspedagoger (se Hagström, 2010) var ett 
sätt att garantera att satsningarna i projektet på barn med omsorgssvikt skulle 
bestå. Mot slutet av projektet visade sig bristen på tid för pedagogerna i 
förskolan kvarstå och önskan om att utbilda kompletterande 
anknytningsperson i förskolan lades på framtiden.  

Projektets avslutning och fortsättning 
Projektets budget diskuterades första gången i december 2014 då den hade 
överskridits (Styrgruppsprotokoll, 2014-12-12). Detta innebar att projekttiden 
behövde ses över. Styrgruppen ägnade sedan en stor del av projektets sista år 
åt att diskutera dess fortsättning och hur projektets arbetssätt skulle 
permanentas i verksamheterna. Den 1 januari skrev projektledaren en 
samverkansöverenskommelse mellan utbildningsförvaltningen och 
socialtjänsten (arbete och välfärd) (Växjö kommun, 2016-01-01). Här beskrivs 
på vilket sätt som projektet överförs till förvaltningarnas respektive arbete. Det 
handlar bland annat om att utbildningsförvaltningen i sina nya riktlinjer för 
barn- och elevhälsan inför ”tidiga insatser” som en arbetsmetod för att ”tidigt 
identifiera och förebygga svårigheter för barn och familj” (Växjö kommun, 
2015, s 3). Utbildningsförvaltningen fortsatte tillhandahålla en kuratorstjänst 
för hela kommunen samt utbildning i ALIS. Socialtjänsten utökade sin 
satsning på tidiga insatser genom att förlänga anställningarna i Braås och 
Lammhult och anställa ytterligare tre socionomer/familjepedagoger i centrum 
(Araby) och Teleborg. Tjänsten i Braås som socionom/familjepedagog stod 
vakant under närmare hela 2016. 

Styrgruppens arbete övergår med detta till en arbetsgrupp som ska ansvara 
för att leda det förvaltningsövergripande arbetet med tidiga insatser. Det 
handlar om att ansvara för verksamheter som mötesplats för föräldrar i Braås, 
familjearbete, kompetensutveckling, samverkansråd samt att kurator och de 
anställda från socialtjänsten deltar på barnhälsoteamträffar och 
elevhälsovårdsträffar. Under våren 2017 blev träffarna i arbetsgruppen glesare 
och från sommaren beslutade gruppen att pausa arbetet. Växjö 
kommunstyrelse hade då i sin budget för 2018 beslutat om att tillföra 15 
miljoner kronor för att ”utveckla tidiga insatser, med kompetensförstärkning 
inom elevhälsan” (Växjö kommun, 2017). Kommunstyrelsens ordförande 
skriver i förordet till budgeten om Växjö kommuns arbete med tidiga insatser.  
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Vi ska fortsätta vara en nationell förebild för tidiga insatser i 
skolan. Vi utvecklar metoder och insatser för att förebygga utsatthet 
och för att förhindra att utanförskap går i arv. Vår resa är lång, 
men beslutsamheten är stor. Vi ska fortsätta satsa på tidiga insatser 
för att bygga starka självständiga individer. (Växjö kommun, 2017, 
s 2) 

 
Citatet andas stolthet och beslutsamhet – tidiga insatser framstår ha blivit 

något som Växjö kommun vill förknippas och marknadsföra sig med. Frågan 
är hur väl deras arbete med tidiga insatser har lyckats och på vilket sätt den 
politiska retoriken har uttryckts i praktiken – det vill säga – i förskolans och 
skolans vardag.  
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Resultatanalys 
Vi kommer inleda detta avsnitt med en analys av de tankar och idéer som 
identifierats leda fram till projektet Barnens bästa i Braås. Därefter följer en 
analys av vilka resultat som projektet beskrivs ha uppnått. Vi fortsätter sedan 
med en redogörelse av vilka faktorer som framstår bidragit till resultaten.  

Målsättningar med projektet Barnens Bästa i Braås 
Vi har kunnat urskilja flera idéer och tankar i tillgängliga dokument och 
genomförda intervjuer, idéer som kan ses ligga till grund för projektet. En del 
av dessa är mer uttalade än andra. En av de mer explicita är enligt de 
intervjuade den politiska viljan för tidigt och förebyggande arbete i Växjö. 
Växjö kommuns satsning på föräldrautbildningar var ett politiskt initiativ från 
den dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden. En bakomliggande idé tycks 
vara att barn gynnas av generella föräldrastödjande satsningar, närmare 
bestämt föräldrautbildning. En projektansvarig lyfter också att forskning ger 
stöd för tidiga insatser till yngre barn. Enligt samma person var kommunens 
syfte att få fler barn att lyckas i skolan och på så vis spara pengar. 
 

Växjö kommun gav hjälpen tidigt för att helt enkelt spara pengar i 
den, i änden. /…/ Men störst effekt har det när man ger, när man ger 
resurser till yngre barn. Och familjer. Så syftet var ju att ge rätt stöd 
och hjälp tidigt. För eleverna, barnen skulle klara skolgången med 
bättre resultat. (Projektansvarig 2) 

 
Idén om ekonomiska vinster och förbättrade skolresultat med en generell 
satsning på föräldrautbildning och yngre barn är något som främst drivs av 
utbildningsförvaltningen.  

En delvis annan idé som ligger till grund för projektet är möjligheten att 
tidigt upptäcka och identifiera barn som riskerar att hamna i problem när de 
blir äldre. Detta är en idé som framförallt företrädare för socialtjänsten ger 
uttryck för. Bakgrunden till idén framstår vara att socialtjänst först får 
kännedom om barn och familjer när problemen växt sig så stora att ingripande 
och kostsamma åtgärder krävs. En projektansvarig från socialtjänsten menar:  

 
Vi vill inte ha den diskussionen att man säger att det här såg vi 
redan i förskolan /…/ det vi ville komma åt var ju hur kan vi liksom 
se till att vi inte hamnar där, och komma in ännu tidigare än vad 
man gjorde. Får så är, fungerar egentligen socialtjänsten i allt som 
oftast och i viss mån också skolan, det är att vi, vi kommer ju in när 
det egentligen är, så att säga, för sent. (Projektansvarig 1) 

 
Idén om att tidigare identifiera barn där det finns risk att problemen kan bli 
mer omfattande är, till skillnad från idén ovan, mer riktad. Det som förenar de 
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båda idéerna är tidiga insatser i yngre åldrar och tillsammans bildar de 
målsättningarna: 

 Att ge alla barn förutsättningar för en god hälsa och utveckling. 

 Att tidigt nå barn och föräldrar som behöver extra stöd för att ge barn 
en god hälsa och utveckling. 

 Att göra socialtjänsten till ett erbjudande om stöd istället för hot om 
kontroll. 

För att motivera tidiga insatser har alltså flera av de gängse argumenten för 
tidiga insatser använts – att vara proaktiva snarare än reaktiva och att undvika 
senare, mer omfattande och ingripande interventioner (Axford & Berry, 2017). 

Två ytterligare idéer bakom projektet har noterats. Det beskrivs ha funnits 
oro för en (förestående) kris i samhället Braås. Denna oro grundade sig det 
ökande antalet asylsökande som skapade en ansträngd situation för personal 
på förskolor, i skolan och inom vården. Samtidigt hade det uppstått oroligheter 
på Braås skola. Flera av de ansvariga för projektet ger uttryck för att Braås 
”fick oproportionerligt mycket barn på grund av att Migrationsverket har sina 
asylboenden och asyllägenheter där” och att verksamheterna i Braås inte var 
tillfredställande. Någon menade att ”generellt var Braås en ganska dåligt 
fungerande skola”, det sades också att resultaten i skolan var låga och att det 
fanns svårigheter i att rekrytera personal. Oron över vad som kan uppstå i ett 
samhälle med missnöjda föräldrar och asylsökande familjer verkar ökat viljan 
att agera. Denna idé var något som en av projektgenomförarna menar var den 
utlösande faktorn för att projektet gick från tanke till handling.  

 
Jag tror att detta var den utlösande faktorn, man såg att man 
behövde göra någonting men vad ska vi göra, och då såg man att 
detta med tidiga insatser är viktigt och så gick man in med det. 
(Projektgenomförare 1) 

 
Målsättningen utifrån denna idé kan formuleras som: 

 att agera för att undvika kaos och ökade samhällskostnader. 

Den sista bakomliggande idén som vi kunnat urskilja är tanken om ett 
experiment, en idé som sedan inte följdes med handling. Vid olika tillfällen tar 
förvaltningsföreträdare upp att Braås var en avgränsad plats där barnen gick i 
förskola och skola på den ort de bodde. Här fanns alltså förutsättningar för att, 
likt ett experiment, kunna följa barn – som i tidiga år fått insatser – upp i 
åldrarna för att se om dessa lyckas bättre i skolan, om det ledde till färre 
anmälningar till socialtjänst och polis, färre insatser från skolan och på så sätt 
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en ekonomisk besparing för kommunen. Men några förutsättningar för att 
genomföra denna idé gavs inte. Forskning och uppföljning av projektet – på 
kort och lång sikt – valdes bort, det gjordes ingen förstudie eller kartläggning 
av Braås och inga jämförelser med liknande ort som inte fick stödinsatser. 
Detta är alltså en idé som inte prioriterades. Skälen kan vara flera – kanske var 
behoven så akuta, resultaten sågs som givna eller så saknades intresse av att ta 
reda på vilka resultat som insatserna gav. 

Resultat av projektet 
Begreppet resultat kan tolkas på olika sätt. Här har vi valt att utgå från vad de 
intervjuade har berättat om och vad de själva definierat som resultat av 
projektet. Redogörelsen görs utifrån de teman som urskilts i analysen av 
intervjuerna – Förhållnings- och arbetssätt, Mötesplats för föräldrar, Skillnad 
för enskilda familjer, Avdramatiserad socialtjänst och Ett lyckat projekt med 
oklart slut. Under temat Skillnad för enskilda familjer presenteras erfarenheter 
en förälder, här kallad Anna, berättat om efter att ha haft kontakt med 
projektet. 

