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SAMMANFATTNING 

Studien handlar om olika myndigheters samverkan kring frågor om barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. I undersökningen studeras hur samverkan fungerar och vad målet med samverkan är. 
Dessutom identifieras framgångsfaktorer och hinder för samverkan. Studien görs utifrån PSS-
gruppens perspektiv, PSS-gruppen är en mindre samverkansgrupp mellan polis, skola och 
socialtjänst i Haparanda kommun. Studien är genomförd med hjälp av fyra semistrukturerade 
intervjuer med nyckelpersoner från respektive yrkesgrupp som i dagsläget deltar i PSS-gruppen. 
Det förebyggande arbetet är en orsak till att kommunen började samverka enligt samverkans-
modellen. Studien visar att samverkan upplevs vara fungerande men att det i dagsläget behövs nya 
tag för att effektivisera det förebyggande arbetet. Samverkan har tidigare varit beroende av särskilt 
engagerade personer, så kallade eldsjälar, vars frånvaro i dagsläget påverkat samverkansgruppen 
negativt. Det framkommer både av intervjuerna som från tidigare forskning att ett väl strukturerat 
arbete med tydlig ledningsfunktion, planering och struktur skapar förutsättningar för en 
framgångsrik samverkan.  

Nyckelord: Samverkan, polis, skola, socialtjänst, barn som far illa eller riskerar att fara illa, 
framgångsfaktorer och hinder för samverkan, integration  



Förord 

Intresset för studien väcktes utifrån att vi båda i dagsläget arbetar inom verksamheter där 
samverkan mellan olika myndigheter är en naturlig del av arbetet. Vi har sedan tidigare kännedom 
av den i kommunen pågående samverkansformen mellan polis, skola och socialtjänst, den så 
kallade PSS-gruppen som är ett relativt långvarigt sätt att samverka inom kommunen. Vi har även 
fått tips och önskemål från vår arbetsledning att skriva om detta ämne då det i dagsläget pågår ett 
förändringsarbete mellan myndigheter samt inom kommunen gällande samverkan. Det är 
högaktuellt att diskutera om denna långvariga typ av samverkansform bör göras mer effektiv, 
omstruktureras eller om det är bra som det är. Vi tänker att vår studie eventuellt kan ge ledtrådar till 
arbetet som pågår inom kommunen samt önskar att vi själva genom studien får djupare insikt 
gällande den svåra konsten att samverka. 
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INTRODUKTION  

Individer som har både sociala och psykiatriska problem får ofta söka hjälp från olika 
organisationer vilket innebär att ett barn kan ha sex till tio professionella från olika organisationer 
omkring sig som alla arbetar med individens sammansatta problematik (Blomqvist, 2012). Att 
skapa en gemensam helhetsbild av vilka insatser som behövs kan försvåra samt fördröja arbetet 
(Regeringskansliet, 2017). Samverkan är en absolut nödvändighet för att möta de komplexa behov 
som människor har i det moderna samhället (Josefsson, 2007). För att motverka att den enskilde 
hamnar i en gråzon mellan olika myndigheters ansvarsområden har det blivit allt vanligare med 
samverkan mellan offentliga organisationer (Germundsson, 2011).  

Respektive lagstiftning för polis, skola och socialtjänst reglerar myndigheternas skyldighet att 
samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (Germundsson, 2011). Personal 
på förskola och skola har en unik möjlighet att tidigt fånga upp utsatta barn och unga, de har därför 
en viktig roll att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. Skolan behöver samverka 
med bland annat polis och socialtjänst för att kunna ge dessa barn och unga bästa möjliga hjälp 
(Skolverket 2016). En fungerande och väl utvecklad samverkan behövs för att barn och unga som är 
i behov av tidiga insatser från flera aktörer ska få sina behov tillgodosedda. Statens skolverk och 
Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i 
syfte att förbättra samverkan. I uppdraget ingår kartläggning och identifiering av goda exempel och 
framgångsfaktorer samt kartläggning och identifiering av juridiska och strukturella hinder för 
samverkan (Regeringskansliet, 2017). 

Vikten av att myndigheter samverkar med varandra betonas på flera ställen. Uppsatsen har 
inspirerats av bland annat regeringens uppdrag till statens skolverk och Socialstyrelsen. För att 
utveckla samverkan ytterligare och minska risken att individer hamnar i en gråzon mellan olika 
myndigheter är det av vikt att samverkan mellan olika myndigheter följs upp.  