Förhållnings- och arbetssätt 

En av pelarna i projektet handlade om kompetensutveckling hos personal i 
förskola och skola vilket genomfördes i form av föreläsningar och mer riktade 
utbildningssatsningar. Av de uppskattningsvis 55 pedagogerna som var 
anställda i förskola och skola under projekttiden kom 16 att utbildas i 
tematiska föräldramöten och 14 i ALIS (Friman, 2015).5 Utöver dessa 
utbildningar genomförde kuratorn och socionomen en studiecirkel i 
anknytningsteori för personal i förskolan.  

Utbildningssatsningarna i skolan gav enligt de intervjuade inte några 
tydliga förändringar i förhållnings- eller arbetssätt. Satsningarna på tematiska 
föräldramötena och ALIS nämns även sparsamt i intervjuer med pedagoger i 
förskolan. Däremot talar både chefer och pedagoger i förskolan om hur 
studiecirkeln i anknytning gjorde att de började och har fortsatt att prata om 
sitt bemötande mot såväl barn och föräldrar och sin förståelse av hur barn kan 
hamna i besvärliga situationer. En förskolechef menar att studiecirkeln 
inneburit ett lärande och som ledde till att ”man lär sig prata, att man lär sig att 
lyfta saker och ting” (Förskola, projektdeltagare 3). I gruppintervju med 
pedagoger från förskolan talas också om hur studiecirkeln fick dem att 
återupptäcka vikten av att barn känner sig trygga. Det beskrivs både som aha-
upplevelser och som påminnelser om vad som är viktigt i förskolan.  

 

                                                        
5 Uppgift om antal anställda pedagoger i förskola och skola hösten 2013 är lämnad av 
utbildningsförvaltningen 171030 och 171102. 
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Pedagog 1: Jo men det blev ju verkligen, vi tryckte ju på hur viktigt 
det egentligen är, trygghet och anknytning, det är själva grunden, 
du kommer inte vidare om inte barnet är tryggt.  
Pedagog 4: Mot föräldrarna också tror jag.  
Pedagog 2: Och lite det att vi pedagoger kunde ha olika betydelse, 
att det var liksom inte, vi gjorde inte ett dåligt jobb bara för att 
barnet valde en annan pedagog, anknytningspedagogen egentligen 
utan att man, alla gjorde vi ett bra jobb, men att det var liksom okej 
att den pedagogen går jag till när jag har slagit mig och den 
pedagogen kanske jag gör i det läget. Och det kanske vi inte 
diskuterat så mycket om vi inte hade läst den där boken. /…/  
Pedagog 1: Vi diskuterade det mycket.  
Pedagog 2: Ja vi gjorde det. (Gruppintervju med pedagoger i 
förskolan) 

 
Att studiecirkeln gav pedagogerna djupare förståelse om anknytningens 
betydelse var också något som Birthe Hagström (2010) fann i sin studie om 
anknytningspersoner i förskolan. Studien visar hur relationen till både barn 
och föräldrar förändrades genom utbildning och handledning. Det 
gemensamma lärandet och reflektionerna ses utgöra ett stöd att gå från 
personligt tyckande till en bredare förståelse, något som också kan ge avtryck i 
personalens relationella kompetens (se Persson, 2015).  

När projektgenomförarna talar om vilka resultat som de kompetenshöjande 
åtgärderna ledde fram till så beskriver de sina förhoppningar. De tror att 
personalen förändrade sitt förhållningssätt både till barnen och föräldrarna 
genom att vara mer närvarande i barngruppen, i synnerhet för de barn som har 
det svårt, och att vara mer samarbetsinriktade gentemot föräldrarna. De 
uppfattade också att studiecirkeln och de samtal som uppstod i samband med 
dessa var uppskattade av pedagogerna.  
 

Jag tänker att pedagogerna fick en hel del med sig liksom. 
Förhållningssättet till barnen och till föräldrar också. Att de blev 
mer, fick ett annat synsätt och ett annat tänk i sin verksamhet, vad 
är viktigast liksom? /…/ Ska vi sopsortera eller jobba med det? Eller 
ska vi faktiskt jobba med och bara vara närvarande med barnen och 
vara trygga? Alltså vara med de här barnen som har det svårt och 
jobbig hur närmar vi oss dem, och vad behöver de egentligen 
liksom? Vi kände ju oss uppskattade i mycket där liksom. Att de 
hade nån att prata med, att det var skönt när vi kom ut så de fick 
reflektera och så där. Så det, där tänker jag att vi gjorde skillnad. 
/…/ Ja vi fick loss positivt energi och det är jag helt övertygad om 
att det spillde över på barnen också. (Projektgenomförare 3) 
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Liksom de projektanställda så nämner även pedagogerna i förskolan att den 
ökade kompetensen och att de arbetade mer med trygghet och anknytning var 
något som gynnande barnen.  

Det arbete som gjordes under projekttiden är något som pedagoger och 
chef menar lever kvar. Sedan projektet avslutades arbetar förskolorna med en 
motsvarighet till skolornas elevhälsoteam - ett barnhälsoteam. I ett unikt team 
för varje förskoleområde ingår närmaste förskolechef, specialpedagog och 
pedagoger från förskolorna. I de områden som det finns anställda från 
socialtjänsten för att arbeta med tidiga insatser så kan även dessa ingå i 
teamet. Här kan då frågor kring barngrupper diskuteras och avidentifierade 
diskussioner om enskilda barn ske. En av specialpedagogerna i 
barnhälsoteamen ser här en skillnad när det gäller pedagogerna i Braås. 

 
Och det märks, det märks ju tydligt för vi har ju barnhälsoteam på 
alla våra förskolor, förskolechef och så. Och där har ju Braås 
kommit mycket längre än de andra förskolorna har gjort och det 
tror jag kan vara ett led, de vet lite hur de ska samtala hur vi ska 
lägga upp det på ett annat sätt. (Förskola, projektdeltagare 4) 

 
Till skillnad från Braås gick samtliga pedagoger i Lammhults förskolor 

både utbildning i ALIS och studiecirkel om anknytningsteori, något som 
uppfattades leda till att kompetensen ägdes tillsammans och till ett förändrat 
bemötande till både barn och föräldrar. En av projektgenomförarna i 
Lammhult menar att pedagogerna på så sätt fick en gemensam bas – ett 
gemensamt språk; ”ett gemensamt yrkesspråk som inte jag hade hört innan” 
(Projektgenomförare 4).  

Men det förändrade förhållningssättet känns inte igen av alla. I 
socialtjänstens fortsatta arbete kom tjänsten i Braås att vara vakant en längre 
tid och det uppfattades efter projektet finnas ett motstånd hos pedagoger och 
föräldrar till att samarbeta. Ett år efter projektet läggs återigen tid och 
engagemang på att prata och bygga relationer med personalen.  

Det är alltså inte ett entydigt resultat avseende förändrat förhållnings- och 
arbetssätt som framträder. I skolan framstår inte projektet lämnat några 
bestående resultat medan personal i förskolan talar om skillnader i 
förhållnings- och arbetssätt.  

Mötesplats för föräldrar 

Genom projektet hade fram till mars 2015 närmare 100 nyanlända fått 
föräldrakurs och samhällsinformation, ungefär 20 föräldrar deltagit i BVC:s 
föräldraträffar där projektanställda deltog och 20 föräldrar hade deltagit i 
föräldrautbildningar (Friman, 2015). Efter sommaren 2014 genomfördes dessa 
träffar på Braåsgården där det även var möjligt för föräldrar att träffas med 
sina barn på bestämda tider varje vecka. Både föräldrautbildningarna och 
träffarna på Braåsgården kom enligt flera av de intervjuade att bli en 
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mötesplats för föräldrar, inte minst för asylsökande familjer. Projektet 
uppfattades också till en början rikta sig till de nyanlända familjerna eller till 
familjer som hade behov av särskilt stöd. Men, att projektet vände sig till alla 
var inledningsvis inte tydligt för deltagarna. 
 

Pedagog 4: Vi trodde ju bara, det handlade bara om de här som 
behövde särskild hjälp, men det var ju mer liksom att man, ja men 
bara fånga upp kanske barn och familjer tidigt och liksom ja men se 
vilka som kunde behöva stöttning men även liksom finnas då som, 
när de hade den här öppna förskolan, sen att man kunde komma dit 
med sina barn en dag i veckan och bara umgås. Och ha nån och 
bolla lite med, en mötespunkt. 
Pedagog 3: Och sen startade de upp föräldrautbildningar och så 
vidare. (Gruppintervju med pedagoger i förskolan) 

 
Efterhand som Braåsgården blev en mötesplats för föräldrar och barn fick 

personal i projektet kontakt med allt fler. En del var föräldrar som kanske inte 
annars hade sökt sig till dem om det inte var för den öppna verksamheten. 
Dessa kontakter visade sig senare kunna leda till mer riktade stödinsatser i 
familjerna.  

 
Så föräldrar som vi lite hade sett i periferin men som var lite rädda 
för socialtjänsten så de kom ju faktiskt på vår öppna verksamhet så 
småningom när de började märka, amen vi var inte så farliga 
liksom. Och även att vi fick prata med de föräldrarna då att de 
faktiskt kom till oss när vi var där och ville prata och vi fick komma 
hem till dem sen och så. Så det var ju en väg i familjearbetet för 
såna som vi inte kanske hade nått annars. (Projektgenomförare 2) 

 
Genom Braåsgården skapades alltså en mötesplats som accepterades av 
föräldrar – en mötesplats som också öppnade upp för att fler sökte sig dit och 
tog kontakt med personal i projektet.  

Skillnad för enskilda familjer 

Under projekttiden kom personalen (barnhälsoteamet) att ha enskild kontakt 
med sammanlagt 33 familjer, ungefär tio varje år, vilket berörde närmare 100 
barn. Beaktat antalet barn som var folkbokförda i samhället skulle detta 
motsvara mer än var femte barn men då asylsökande barn inte är folkbokförda 
är andelen troligtvis lägre. Liksom i Martin Börjesons studie (2017) fick de 
allra flesta familjerna kontakt med projektet genom professionella i andra 
verksamheter. För de flesta var det pedagoger i förskolan (tretton familjer) 
eller skolsköterskan (sex familjer) som förmedlade kontakten. Ett fåtal 
familjer (fyra) tog själva kontakt med projektpersonal. Det stöd som lämnades 
kunde variera från ett telefonsamtal till samtal och besök flera gånger i veckan 
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och i flera månader. För 21 familjer har stödet handlat om samtal eller 
familjearbete. Efter kontakten med projektet fick fyra till fem familjer fortsatta 
insatser från socialtjänsten och enstaka hänvisades till andra myndigheter 
såsom habilitering, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatrin. 

En av de som genom skolpersonalen fick kontakt med projektet Barnens 
bästa i Braås var Anna.6 Anna berättar att hon befann hon sig i en kaotisk 
familjesituation när hon började träffa personal i projektet. Kontakten började 
med besök i Braåsgården som allt eftersom utökades till att i perioder omfatta 
samtal flera gånger i veckan. Kontakten pågick under närmare sex månader.  

 
Jag gick ju dit på träffar och träffade dom. Först både själv och 
sedan att jag gick dit och fikade med mina minsta barn för att jag 
tyckte att det var trevligt att gå dit och träffa andra föräldrar. Det 
händer ju inte så mycket i Braås så jag såg det som en möjlighet 
också, som ett öppet café och barnen tyckte det var jättekul också 
och så. Det var lite min psykiska livlina så att säga, att få prata ut 
med dom. 

 
Utöver träffar och samtal i Braåsgården ringde även Anna till personalen 

när det var jobbigt, de följde med henne på möten med skolan och besökte 
henne hemma. Anna beskriver att de ”jobbade lite utanför ramarna” och hon 
upplevde att deras bemötande; ”stärkte mig väldigt mycket i mammarollen för 
man kan känna sig väldigt vilsen när ens barn inte mår bra.” I kontakten med 
personalen kände hon sig aldrig som en dålig mamma, istället upplevde hon 
att det var tillåtet att vara som en är – hon kunde berätta, känna och tycka vad 
hon ville tillsammans med dem. Det spelade också roll att hon visste att de 
inte skulle dokumentera det hon berättade. I kontakter med skola och BUP 
uppfattade sig Anna ofta granskad och därför; ”känns det ju väldigt bra att 
man kan prata fritt.”  Anna återkommer till att hon var rädd för vad som skulle 
hända om skolan skulle göra en anmälan till socialtjänsten. Det stressade 
henne då hon hade läst så mycket negativt. Men hennes erfarenheter visade sig 
bli något annat.  

 
Innan hade jag ju läst så mycket dåligt i tidningarna, och det tycker 
jag är så tråkigt. Att man har läst så mycket och man har bara läst 
fall när det blivit fel och då har man ju dessutom bara sett en 
synvinkel så det är ju inte ens säkert att det var på det sättet, det här 
klassiska att socialen tar barn. Så då fanns ju den rädslan att tänk 
om skolan gör en anmälan. Men sedan nu när jag har varit i den 
här snurren i flera år så ser jag ju att, socialen är ju endast till för 
att hjälpa. De tar ju inte barn utan de är ju till för. Och jag hade 

                                                        
6 Namnet Anna är fingerat för att säkra anonymitet. 
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inte klarat detta utan dom så vad jag tar med mig är att barnens 
bästa i Braås öppnade dörrar för mig, kan man väl säga, till Barn 
och familj och. De gjorde det inte lika skrämmande att söka hjälp. 
Jag visste ju inte ens om att man kunde söka hjälp och det tror jag 
inte är så många som vet utan många går nog runt med en klump i 
magen och tänker att när som helst så kommer någon att anmäla till 
socialen.  

 
Anna uppfattar alltså att hon inte hade klarat sig utan det stöd hon fått från 

socialtjänsten och från projektet. Det var också genom personalen i projektet 
som hon fick veta att hon själv kunde ansöka om hjälp hos enheten Barn och 
familj på socialtjänsten. Att hon gjorde en ansökan menar Anna hade 
avgörande betydelse för det fortsatta stödet från socialtjänsten. Med en 
ansökan uppfattade Anna att hon visade att hon tagit ansvar för situationen, en 
känsla som hon bar med sig i kontakten med socialtjänsten. Relationen som 
hon hade byggt upp med projektet fortsatte på liknande sätt med socialtjänsten 
och hon tycker att hon har fått stor hjälp; ”där moraliserar man inte, och man 
ser inte ner på någon utan alla känslor är där mer tillåtna på ett annat sätt”. 
Liksom projektet Barnens bästa i Braås så präglades socialtjänstens arbetssätt 
av flexibilitet och ett bemötande som Anna menar har räddat hennes familj – 
hon har känt sig trygg med att berätta hur hon hade det då hon förstod att de 
ville hjälpa och inte, som hon trodde innan, ta barnen från henne. 

Annas familjesituation har förändrats på många sätt sedan första kontakten 
med projektet i Braås. Men hennes erfarenheter av projektet har haft stor 
betydelse. Det arbete som gjordes i Braås menar Anna är viktigt och tror att de 
öppna verksamheterna behövs för att föräldrar ska förstå att de kan få hjälp.  

 
/…/ det här att de fortsätter att jobba ute på fält eller vad man ska 
säga. Hälsar på skola och förskola, kanske att hänga upp lappar om 
att de har öppet café för det är just så som man når de som kanske 
inte, de som går och funderar, ska jag ringa eller ska jag inte ringa, 
eller ska jag prova lite till. För som mamma och pappa, som 
förälder så provar man ju allt innan man söker hjälp, man provar 
allt för man tror att man kan nog lite till.  

 
Enligt Anna fick alltså projektpersonalens arbete stor betydelse för hennes 
livssituation, både så som den var då och för hur den är idag.  

När de professionella deltagarna beskriver vilka resultat som projektet 
medförde är det flera som nämner betydelsen av stödet till enskilda familjer. 
Det finns också några som berättar att de inte tyckte att de såg någon större 
skillnad för familjerna och att det var svårt se skillnader då de inte visste vilka 
som hade kontakt med projektet. Pedagogerna i förskolan såg allteftersom att 
föräldrarna uppfattade Barnens bästa som ett erbjudande om stöd och inte 
kontroll.  
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Pedagog 4: Sen tror jag en del föräldrar också som vi har haft eller 
så, kände en lättnad på nåt vis att Barnens bästa kunde komma in 
bakvägen lite, de kom liksom hem till en, man kunde sitta i lugn och 
ro och prata kring sitt barn, och det var liksom. Det vet jag att 
många när de väl förstod vad Barnens bästa, syftet med Barnens 
bästa, så de var liksom inte ute efter att snoka runt, utan att faktiskt 
hjälpa i ett tidigt skede. Och då, där tror jag att en del föräldrar 
kände att, ja men det är inget farligt, att man har nån att ventilera 
med, att bolla med, finns inget rätt eller fel. 
Pedagog 3: Ja det hade vi faktiskt ett par vet jag och för nån av dem 
var det väl väldigt positivt, som du säger, de kunde sitta och bolla 
lite och liksom känna att de fick lite stöd där och så. (Gruppintervju 
med pedagoger i förskolan) 

 
En skillnad för föräldrar som de professionella deltagarna tar upp var att 

stöd kunde ges snabbare än tidigare. Flera av de intervjuade berättade om 
projektet för föräldrar och lämnade ut deras foldrar. Den skillnad som 
projektet kunde innebära för föräldrarna – att tidigt få stöd – kan också ses 
som en skillnad för de professionella i deras arbete. De fick möjlighet att 
erbjuda föräldrarna något mer än vad de själva hade möjlighet att ge, en 
möjlighet flera uppskattade. 

Projektgenomförarna själva säger sig vara övertygade om att de gjorde 
skillnad för föräldrar och barn. Ibland var det praktiskt hjälp som att läsa och 
översätta brev eller förmedla kontakter, i andra fall handlade det om att 
hantera konflikter eller gränssättningar i familjen.  

 
Men att vi ändå kunde göra nån slags skillnad, att de kände att de 
hade nånstans att de, pedagogerna också och vända sig om det 
skulle behövas liksom. /…/ Läget blev lugnare i familjen liksom, det 
lugnade ner sig, konflikter mellan föräldrar och så som påverkar 
barn mycket kunde liksom, ja får styrsel på eller så där att det blev 
lugnare läge och så. (Projektgenomförare 2) 

 
De professionella uppfattade alltså att projektet gjorde skillnad för 

föräldrar då de kunde få samtala om saker som de upplevde var svårt eller få 
konkret hjälp i vardagen utan väntetid och inte till dess att problemen blivit 
stora. Tillgängligheten som andra studier visat ha betydelse återkommer 
således även här (Backlund, 2002; Sorbring & Bolin, 2016). Annas berättelse 
är en förälders erfarenhet och för henne blev kontakten med Barnens bästa i 
Braås en, vad hon beskriver som, ”psykisk livlina” under en kritisk period i 
hennes liv. 
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Avdramatiserad socialtjänst 

En del av projektet handlade om att göra socialtjänsten mer tillgänglig och 
mindre hotfull samt att ge pedagoger och chefer stöd när de vid oro för ett 
barn övervägde att göra anmälningar. Under projekttiden besökte också 
socialsekreterare från socialtjänstens avdelning Barn och familj förskola och 
skola för att informera om sitt arbete.  