Studiens bakgrund 

Haparanda kommun som vi har valt att studera är en liten kommun i Norrbotten med lite under 10 
000 medborgare (Statistiska centralbyrån, 2016). På grund av närheten till grannstaden Torneå 
skiljer sig Haparanda från andra små kommuner i Sverige. Torneå ligger på andra sidan riksgränsen 
i finska Lappland och med sina 22 117 invånare (Tilastokeskus, 2016) har staden dubbelt så många 
invånare än Haparanda. I dagsläget formar Haparanda och Torneå tillsammans en så kallad 
“tvillingstad” och tillsammans har städerna cirka 32 500 medborgare. Städernas gemensamma 
historia och närheten till varandra har lett till att samverkan mellan städerna, inte minst mellan olika 
myndigheter, behövs. Människor har mer eller mindre alltid rört sig fritt mellan grannstäderna och 
detta innebär att det föreligger ett behov av utbyte av kunskap och erfarenheter av varandra.  
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Den grupp vi studerar kallas i dagsläget för PSS-gruppen. Enligt Socialnämnden Haparanda Stad 
(2008) är gruppen en samverkansgrupp mellan polis, skola och socialtjänst som uppkommit efter ett 
projekt i mars 2007. Projektet finansierades av medel från Myndigheten för skolutveckling och var 
beräknad att pågå till och med juni 2009. I februari 2008 anställdes i samband med projektet en 
lokal samordnare som skulle arbeta förebyggande med drog- och alkoholfrågor, samordnaren 
benämns idag som ungdomssekreterare. Efter första året fick projektet förlängd finansiering via 
Länsstyrelsen (Socialnämnden Haparanda Stad, 2008). Projekttiden tog slut i januari 2009 och 
samverkansgruppen PSS är idag en del av den ordinarie verksamheten (Socialnämndens 
arbetsutskott Haparanda Stad, 2010). Enligt (Socialnämnden Haparanda Stad, 2008) var meningen 
med projektet att man skulle starta en mer organiserad form av samverkan kring barn och unga som 
befann sig i riskzonen. Skolan och socialtjänsten hade uppmärksammat att det fanns många barn 
och unga som befann sig i riskzonen till alkohol- och narkotikabruk. En kartläggning som gjordes i 
Haparanda visade att det fanns drygt fyrtio ungdomar under 20 år som befann sig i riskzonen. Detta 
ledde till en önskan av en mer strukturerad form av samverkan mellan polis, skola och socialtjänst. 
De berörda myndigheterna var överens om att de genom samverkan skulle kunna arbeta 
förebyggande i större utsträckning. Myndigheternas arbete hade under en längre period präglats av 
“släcka eld” åtgärder som inte ledde till långvariga positiva resultat. 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa   

Enligt FN:s barnkonvention innebär ett barn varje människa under 18 år. I barnkonventionens 54 
artiklar beskrivs vad barnets bästa innebär. Det konstateras att barnets bästa alltid ska vara i främsta 
rummet när man tar beslut angående barn eller när barnet berörs av olika åtgärder (Mohr & 
Wedberg, 2014). Barn som far illa eller blir utsatta beskrivs ofta genom fyra former av utsatthet:  

• Barn som utsätts för fysiska övergrepp 

• Barn som utsätts för vanvård 

• Barn som utsätts för psykiska övergrepp 

• Barn som utsätts för sexuella övergrepp (Killén, 1991).  

Enligt SOU 2001:72 föreslog kommittén mot barnmisshandel att definitionen barnmisshandel, som 
kan liknas med barn som far illa, innebär att en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 
psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 
grundläggande behov. Syftet med definitionen var att ta ställning till barnmisshandel samt genom 
en övergripande definition underlätta myndigheternas samverkan i frågan. Meningen var att 
underlätta kommunikationen mellan alla myndigheter genom att alla använder samma benämning. 
Tanken är att barnets behov ska vara i centrum och att det ska inte ha någon betydelse om 
handlingar gentemot barn är genomförda omedvetet eller genom aktiv försummelse. 
     

!2



Samverkan inom området barn som far illa eller riskerar att fara illa  

Inom området barn som far illa är samverkan vanligt förekommande, detta beror bland annat på 
lagstiftning och tvingande regelverk. Myndigheter i Sverige har en allmän skyldighet att samverka 
enligt 6 § Förvaltningslagen. Förutom denna skyldighet finns en särskild skyldighet att samverka i 
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa vilket regleras i respektive lagstiftning för 
bland annat polis, skola och socialtjänst. Dessutom ska myndigheterna inte bara samverka med 
varandra utan även med andra samhällsorgan, organisationer och andra som berörs (Germundsson, 
2011). Enligt Socialstyrelsen (2015) ska samverkan ske på socialnämndens initiativ. Vid samverkan 
gäller de begränsningar som följer av bestämmelserna om tystnadsplikt i socialtjänstlagen (SoL) 
och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) vid frågor om utlämnande av uppgifter.  