Det saknas uppgifter om antal anmälningar uppdelat på områden i Växjö 
vilket inte gör det möjligt att följa hur utvecklingen sett ut i Braås. 
Socialsekreterare på socialtjänsten kan inte heller uttala sig om det blev någon 
skillnad men är positiva till de insatser som lämnades i projektet. Särskilt 
uppskattades möjligheten att försöka få föräldrar själva att ansöka om stöd hos 
socialtjänsten och på så vis undvika anmälningar. Att få pedagoger att tänka 
ansökan tidigare var också något som projektgenomförarna berättade att de 
arbetade med. 

 
Och sen också socialtjänsten, försöka få dem att tänka ansöka i ett 
tidigt skede, istället för att gå ett, ett och ett halvt år och så gör man 
en anmälan. Alltså att man tänker socialtjänsten som ett 
erbjudande, om det är en mamma på utvecklingssamtal, inget 
nätverk, ensamma, många barn, ja men en stödfamilj kanske skulle 
kunna va, eller en kontaktperson. Att man, så att man försöker. Och 
då får man ju dessutom mycket bättre samarbetsallians med 
föräldrarna, både för socialtjänsten skull och för pedagogerna. 
(Projektgenomförare 3) 

 
Flera av de intervjuade beskriver att de tycker det är svårt att göra en 

anmälan. De upplevde att de inte alltid kände till hur de skulle gå tillväga. När 
de fick stöd från personal i projektet var det därför uppskattat. Även de som 
uppgav att de gjort flera orosanmälningar om barn berättar att det var viktigt 
att få stöd då det är svåra avvägningar. För pedagogerna i förskolan verkar 
projektet ha gjort skillnad för deras förhållningssätt till att göra anmälningar. 

  
Pedagog 2: Så var det så här, det är inte farligt att ringa den här 
orostelefonen. "Ring en gång för mycket, det är bättre det" och det 
gör ju det att man har ju vågat lyfta saker som man kanske annars 
inte eller tidigare då inte lyft på det sättet. Man har vågat. Anmäl en 
gång för mycket eller liksom lyfta och ringa och prata med någon en 
gång för mycket än vad man kanske gjorde för tio år sen. 
(Gruppintervju med pedagoger i förskolan) 

 
Betydelsen av regelbundna träffar med pedagoger i förskolan, med skolans 

elevhälsoteam och med BVC uppfattas också ha skapat möjligheter för en 
ökad samsyn. Någon av de intervjuade på skolan menar att dessa samtal 
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innebar en mer gemensam förståelse av problematiken och mindre bevakande 
av egna intressen och av motsattsförhållanden mellan skola och socialtjänst. 
Liknande erfarenheter framträder i Åsa Backlunds (2002) studie. Här innebar 
det nya arbetssättet en ökad samsyn mellan professionella men också en annan 
form av samarbete med föräldrarna. Istället för att bli varandras motparter som 
vid anmälningar till socialtjänsten blev det ett ”verkligt” samarbete (Backlund, 
2002, s 151–153). De fördelar som pedagoger och chefer tog upp var alltså att 
de genom ökade kunskaper och stöd vid anmälningar vågade se och göra 
anmälningar och tala om svårigheter tidigare än förut samt att de fått en 
förändrad syn på socialtjänsten. 

”Ett lyckat projekt” med oklart avslut 

När de projektansvariga talar om projektets resultat är det nästan uteslutande 
positiva beskrivningar som lämnas. De nämner att det skapades nya arbetssätt 
och att projektet bidragit med en ny modell för förebyggande arbete. Med 
modellen avses de fyra pelarna (barnhälsoteamet, kompetensutveckling, 
föräldrastöd och samverkan) och som senare kom att bli en del av riktlinjerna 
för kommunens barn- och elevhälsa. Modellen uppfattas också innebär att 
yrkesverksamma med olika professioner arbetar tillsammans i ett team. En av 
de projektansvariga menar att lärdomen från projektet var att arbetssättet 
fungerar, att strukturer stärkts så att resurser sätts in snabbare och att 
samverkan mellan förvaltningarna stärkts.  
 

Dels att man har stärkt i att detta är bra metoder, det fungerar 
faktiskt att jobba förebyggande, främjande på det här sättet. Att 
korta, korta ledtiden är framgångsrikt för stärka, alltså det stärker 
strukturer. Det stärker personalens kompentens, det stärker vårt 
samarbete, det tycker jag är en lärdom. (Utbildningsförvaltningen, 
projektansvarig 4) 

 
Det talas alltså från de projektansvariga om ett lyckat projekt. När 

projektgenomförarna talar om projektet är de överens om att det handlar om 
flera delar men att det ibland blir vissa delar som lyfts mer än andra.  

 
Det tror jag är när man pratat om ett lyckat projekt från arbete och 
välfärds (socialtjänsten, vår anm) roll så tror jag att de menar att vi 
har nått så många familjer och så många individer och gjort 
skillnad för dem tidigt. Jag tror att det är det man pratar om. Och 
jag pratar nog mer om helheten, modellen, utbildningsinsatserna, 
den ökade medvetenheten, kunskapen, kompetensen hos alla vilket 
också bidrar till att de också kan lyfta ärenden tidigare och se 
möjligheten till att lösa det på annat sätt. För mig är det det som är, 
allt tillsammans givetvis, men inte bara den delen. 
(projektgenomförare 1) 
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I viss mån kan förvaltningarnas olika ingångar i projektet återspeglas i vad 

som beskrivs vara projektets framgång, det riktade arbetet gentemot enskilda 
familjer å ena sidan och samlingen av insatser som också inbegriper att stärka 
personalens kompetens och medvetenhet å andra sidan. För 
projektgenomförarna handlade det om att få ihop båda delarna, att både arbeta 
generellt och riktat. Den period i projektet när verksamheter på flera nivåer var 
igång samtidigt beskrivs av projektgenomförare fånga det som hela projektet 
handlade om. 

 
När vi hade öppna förskolan och fick träffa föräldrarna där. Det var 
det som var kärnan för det var det vi var ute efter i Barnens bästa. 
Det var när vi var ute och jobbade på förskolorna, träffade dem på 
APT, hade verkligen tankar med förskolecheferna och pedagoger, 
gick ut och fråga, jaha var sitter ni och var är ni liksom, vad kan vi 
göra av det och funderade. Och ut på föräldramöte, vi anpassade 
anknytningen för föräldramötena och så där, att vi var ute på deras 
föräldramöten och hade. Det var det som var det bästa. 
(Projektgenomförare 2) 

 
Citatet ovan indikerar att det som projektgenomförarna ansåg var kärnan inte 
alltid kom att få stå i centrum för deras arbete. En röd tråd i berättelserna om 
projektet är att det tog tid att komma igång och att det var oklarheter när det 
avslutades. En av projektdeltagarna berättade att; ”det blev lite märkligt när 
det slutade, för det var liksom lite oklara riktlinjer och sen så, ja kanske inte 
tydlig information om hur det skulle sluta” (skola, projektdeltagare 5) och 
någon annan menade att detta skapade oro; ”när det började bli den här 
osäkerheten, ska de va kvar eller inte? Då började ju allting vackla” (Skola, 
projektdeltagare 6).  

Sammantaget visar studien att projektet uppnådde flera av de målsättningar 
som eftersträvades men att det tog tid. Den tid som projektet också fungerade 
som det var tänkt framstår också vara temporär då det sedan övergick till 
osäkerhet över om och hur det skulle fortsätta. Vi ska nu presentera vilka 
faktorer som i studien har kunnat ses bidra till och försvåra måluppfyllelserna 
av projektet. 

Bidragande faktorer 
I materialet har flera faktorer identifierats som kan ses ha bidragit till de 
resultat som presenterats ovan. Vi har här analyserat dessa faktorer utifrån den 
teoretiska förståelse av samverkan som vi presenterat, särskilt i relation till 
begreppen gränsöverskridare och gränsarbete (se Gieryn, 1983).  
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Samsyn – att skapa ett gränsland 

Vi har lyft gemensamt ansvar, gemensamma mål och uppdrag som faktorer 
som har betydelse för samverkan. Detta kan också projektet i Braås ses ha 
bottnat i. Det fanns en politisk samsyn och förvaltningschefer som såg ett 
gemensamt ansvar för att förebygga ohälsa och sociala problem bland barn 
och unga. Både projektgenomförare och projektdeltagare nämner också 
betydelsen av att båda förvaltningarna stod bakom projektet och 
anställningarna. Att projektet bottnade i att de olika verksamheterna har ett 
gemensamt ansvar lyftes på olika sätt av projektgenomförarna men särskilt av 
en av dem.  
 

Det som drev mig också är ju det här alltså man kan, man kan lägga 
ett samhällsperspektiv på det här. Om man hjälps åt, socialtjänst 
och förskolor eller skolor överlag, men särskilt förskolan för 
förskolan har ju en arena som (socialtjänsten) inte riktigt kommer 
åt, de träffar ju barnen varje dag, de träffar föräldrarna varje dag 
och då kan de med hyffsat små medel och förhållningsätt och 
kunskap kanske lotsa, de kan göra skillnad på långsikt. 
(Projektgenomförare 3) 

 
Projektgenomföraren talar om ett samhällsperspektiv och hur verksamheterna 
tillsammans kan ta ett samhällsansvar och göra skillnad på sikt.  

När projektdeltagare talar om vad projektet handlade om är det tidigt stöd 
till barn och föräldrar som nämns. Samtidigt uppger de intervjuade deltagarna 
att detta var något som de behövde stöd i, dels för vad de skulle göra, dels för 
att de skulle våga göra. En av de intervjuade säger att det behövs ett 
”mellanting” som de i sina verksamheter kan hänvisa föräldrar till och där 
föräldrar kan få hjälp och stöd. En annan projektdeltagare menar också att det 
finns en gräns för vad pedagogerna kan göra och att projektet på så sätt 
kompletterade deras arbete.  
 

/…/ vi kan ju inte liksom hjälpa alla familjer, det går inte, så det är 
ju den kombinationen som är så bra om man kan hitta en bra 
lösning, vi jobbar med barn, sen har vi samtal med familjer, klart vi 
jobbar med familjer alltså, så är det ju, men det finns ju alltid en 
gräns. (Förskola, projektdeltagare 3) 

 
Det mellanting som efterfrågas består av något i gränslandet mellan 

förskola, skola, BVC och socialtjänst (se också Backlund, 2002; Bolin & 
Sorbring, 2016). Steget till socialtjänsten beskrivs av intervjupersoner både i 
förskolan och skolan vara stort för såväl de professionella som för föräldrarna 
och det fanns ett behov av mer direkt, enkelt och konkret stöd. Vi menar alltså 
att samsynen mellan förvaltningarna kan ses som en bidragande faktor till 
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skapandet av något nytt – ett mellanting, ett gränsland – och att det 
motsvarade ett behov hos verksamheterna.  

Engagemang och relation – gränsöverskridare 

Engagemang bland medarbetare är något som Gunvor Andersson m fl. (1996) 
lyfter som en viktig del för samverkan och förebyggande arbete. Likaså lyfter 
vi vikten av institutionella entreprenörer som engagerat bryter ny mark som en 
förutsättning för samverkan. Engagemang nämns också både av och om de 
anställda i projektet. Samtliga projektgenomförare i såväl Braås som 
Lammhult beskriver sig själva som engagerade och att de brinner för att få 
arbeta förebyggande med föräldrar och barn. De vill verka för att barnens 
rättigheter tillvaratas och de tror på idén att inte vänta utan göra något när 
både problemen och barnen är små.  Detta engagemang innebär att de var 
ihärdiga och höll ut i sitt arbete med personal i förskola och skola. För att orka 
hålla ut nämner projektgenomförarna vikten av att vara flera och att tillhöra ett 
större team, ett team som byggdes upp när det var projekt i både Braås och 
Lammhult.  

Engagemanget uppmärksammades och beskrevs också av 
projektdeltagarna. I gruppintervjun med pedagoger på förskolorna nämns just 
de projektanställdas engagemang som en förklaring till att projektet föll väl ut. 
En projektdeltagare i skolan menar att: 
 

/…/ de var positiva och glada och lätta att samarbeta med och prata 
med och så här, det har väl också en stor betydelse. Det hörde man 
också av de som träffade dem ute och så, att det var en positiv 
inställning till dem, och det är ju jätteviktigt. (Skola, 
projektdeltagare 6) 

 
Det framstår alltså som att projektgenomförarnas förhållningssätt och 
kompetens att skapa positiva relationer har haft betydelse för att få tillgång till 
de andras arenor. Relation och att skapa tillit är också det som 
projektgenomförarna lyfter som framgångsfaktorer och som kärnan i deras 
arbete. 
 

Det handlar väldigt mycket om de här personerna som är inne i 
teamet som har en god och stark förmåga att skapa de här trygga 
forumen med relationer, med tillit. Det är jag helt säker på att det är 
grunden i allt. /…/ Man brinner för sakerna, man, eller vi, jag 
känner att det är den enda vägen att gå med tidiga insatser. Det tror 
jag smittar av sig. Tryggheten, tilliten och relationerna är kärnan. 
(Projektgenomförare 1) 

 
Projektets uppfattades även ha ett barnperspektiv där de såg till barns bästa 

och barns rättigheter. Att projektpersonalen ibland tog strid för ett enskilt 
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barns bästa uppfattades också stärka de professionella i deras argumentation 
gentemot ledningen, en ledning som också hade ekonomi att ta hänsyn till.  

Genom de beskrivningar som lämnats om hur projektgenomförarna tog sig 
an uppgiften att göra tidiga insatser framträder en bild av dem som 
kompetenta och lämpade för uppdraget. Deras angelägenhet om att få göra 
skillnad för barn och föräldrar gjorde att de sökte lösningar för att få en plats 
på förskolans, skolans och BVC:s respektive arena. Relationsbyggandet 
framstår ha bidragit till att tidigare existerande gränser mellan professionella 
och verksamheter luckrades upp. Med barnens bästa i beaktande tog de sig och 
fick rollen att vara gränsöverskridare.  

Projekt som laboratorium – att pröva gränser 

En av de mekanismer som presenteras i figur 1 är att projektformen för 
samverkan kan skapa förutsättningar för samverkan. Gällande projektet i 
Braås kan vi konstatera att det inte fanns någon klar och tydlig planering för 
projektet. Detta gav projektgenomförarna frihet att laborera med olika 
strategier och tillvägagångssätt. I intervjumaterialet finns flera exempel på hur 
personalen i projektet utforskade för att sedan pröva olika arbetssätt. 
Professionella på såväl förskola, skola som BVC berättar hur 
projektgenomförarna kom ut och frågade vilka behov som fanns. På så vis 
uppfattade också flera att projektgenomförarna var intresserade av att utforma 
projektet utifrån deras behov.  

Ett exempel på hur former för samverkan utprövades är hur personal i 
projektet skulle få kontakt med föräldrar som personal bedömde behövde stöd. 
Till en början skulle rektor eller förskolechef först godkänna behovet av 
kontakt och därefter kunde pedagoger hänvisa föräldrarna till teamet. Då det 
visade sig ta tid och att föräldrar sedan inte hörde av sig ändrades förfarandet 
till att pedagogerna kunde tillfråga föräldrarna direkt och erbjuda att teamet 
tog första kontakten. Projektpersonalen ansåg att en sådan förändring var 
nödvändig – det handlar om ”timing” och att finnas där när föräldrar är 
motiverade. 

 
Där, det är jätteviktigt med timing, ska det gå fjorton dagar så 
kanske det. /…/ så vi gjorde säkert mycket skillnad, just utifrån att vi 
har jobbat, att vi har. Ja vi har ju behandlarskallar båda två och vi 
gillar det här med att gräva där man står och utgå från det som är 
här och nu och vi är flexibla så vi fångar tillfällen och vi var lite 
sådana båda två. (Projektgenomförare 3) 

 
Exemplet visar på projektgenomförarnas förmåga att agera gränsöverskridare 
och att anta ett flexibelt arbetssätt. Det visar också på betydelsen i att inte vara 
själv utan ha en kollega vid sin sida. I intervjun med Anna framgår också att 
deras förmåga till timing, flexibilitet och oräddhet för att överträda gränser var 
uppskattat och centrala för hur Anna förstod att hon blivit hjälpt.  
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Det gränsöverskridande arbetet utmanade också befintliga gränser. I 
exemplet om hur föräldrar fick kontakt med projektet framkommer olika 
traditioner i att fatta beslut – vad personal som möter barnen och föräldrarna 
tillåts besluta själva. Medan utbildningsförvaltningen ville formalisera och låta 
ledningen först legitimera kontakten mellan teamet och föräldrarna 
eftersträvade barnhälsoteamet handlingsutrymme och flexibilitet. Dessa olika 
förhållningssätt kan ses som uttryck för å ena sidan byråkratisk styrning där 
rutiner och likabehandling värdesätts och å andra sidan för professionell 
styrning där istället den professionella kompetensen och behörigheten ges 
förtur (se Forkby, Höjer, & Liljegren, 2015). Att arbetet utfördes i formen av 
ett projekt där ett visst mått av laborerande är legitimerat kan ha bidragit till 
att invanda strukturer tilläts utmanas.  

Utbildning till personal – tid för reflektion 

Ett av resultaten från projektet är pedagogernas beskrivningar av deras 
förändrade förhållnings- och arbetssätt i förskolorna, något som uppfattades 
gynna barnen. Detta resultat ses framförallt vara en följd av studiecirkeln som 
genomfördes med pedagogerna. De samtal som uppstod i samband med 
studiecirkeln framstår också ha lett till reflektioner om frågor de annars inte 
diskuterade. En av pedagogerna i förskolan säger; ”Det blev ju jättemycket 
positiva eller liksom bra diskussioner och reflektioner runt omkring det här” 
(Pedagog 3 ur gruppintervjun).  

Till skillnad från de utbildningar där endast några ur personalgrupperna 
deltog kom studiecirkeln att beröra alla. Vi kan alltså se hur de 
utbildningsinsatser som riktades till hela personalgrupper och där pedagogerna 
själva fick utrymme att reflektera framstår ha integrerats mer i arbetssättet på 
förskolorna än de utbildningsinsatser som endast några pedagoger gick. 
Liknande resonemang förs även av projektgenomförare i Lammhult där 
samtliga pedagogerna i förskolan deltog i flera utbildningssatsningar. Vi kan 
alltså se betydelsen av att alla pedagoger får utbildning och att utbildningarna 
ges under sådana former så det finns trygghet och utrymme för samtal om 
rollen i yrket och gentemot barnen. Till detta kan den ökade kunskapen om 
socialtjänstens arbete också ses ha skapat ökad trygghet för hur personalen kan 
agera för barn och föräldrar som behöver stöd. Liksom i vår tidigare 
presenterade figur där kunskap och tillit till varandra var en faktor för 
samverkan så verkar det varit verksamma komponenter i projektet. Utbildning 
och ökade kunskap om varandras verksamheter framstår genom projektet ökat 
tillit till den egna och till andra verksamheters kompetens. 