Socialstyrelsen & Länsstyrelsen (2006) skriver att en nära samverkan ökar kompetensen och 
helhetssynen inom olika myndigheter. Dessutom finns en förväntan att samverkan ska kunna frigöra 
resurser genom förebyggande arbete och tidiga insatser. Skolans skyldighet att samverka 
lagstadgades först den 1 juli 2003 medan polisen och socialtjänsten sedan tidigare hade 
bestämmelser om samverkan. Däremot kompletterades Socialtjänstlagen den 1 juli 2003 med en 
bestämmelse motsvarande den som infördes i övriga lagar för att betona att samverkan även ska ske 
i övergripande frågor (Blomqvist, 2012). Nedan ges en utförligare beskrivning av respektive 
verksamhets skyldighet gällande samverkan inom området barn som far illa eller riskerar att fara 
illa.  

Polisens ansvar gällande samverkan inom området 

Enligt 6 § Polislagen (SFS 1984:387) ska polismyndigheten samverka med myndigheterna inom 
socialtjänsten samt andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 
polisverksamheten.  

Skolans ansvar gällande samverkan inom området 

Enligt 29 kap. 13 § Skollagen (SFS 2010:800) är alla skolor skyldiga att samverka i frågor som rör 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Skyldigheten gäller både huvudmannen för 
skolverksamheten och den som är anställd i verksamheten.  

Skolverket (2016) skriver att personal på förskola och skola har en viktig roll att upptäcka när barn 
far illa eller när det finns risk för det. Personalen har en unik möjlighet att tidigt fånga upp barn och 
unga som är utsatta. För att kunna ge bästa möjliga hjälp för dessa barn och unga behöver skolan 
samverka med andra parter såsom bland annat socialtjänst och polis. Elevhälsan är betydelsefull när 
det gäller psykisk ohälsa och social problematik. Elevhälsan ses som ett viktigt komplement till 
lärarnas pedagogiska kompetens.    
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Socialtjänstens ansvar gällande samverkan inom området 

Enligt 3 kap. 4 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL skall nämnden när det är lämpligt samverka 
med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.  

I 5 kap. SoL fastställs särskilda bestämmelser för olika grupper, och i 5 kap. 1 § SoL framgår att 
socialnämnden bland annat ska bedriva förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far 
illa. I samma paragraf framgår även att socialnämnden ska uppmärksamma och verka, tillsammans 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, för att barn och unga inte vistas i miljöer 
som är skadliga för dem. 5 kap. 1 a § SoL fastslår att nämnden ska i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.   

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka samverkan kring frågor om barn som far illa eller riskerar att fara 
illa genom att göra en studie av PSS-gruppen i Haparanda. Med vår studie vill vi besvara följande 
frågeställningar: 

• Vad är PSS-gruppens mål med samverkan? 

• Vilka framgångsfaktorer respektive hinder finns vid samverkan inom PSS-gruppen?  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Definitioner av samverkan 

Samordning, samverkan, samarbete, samråd och samsyn är begrepp som är vanliga inom svensk 
forskning men inom människobehandlande organisationer finns ingen enhetlig definition om vad 
samverkan är (Blomqvist, 2012). Enligt Grape (2015) finns en begreppsförvirring när samverkan 
kommer på tal och därför är det viktigt att man förstår innebörden av begreppet. Berggren (1982) 
definierar samverkan utifrån att myndigheten behåller sitt ansvarsområde och att en diskussion sker 
i specifika ärenden och för specifika områden om hur respektive myndighet ser på problemet. Ett 
gemensamt mål skapas om vart man vill nå, arbetsuppgifter fördelas mellan myndigheterna och en 
överenskommelse görs över hur frågan ska hanteras mellan myndigheterna. Fridolf (2001) 
definierar samverkan som att verka samman parallellt medan tydliga gränser gentemot varandra 
finns samtidigt som myndigheterna behåller sina ursprungsmål (Blomqvist, 2012).  