Stöd på plats, utan beslut och väntetid 

Ett av de resultat som vi konstaterat att projektet, efter en tid, lyckades 
åstadkomma var att skapa en mötesplats som accepterades av föräldrar i 
Braås. Att de lyckades förmedla att projektet var för alla familjer i Braås 
framstår ha underlättats av lokalen i Braåsgården och att det erbjöds fasta tider 
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för föräldrar att mötas och där teamet var tillgängligt. Projektpersonalens 
fysiska tillgänglighet i Braås framstår också vara en bidragande faktor till att 
föräldrar och barn enkelt kunde få stöd. De intervjuade projektdeltagarna 
nämner att specialistkompetens ofta finns i stan och inte i Braås och att det 
kan vara långa väntetider för att få kontakt med specialpedagog eller barn- och 
ungdomspsykiatrin. Här gav projektet helt andra förutsättningar. En av 
deltagarna säger att; ”det var ju liksom, det var ju ingen väntetid alls 
egentligen, utan de plockade in med mycket kort varsel” (Skola, 
projektdeltagare 5). En annan projektdeltagarna från skolan lyfter betydelsen 
av att det var enkelt att få kontakt med teamet, att de kom till skolan 
regelbundet och att de själva tog kontakt med pedagoger om det var något de 
ville prata om.  

Tillgänglighet bestod alltså i att projektgenomförarna fysiskt fanns på plats 
i Braås, att de regelbundet kom ut till elevhälsoteamet, pedagogerna på 
förskolorna samt rektor och förskolechef och att de kunde erbjuda stöd utan 
formaliteter och utan väntetid. Synligt stöd, neutral plats som inte kopplades 
vare sig till förskola, skola eller socialtjänst samt lättillgängligt stöd för både 
professionella och föräldrar tycks vara viktiga faktorer för att lyckas få till 
stånd ett förebyggande arbete (se även Backlund, 2002; 2008; Sorbring & 
Bolin, 2016). 
 

Hindrande faktorer 
Ett antal försvårande och hindrande faktorer för projektet har också 
identifierats. Det handlar om förhållanden som uppfattas ha motverkat 
projektets arbete med att skapa bättre förutsättningar för alla barn och särskilt 
för de barn som bedöms ha behov av extra stöd för att få god hälsa och 
utveckling. Flera av de hindrande faktorerna kan ses som baksidan av de 
bidragande faktorerna.  Övergripande kan de hindrande faktorerna sägas 
handla om gränsarbete på olika nivåer – hur positioner och tidigare gränser 
gör att tidiga insatser inte uppfattas höra till verksamhetens eller personalens 
uppdrag och ansvar.  

Otydliga gränser gällande uppdrag och tid 

Ett budskap från flera av de intervjuade är att projektet hade stora problem 
med att kommunicera sitt syfte till de berörda verksamheterna och att komma 
igång med sin verksamhet. Detta kunde skapa frustration hos de som 
efterfrågade aktiviteter och tveksamhet hos de som uppfattade att uppdraget 
var otydligt. I gruppintervjun med pedagoger i förskolan tar de upp att 
oklarheterna också innebar att föräldrarna kände sig osäkra på vad projektet 
innebar för dem.  
 



47 

Pedagog 1: Luddigt ja man kände innan, ja de sa kanske de här 
orden men vi fick inte riktigt kläm på det, och innan det kom igång 
och man började, det tog lite tid där kände jag.  
Pedagog 2: Och så var det ju väldigt mycket personalbyten för dem 
också.  
Pedagog 3: Och det kändes väl att de kanske inte riktigt heller 
precis hade ju, det var ju deras första, det här var ju något nytt 
också hur de skulle jobba, innan de hittade. Ja. Och familjen 
kommer jag ihåg /…/ Det var många föräldrar som sa också att det 
kändes väldigt luddigt, det tog lång tid innan de överhuvudtaget 
förstod vad syften var också även om vi försökte förklara det vi hade 
fått till oss. Men eftersom det var lite luddigt för oss i början så blev 
det ju inte lättare för föräldrarna och förstå. (Gruppintervju, 
förskola) 

 
Otydligheten handlade om vilka projektet vände sig till – om det bara var för 
de nyanlända och för familjer med uttalade problem – vad som avsågs med 
”tidiga insatser” och varför just Braås valts ut. Det restes flera frågor bland 
pedagogerna till bakgrunden och syftet med projektet liksom hur och vilka 
familjer de skulle välja ut till projektet.  

Att inget var färdigt från början skapade likaså utmaningar och svårigheter 
för projektgenomförarna då de förväntades starta upp verksamheter från start. 
Arbetet beskrevs bestå av att ”lägga järnvägen och köra samtidigt” då behoven 
i Braås inte var tydliggjorda och då det inledningsvis saknades personal. 
Oklarheterna skapade diffusa gränser för uppdraget och för vad de hade 
mandat att genomföra. Och även om projektet beskrevs som lyckat av chefer 
på förvaltningarna kunde projektgenomförarna känna uppgivenhet och att de 
övergavs och blev bortglömda efter att projektet sattes igång. Genomförarna 
beskriver hur det blev många turer där de fick oklara besked om ifall projektet 
skulle avslutas eller fortsätta. 

 
Förutsättningarna förändrades hela tiden så jag är inte säker på om 
jag fick den känslan att nu tuffar det på. Jag tycker mest att jag har 
känt att jag kämpade på hela tiden. (projektgenomförare 1)  

 
Förvaltningarnas inledande enighet uppfattades förändras under 

projekttiden där utbildningsförvaltningen minskade insatserna medan 
socialtjänsten ökade. En av projektgenomförarna beskrev det som att projektet 
gick i otakt och att de inte tilläts vara kvar så länge så att arbetet gav resultat. 
Tanken var att arbeta långsiktigt men när projektet svajade och sedan 
avslutades uppfattade de satsningen snarare som kortsiktig. Projektet har alltså 
hindrats av otydliga gränser – oklara förutsättningarna, ständiga förändringar 
och att satsningen drogs tillbaka och inte fullföljdes.  
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Personknutet gränsöverskridande arbete 

Under projektets tre år slutade uteslutande personer från 
utbildningsförvaltningen; två projektansvariga, två specialpedagoger samt 
chefen för förskolorna och rektorn på skolan. Dessa personer kan ses vara 
potentiella ankare för ett projekt som skulle genomföras i deras verksamheter. 
Att en av initiativtagarna tillika förvaltningschef slutade var något som 
uppfattades få stor betydelse. Vi konstaterade ovan att relationsbyggande var 
en av de mest framträdande faktorerna för projektets framgång, detta innebär 
också att de återkommande personalförändringarna blev ett bekymmer för att 
skapa dessa relationer. Personalomsättningen var också något som 
projektdeltagare nämnde som försvårande. De som anställdes under 
projekttiden behövde tid för att förstå vad projektet handlade om och hur de 
skulle förhålla sig till projektet. Att projektet avslutades och att 
projektpersonalen lämnade Braås fick sedan konsekvenser för den fortsatta 
lokala samverkan. Arbetet beskrivs ha tappat fart och när nya personer 
kommit på plats har det inneburit att de fått börja om.  
 

Men det är också att det tar tid att skapa relationer, det kan bero på 
många saker men det har inte blivit lika tydligt för mig och samma 
samarbete nej, alltså nej funkar inte likadant kan säga. (Skola, 
projektdeltagare 1) 

 
De återkommande personalförändringarna i alla leden – projektansvariga, 

projektgenomförare och projektdeltagare – var således en hindrande faktor för 
projektet och indikerar hur beroende samverkan och gränsöverskridande 
arbete är av personer i och runt ett projekt.  

Gränsvakter och bristande förutsättningar 

Ett av de främsta hindren som projektgenomförarna nämner är att projektet 
inte var förankrat i verksamheterna i Braås. Detta ställde till särskilda problem 
då det var ett samverkansprojekt med två uppdragsgivare – 
utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. Av projektgenomförarnas 
beskrivningar framstår beslut om projektet ha fattats på hög nivå och av två 
eniga förvaltningschefer utan att sedan förankras i de olika leden ner till de 
lokala verksamheterna i Braås. Utbildningsförvaltningen uppfattas vara mest 
hierarkiskt uppbyggd och här saknades information och planer för hur 
projektet skulle integreras i verksamheterna. Att informera och legitimera 
projektet blev således en uppgift för projektgenomförarna. 
 

Men sen så sipprade det inte ner på rektorsnivå så det grusades i 
mellanleden för de undrade vad vi skulle där ute och göra. Det var 
till och med nån som uttryckte att: "vad ska ni här och göra och 
gräva upp problem?" (Projektgenomförare 3) 
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Såväl förskola som skola beskrivs av projektgenomförarna vara styrda av 

sitt uppdrag – att alla barn och elever ska klara skolgången och 
kunskapsmålen. När ett samverkansprojekt som inte tydligt kan kopplas till 
uppdraget vill använda pedagogernas tid framstår det ha uppstått konkurrens 
med andra kompetenshöjande satsningar som att arbeta med Reggio Emilia-
pedagogik, ”mattelyft” och värdegrundsarbete. För projektdeltagare blev 
avsaknaden av att förvaltningen gav dem stöd i vad som skulle prioriteras 
problematisk. Istället fick chefer agera gränsvakt för att värna om personalens 
tid och det de uppfattade var deras huvuduppdrag. 

 
Jag märkte ju på min personal från början då, att det tar för mycket 
tid. Det fick jag till mig ganska snart, eller jag upptäckte det själv 
också, för jag reagerade också på den här tiden, vi körde ju igång 
med kvalitetsarbete och utvärderingar och det var ju tvunget att 
hinnas med det också. (Förskola, projektdeltagare 3) 

 
Bristen på förarbete och förankring skapade inte enbart konkurrens om 

personalens tid, det kan också ligga bakom projektgenomförarnas upplevelse 
av att personal på förskolor och skolor förväntade att de skulle komma och ta 
över och lösa barnen eller familjernas problem. Projektgenomförarna hade helt 
andra planer, de vill få personalen att genom ett förändrat förhållningssätt 
förstå vilka möjligheter de hade att skapa ökad trygghet för barnen. Det 
saknades alltså flera grundläggande förutsättningar för det gränsöverskridande 
arbete som projektet hade till uppdrag att utföra, förutsättningar som innebar 
att projektgenomförarna inte fick den tillgång till förskolans och skolans 
arenor som det var tänkt. 

Efter projektet har förutsättningarna för att göra gränsarbete förändrats. 
Braåsgården används inte längre som mötesplats, kuratorstjänsten i Braås 
barnhälsoteam avslutades och under närmare ett år saknades någon från 
socialtjänsten som arbetade med tidiga insatser. Under våren 2017 bestod 
arbetet i Braås av den efterföljande arbetsgruppen för tidiga insatser i flera 
kommundelar, de från socialtjänsten som arbetar med tidiga insatser och de i 
riktlinjerna införda barnhälsoteamen. Arbetsgruppen för tidiga insatser ser 
som sin uppgift att genom dialog med varandra tillsammans verka för det 
förebyggande arbetet som fortsatt består av både generella insatser gentemot 
personal i förskola och skola och riktade insatserna till enskilda familjer. Men 
att kombinera dessa uppdrag under de förändrade förutsättningarna har 
kommit att bli en utmaning. När det inte längre finns en motsvarande funktion 
till socialtjänstens arbete med tidiga insatser inom utbildningsförvaltningen 
lämnas ansvaret att bistå verksamheterna till en person – den som i gruppen 
”tidiga insatser” anställts för samhället Braås. De förväntningar de anställda i 
projektet möttes av på förskolor och skola tycks leva vidare.  
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/…/ man har så höga förväntningar på att vi, socialtjänsten, ska fixa 
och ska lösa. Och när vi då kommer och vill samarbeta till exempel 
och att vi inte tar åt oss problemet och löser det själva utan att vi 
vill att det här, den här saken äger ni. Då blir det liksom lite ett 
motstånd i att man inte gör, man gör minsann inte tillräckligt eller 
ni ska ju lösa detta för det här är inte vårt pedagogiska problem 
utan det är liksom något annat. (Anställd i tidiga insatser 2) 

 
Trots att projektet Barnens bästa i Braås påbörjades 2013, att arbetssättet 

infördes i riktlinjerna för Växjö kommuns barn- och elevhälsa och att 
socialtjänsten utökat satsningen till nya områden möter de anställda 
oförståelse för sitt arbete. De anställda i tidiga insatser menar att det beror på 
att de känner få personer ute i verksamheterna och att de inte har någon 
självklar samarbetspartner, de beskriver att arbetet i mycket är ett 
ensamarbete. De är beroende av att professionella i de organisatoriska fält de 
vill beträda ger dem tillträde (jf Frost m fl., 2005), ett tillträde som trots Växjö 
kommuns långvariga satsning inte är givet. 

Avslutande analys 
I denna avslutande analys riktas intresset framför allt mot vad vi kan lära av 
projektet sett ur ett mera generellt samverkansperspektiv. Visserligen är 
projektet i Braås ett enstaka case men med stöd av teori om samverkan kan vi 
argumentera för generella lärdomar. Framför allt ska vi ställa erfarenheter från 
samverkan i projektet i relief mot de utmaningar och möjligheter som 
organisationsteori och särskilt Scott identifierat (regulativa, normerande och 
kulturella) och som institutioner vilar på i form av tre stöttepelare. En aktör 
kan inte utan vidare avvika från förväntningar och krav från det institutionella 
fält den tillhör. Vid samverkan måste de därför förhålla sig till dessa på något 
sätt. Nu sker det naturligtvis inte medvetet men en teoretisk analys kan 
tydliggöra dem och därmed också säga något om mekanismerna i samverkan. 

Låt oss starta med de regulativa. Den lagstiftning som omger samverkan 
anger rambetingelserna. I Braåsprojektet gällde separata lagstiftningar för 
involverade aktörer och gemensamt uppdrag saknades. Förskolan och skolan 
som har ett pedagogiskt uppdrag och socialtjänsten som ska skydda, behandla 
och skapa jämlika levnadsvillkor.  Dagens lagstiftning ger stöd åt 
socialtjänsten när det gäller den samverkan kring tidigt och förebyggande 
arbete som förekommit i Braås. Men inte lika tydligt åt förskolan och skolan 
som ska avvakta anmälan. Förvaltningscheferna har dock genom en 
överenskommelse beslutat att tämligen okonventionellt använda resurser för 
en gemensam satsning kring samverkan för att hantera uppkommande problem 
i ett lokalsamhälle. Dock visade sig denna överenskommelse tämligen lös och 
reglerades inte som ett bindande, lagstadgat avtal och projektet tynade bort 
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trots goda resultat och engagerade medarbetare. Därigenom kunde 
förvaltningarna behålla sin handlingsfrihet, något som emellertid uppfattades 
som svekfullt av de projektarbetare som stod med det praktiska 
genomföraransvaret. 

En andra pelare är de normerande och därmed stabiliserande strukturer 
som byggs upp för att vidmakthålla institutioner. Det hoppfulla med 
Braåsexemplet är hur det skapas förväntningar på olika håll kring samverkan 
och tidiga insatser som går utanför traditionella insatser. Både förskola, skola 
och socialtjänst i kommunen uppfattas nu ha vilja och kunna arbeta med 
gemensamma tidiga insatser. Det kan utvecklas till en normerande 
riktningsvisare för organisationerna och ge avtryck i omgivningen. Samverkan 
byggs in i det professionella åtagandet, och när kommunen exponeras som ett 
gott och lovande exempel skapas ett tryck på fortsatt aktivitet. Visserligen var 
själva projektet Barnens bästa i Braås ganska osystematiskt och problematiskt 
genomfört men det har återuppstått i andra former. Verksamheterna och även 
fullmäktige avsätter resurser för att tillsammans arbeta med barn och föräldrar. 
Tidiga insatser riktade mot barn kan sägas vara av moraliskt bindande natur 
och svårt att avböja politiskt. Vidare har de två aktörerna undvikit att binda 
upp sig helt i formaliserade strukturer som förknippas med deras traditionella 
roller. I stället betonas andra värden kring förebyggande insatser, värden de 
kunde enas kring som gemensamma. 

En tredje och sista stöttepelare utgörs av kulturellt-kognitiva aspekter av 
institutioner. Det har visat sig svårt att bryta med gamla vanor som definierar 
professionellas praktik. Den bottnar i kunskapssystem, språk, långvariga 
högskoleutbildningar, examina och rutiner. Exemplet Braås visar att det sker 
förändringar genom personer som har uppdrag på gränsen mellan 
organisationer och professioner där de själva har frihet att definiera stora delar 
av sitt uppdrag. De arbetade också med att utforma nya kollegiala 
mötesformer med förskolan. Genom att bygga personliga broar, ”relationella 
kontrakt” (Scott, 2014, p. 147), kan det byggas strukturer som är starkare än 
själva saken som står i förgrunden. Sådana kontrakt kan baseras på 
engagemang och på starka nätverk med personer som en inte vill svika.   

Kommer då denna samverkan att överleva långsiktigt? Vi har tidigare gett 
exempel på inslag i organisering, styrning och stödjande av engagemang som 
främjar samverkan. De är utmärkta och underbyggs av forskning. Dock är de 
inte tillräckliga. Den stora utmaningen blir, om vi ska tro på Scott och andra 
forskare som intresserat sig för organisatoriska fält, att undvika den 
institutionella fällan. En ny verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande 
insatser behöver skapas. Regulativa, normerande och kulturella mekanismer 
kan såväl bromsa som stödja samverkan. Genom att skapa en ny gemensam 
uppgift för förskola, skola och socialtjänst som innehåller gemensamt ansvar, 
regler, föreskrifter och avtal (regulativa) som skapar normerande krav på 
arbetet (förskola, skola och socialtjänst ska samverka och utföra tidiga insatser 
gemensamt) och tillkomst av en tydlig samverkanskultur (vi är kolleger och 
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arbetar gemensamt med tidiga insatser) kan nya verksamhetsdomäner skapas. 
I nästa avslutande avsnitt ger vi några sådana förslag.   

Slutdiskussion 
I denna studie har vi analyserat ett exempel på samverkan om tidiga och 
förebyggande insatser och granskat vilka faktorer som bidragit till eller hindrat 
projektets eventuella framgång. Vi kommer här att sammanfatta och diskutera 
vad som framkommit i studien och utifrån detta lämna några förslag på hur 
förebyggande arbete kring barn och föräldrar kan stärkas. Avslutningsvis 
kommer vi diskutera begreppet ”tidiga insatser”. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet byggde på idéer om att 
generella och riktade insatser tidigt i barns levnad kan förebygga ohälsa och 
sociala problem. Att dessa idéer var något som omsattes i handling tycks dock 
framförallt ha berott på en stor oro för samhället Braås som av flera skäl 
ansågs befinna sig i kris. Målsättningarna berör således både att ge 
förutsättningar för god hälsa och utveckling och att förhindra kaos i ett mindre 
samhälle. Sett till vad projektet åstadkom framstår det som att projektet 
lyckades bidra med ökad kompetens och trygghet för pedagoger i förskolan i 
att bemöta barn och föräldrar. Däremot verkar det inte lämnat samma spår i 
skolans verksamhet. Enskilda föräldrar har fått stöd via projektet och vägen 
till stödet går i huvudsak via andra professionella i förskola och skola. 
Personal i både förskola och skola uppger också att de känt sig tryggare i att 
kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Projektdeltagare och 
projektgenomförare talar om att projektet ”spillde över” på barnen men vi kan 
i studien inte uttala sig om barn och föräldrar har eller inte har gynnats av 
projektet. Detta beror på att enbart en förälder delat med sig av sina 
erfarenheter. Den förälder som har intervjuats berättade hur de anställda 
stärkte henne som förälder och informerade henne om att hon själv kunde 
ansöka om hjälp. De projektanställdas flexibilitet, lättillgänglighet och 
tillåtande bemötande gjorde henne trygg i att be om hjälp, en hjälp hon också 
upplevde att hon fick.  