Samverkan utgör ett samlingsbegrepp som innehåller inslag av både samordning och samarbete i 
olika kombinationer. Olika former och modeller för samverkan, alltifrån regelbundna möten till 
samrådsgrupper förekommer dessutom. Ett generellt sätt att beskriva samverkan som bedrivs inom 
det svenska välfärdssystemet är att skilja mellan interorganisatorisk, interprofessionell och 
intersektoriell samverkan. Interorganisatorisk samverkan betyder samverkan mellan olika 
myndigheter, interprofessionell samverkan innebär samverkan mellan olika yrkesgrupper samt 
professioner och med intersektionell samverkan menas samverkan mellan olika samhällssektorer 
med olika huvudmannaskap och verksamhetsinriktning (Germundsson, 2011). Axelsson & Bihari 
Axelsson (2013) menar att integrationsbegreppet genomsyrar alla beskrivningar av samverkan. 
Integration är ett övergripande begrepp som används för att förstå olika typer av samverkan och de 
inre processer som sker mellan de olika aktörer som samverkar. Integration består av två olika 
former, horisontell och vertikal. Kombineras dessa former får man fyra olika former av integration. 
I figuren nedan presenteras de olika integrationsformerna utifrån Axelsson & Bihari Axelssons 
modell: 

  
           Grape (2015).  
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Integration kan enligt Axelsson & Bihari Axelsson (2013) bestå av en vertikal samordning som sker 
mellan organisationer eller organisationens enheter inom en hierarki. Integration kan även bestå av 
en horisontell integration som sker mellan organisationer eller enheter som är på samma hierarkiska 
nivå. Den första formen av integrering vertikalt och horisontellt kallas för konkurrens (1). Det 
innebär att aktörerna istället för att samarbeta konkurrerar med varandra. Den här typen av tävling 
kan leda till en form av samverkan genom avtal mellan aktörerna. Den andra formen av integrering 
sker genom samordning (2) där den vertikala styrningen är av hög grad medan den horisontella är 
av låg grad. Det innebär att den operativa personalen förväntas följa arbetsbeskrivningar som 
beslutas högre upp i den hierarkiska organisationen. Samarbete (3) utgör den tredje 
integrationsformen och här finns en hög grad av horisontell integration samt en låg grad av vertikal 
integration. Den större delen av integrationen sker genom frivilliga överenskommelser och 
aktörerna som samverkar har en vilja att arbeta tillsammans. Samverkan genomförs genom intensiv 
kontakt och kommunikation mellan olika organisationer. Den fjärde och sista integrationsformen 
sker genom en egentlig samverkan (4) och här sker hög grad av både horisontell och vertikal 
integration. Den här typen av integration leds hierarkiskt men kombineras med frivilliga 
överenskommelser mellan aktörerna. Samarbetet sker genom kommunikation mellan motiverade 
aktörer. Beslut som fattas av ledningen i hierarkin ger utrymme för friare diskussioner.  

För att klara av de olika rollerna och uppgifterna som finns inom en organisation kan arbetet och 
ansvaret delas upp, så kallad differentiering av funktion. Detta kan i sin tur leda till strukturell 
differentiering som innebär att olika specialiserade avdelningar och enheter uppkommer. Olika 
uppgifter kan leda till olika attityder och beteendemönster som ökar differentieringen inom och 
mellan organisationen. Samtliga former av integration kan vara effektiva beroende på nivån av 
differentiering. Vid lägre grad av differentiering räcker det med vertikal integration, men vid högre 
grad av differentiering krävs högre horisontell integrering. Detta innebär att samordning kan vara en 
effektiv form av integration när det finns en låg grad av differentiering, medan samverkan och 
samarbete kan vara mer effektiva när det finns en högre grad av differentiering (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013). 

Nivåer av samverkan 

En del av komplexiteten i samband med begreppet samverkan är att termen beskriver en rad olika 
samverkansåtgärder. Horwath & Morrison (2007) har tagit fram en modell där de identifierar fem 
olika nivåer av samverkansformer, där kommunikation är den lägsta och integrering den högsta:  

• Kommunikation innebär att personer från olika grupperingar diskuterar tillsammans.  
• Samarbete innebär att man på ett mindre strukturerat sätt arbetar på en lösning från fall till 

fall. 
• Samordning innebär ett mer strukturerat sätt att arbeta tillsammans utan påföljder även om 

man skulle gå utanför det strukturerade arbetssättet.  
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• Sammanslutning innebär att man överger en del av självständigheten för gemensamma 
strukturer.  

• Integrering innebär att organisationerna sammanfogas för att skapa en ny gemensam 
identitet.  