De faktorer som studien visat har bidragit till att projektet uppnått delar av 
sina målsättningar handlar i huvudsak om faktorer som tidigare forskning 
enats om är förutsättningar för samverkan. Det handlar om att det finns en 
gemensam samsyn och att parterna tar ett gemensamt ansvar för det 
förebyggande arbetet. En sådan gemensam förståelse kan ses ha underlättat för 
de projektanställda att överträda traditionella gränser. Här framstår också de 
personer som anställs i projektet haft förmåga att skapa relationer, få andras 
tillit. Deras roll som orädda gränsöverskridare tycks ha möjliggjorts av att de 
uppfattades utgå från ett barnperspektiv – vad de såg vara bäst för barnen. 
Detta engagemang framträder som en avgörande mekanism i projektet. 
Genom projektformen fick också de projektanställda utrymme för att använda 
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sin kompetens och pröva okonventionella arbetsformer. 
Utbildningssatsningarna ses också ha skapat rum för samtal och reflektion och 
de projektanställdas tillgänglighet gav professionella och föräldrar enkel och 
snabb tillgång till stöd.  

Försvårande faktorer för projektet gäller de relativt stora bristerna i hur 
projektet implementerades och i stödet från förvaltningarna under 
genomförandet. Vi kan konstatera att projekt kom till uppifrån och utifrån och 
var således inte något som efterfrågades eller initierades av personal och 
föräldrar i Braås. Ett sådant tillvägagångssätt visar sig vara ödesdigert då det 
väcker frågor och motstånd, ett motstånd som de projektanställda fick hantera 
istället för att påbörja arbetet med att skapa bättre förutsättningar för barn och 
föräldrar i Braås. En följd av den bristande implementeringen var att det kunde 
saknas förståelse för projektet och att traditionella gränser mellan 
verksamheter upprätthölls. Detta är en kostsam läxa för kommunen men inte 
mist för barn och föräldrar i Braås då det fördröjde och hindrade mycket av 
det arbete som hade kunnat genomföras.  

Under projekttiden var det också flera viktiga personer som slutade. Att 
denna personalomsättning fick så stor betydelse indikerar att projektet inte var 
eller blev en del av verksamheternas strukturer. Istället framstår projektet varit 
starkt knutet till olika personer och deras engagemang.  

De lärdomar som vår avslutande analys visar är att centrala stöttepelare – 
regulativa, normerande och kulturella – behövs för att skapa en varaktig 
verksamhetsdomän för förebyggande arbete. Arbete med förebyggande och 
tidiga insatser i Växjö kommun ser ut att i huvudsak ha förlitat sig på den 
normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och 
personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Analysen pekar på hur 
tidiga insatser för barn och föräldrar kan uppfattas som moraliskt bindande 
och som svårt att inte säga sig vilja stödja. Däremot tycks förvaltningarnas 
handlingsfrihet ha prioriterats högre än att stötta upp med mer bindande avtal 
för samverkan över förvaltningsgränserna. Likaså saknas ett mer djupgående 
arbete med att förändra vanor, attityder och förståelse som kan överbrygga 
skillnader mellan professioner och kunskapssystem. Denna uppgift har istället 
vilat på enskilda personer som med sitt engagemang skapat tillit och respekt 
för varandras kompetenser. Sammantaget visar analysen att det är en fortsatt 
utmaning för Växjö kommun att skapa en verksamhetdomän för tidigt och 
förebyggande insatser, en verksamhet som utgår från ett gemensamt ansvar 
och uppdrag med en samverkanskultur.  

En slutsats av studien är att projektet i Braås har visat potentiella former 
för framgångsrik samverkan. Autonomi i relation till andra verksamheter, 
lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit är 
centrala faktorer som bidragit till projektets framgång. Det fortsatta arbetet i 
Växjö kommun visar också på lovvärda ambitioner och vilja för att 
gemensamt arbeta mot att utjämna sociala ojämlikheter och förebygga att barn 
far illa. Det återstår dock att skapa nödvändiga strukturer för en varaktig 
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samverkan. Idag uppbärs arbetet av en arbetsgrupp utan mandat att fatta beslut 
och av anställda i socialtjänsten som fått uppdraget att arbeta med tidiga 
insatser. Arbetssättet innebär att de anställda i tidiga insatser blir ensamma och 
riskerar isoleras i relation till de arenor de ska samverka med och i. Här har 
inte lärdomar från projektet om vikten av att vara flera och att tillhöra ett 
större team tillvaratagits. Istället har enskilda medarbetare fått bära ett 
gemensamt uppdrag. Det framstår alltså kvarstå en del möda för att göra 
förebyggande och tidiga insatser till ett delat samhällsansvar. Vi ska nu 
presentera några förslag på hur ett sådant samhällsansvar skulle kunna 
underlättas. 

Uppdrag, kunskap och förutsättningar 
Vår avslutande analys belyser betydelsen av regulativa stöttepelare och att det 
saknades en sådan efter projektet. Rådande lagstiftningar lägger ett stort 
ansvar på socialnämnden (socialtjänsten) att vara den verksamhet som ska 
vara förtrogen med levnadsförhållanden, delta i samhällsplanering och 
samarbeta för att främja goda miljöer. Likaså är det socialnämnden som ska 
initiera och driva samverkan kring barn och unga. Vi menar att detta ansvar 
behöver bli ett tydligare och uttalat gemensamt (samhälls)ansvar. Genom att i 
befintlig lagstiftning för verksamheter som möter barn på olika sätt (t ex 
barnhälsovård, förkola, skola, fritids, socialtjänst, hälso- och sjukvård) införa 
ett gemensamt socialt uppdrag kan arbetet med att förebygga ojämlika villkor 
förtydligas och bidra till att verksamheternas uppdrag i detta stärks. Ett sådant 
uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barns 
levnadsförhållanden, (2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3) samverka. 
Det kan vara motiverat att ett särskilt ansvar för förebyggande arbete och att 
samverka ligger kvar på socialtjänsten. Vi tror dock att formuleringar om att 
andra verksamheter ska samverka på socialtjänstens initiativ behöver 
omformuleras så samverkan inte framstår vara något som kan avvaktas till 
dess att socialtjänsten bjuder in (se även SOU 2010:95). Lagstiftningen bör 
entydigt ange att de berörda verksamheterna ska samverka om barn och unga 
far illa eller riskerar fara illa.  

Det är också angeläget att vi får en systematisk kunskapsutveckling om 
konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. För detta krävs 
att forskare betydligt tidigare än vad som varit fallet i denna studie kan få följa 
och studera vad som sker vid samverkan om tidiga och förebyggande insatser 
för barn och föräldrar samt undersöka vilken betydelse arbetet har på längre 
sikt. Kanske kan LARC i Storbritannien – ett forskningscenter som stödjer 
både forskning och användning av densamma – inspirera. Här är det särskilt 
angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier 
inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga 
insatser kan få för dem. Att vi i denna studie, trots ansträngningar, enbart 
kunnat intervjua en förälder är problematiskt. Medvetenheten om vikten av att 
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de som ytterst berörs får bidra med sina erfarenheter behöver öka hos 
professionella då dessa blir en oundviklig länk mellan föräldrar och forskare. 

Ett sista förslag är att verksamheter som ska samverka ges de 
förutsättningar som ett sådant uppdrag kräver. Vi har ovan presenterat vilka 
faktorer som varit centrala i Braåsprojektet. Till dessa hör tydlig ledning  på 
alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i 
olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-
diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Med 
dessa förutsättningar finns möjligheter för nya verksamhetsdomäner att 
utvecklas. Växjö kommuns uthållighet i frågan om tidigt och förebyggande 
arbete är en god start. 

Tidiga insatser – vad handlar det om? 
Avslutningsvis vill vi återvända till begreppet ”tidiga insatser”. Det tycks inte 
finnas en lika framträdande diskussion i Sverige om begreppet ”tidiga 
insatser” som i England för ”early intervention.” Men en viss spänning kan 
identifieras mellan mer program och metodinriktade satsningar och arbete, likt 
det i Braås, som utgår från familjernas egna problemformuleringar, en 
helhetssyn på barnets situation och att använda sig av olika arbetssätt.  

Under arbetet med studien har vi vid flera tillfällen diskuterat vad 
begreppet ”tidiga insatser” förmedlar till dem verksamheten vänder sig till. 
Det framstår vara ett begrepp som formulerats av professionella utifrån vad de 
förstår som tidiga insatser i relation till mer ingripande och omfattande 
insatser. Det är tänkbart att det som professionella uppfattar vara en tidig 
insats kan av de berörda ses som en hjälp som lämnas efter att en längre 
besvärlig tid och kanske efter uteblivet stöd från barnets vardagliga miljöer 
som förskola, skola och fritidsverksamhet. Begreppet säger också lite vad det 
handlar om och till vem insatserna riktar sig. Kanske kan även en del av 
svårigheterna i att förmedla vad det är för arbete som avses till 
samverkansparter som förskola, skola och föräldrar förklaras av att begreppet 
inte säger något om målgrupp? Det kan därför finnas skäl till att överväga 
andra begrepp som förmedlar målgrupp och vad som avses. Familjestöd är ett 
förslag som både anger målgrupp, i viss mån innehåll och som signalerar 
partnerskap och helhetsperspektiv. Vi menar alltså att hur en väljer att 
benämna verksamheten kan ha betydelse för hur den uppfattas, i vilket fall 
initialt. Att välja ett passande namn kan också öppna upp för en diskussion om 
vad som vill åstadkommas och hur detta ska uppnås, en diskussion som kan 
bli en viktig del i skapandet av en verksamhetsdomän för förebyggande arbete. 
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