Integrering ses som ett sätt att främja positiva påföljder för barn, alltmer stater och regeringar 
rekommenderar den högsta nivån av samverkan vid barnskydds frågor (Horwath & Morrison, 
2007). Enligt Josefsson (2007) är samverkan nödvändig på flera nivåer och regeringen har fastställt 
att samverkan behövs på alla samhällsnivåer, det vill säga nationellt, regionalt samt lokalt. Nationell 
samverkan gäller i första hand myndigheter som ansvarar för att utveckla arbetet på den operativa 
nivån, såsom Rikspolisstyrelsen, Skolverket och Socialstyrelsen. Nationell samverkan ska bland 
annat stödja och stärka den lokala nivåns långsiktiga samverkan samt identifiera och undanröja 
hinder för samverkan. Samverkan på nationell nivå ger arbetet med barn som far illa eller riskerar 
att fara illa större legitimitet vilket leder till bättre förutsättningar. Regional samverkan avser 
länsnivån, det vill säga till exempel länsstyrelsen, landstinget och polismyndigheternas regionala 
organisation. På regional nivå behöver man samordna arbetet med barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. Särskilt polismyndigheten bör ha en god samverkan med kommunerna inom regionen. 
Samverkan på denna nivå behövs bland annat vid frågor om riktlinjer gällande familjevåld samt vid 
frågor om våld och övergrepp mot barn och unga. Lokal samverkan innebär samverkan på ett 
övergripande plan. På lokal nivå samverkar man bland annat när det gäller att uppmärksamma 
riskmiljöer samt anordna gemensam kompetensutveckling. Samverkan på ett övergripande plan är 
nödvändig då det ger legitimitet till arbetet på övriga nivåer (Josefsson, 2007). 

Strategier för samverkan 

För att samverkan ska bli stabil, uthållig och effektiv krävs en: 

• styrning med aktiv ledning 

• tydlig och samordnad struktur 

• samsyn med gemensamma utgångspunkter (Skolverket 2017). 

Myndigheten för skolutveckling, rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen presenterade under 2007 en 
gemensam skrift för strategier för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara 
illa. Där framkommer att samverkan är en komplex process som kräver prioritering, kunskap och 
planering. Styrning, struktur och samsyn förutsätts för att få fram en god och stabil samverkan. 
Styrning syftar till en fungerande samverkan på alla nivåer, även chefsnivå. Struktur avser tydlighet 
vad gäller bland annat mål och ansvarsfördelning. Med samsyn menas bland annat tillit mellan 
professionella (Blomqvist, 2012). 
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Josefsson (2007) har efter att regering och riksdag uttalat sig om att samverkan behöver utvecklas 
ytterligare när det gäller målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa, tagit fram en 
strategi för samverkan. Strategin kan vara vägledande för alla verksamheter som har ett uppdrag i 
förhållande till målgruppen. Den övergripande målsättningen sammanfattas i följande punkter:  

• ”Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling, på individ- eller gruppnivå. 

• Barnet eller den unge ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn.  
• Barnet (i vissa fall det ofödda barnet) eller den unge ska vara i fokus. Samverkan på 

individnivå ska utgå från huvudprincipen att den som berörs samtycker och är delaktig så 
långt det är möjligt” (Josefsson, 2007, s. 16). 
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TIDIGARE FORSKNING 
Forskning om samverkan mellan polis, skola och socialtjänst är begränsad (Blomqvist, 2012) och 
därför presenterar vi allmänt teorier och forskning som rör samverkan inom området barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. Horwath & Morrison (2007) skriver att aktuell forskning inom 
området samverkan varken erbjuder gemensamma beskrivningar angående samverkan eller ger 
konsekvent information om hur man ska bemöta svårigheter vid samverkan. Forskningen är till stor 
del beskrivande snarare än utvärderande samt fokuserar mer på genomförandet av praktisk 
samverkan snarare än hur arbetet leds eller planeras. Stor del av forskning styrs av grundtanken att 
samverkan är önskvärd och välmenande. De flesta studier beskriver samverkan ur organisatorisk 
synvinkel och få studier inkluderar klienternas perspektiv (Horwath & Morrison, 2007). Dessa 
aspekter präglar även vår studie då vi utgår från att samverkan är någonting positivt och önskvärt. 
Studien fokuserar dessutom på organisatoriska förutsättningar för samverkan snarare än klientens 
perspektiv.  

Samverkan - ett helhetsperspektiv 

Victoria Climbié, en åttaårig flicka från London, misshandlades och torterades av 
sina vårdnadshavare. Hon brändes med cigaretter och blev slagen av cykelkedjor 
och hammare. År 2000 hittar man Climbié torterad och mördad av sina 
vårdnadshavare (Murder of Victoria Climbié, 2017, 23 januari). 

Före Climbiés död har flera myndigheter, såsom bland annat polis och socialtjänst, haft kontakt med 
henne och dessutom noterat tecken på att hon blivit utsatt för misshandel. Trots detta misslyckades 
samtliga myndigheter att ordentligt utreda fallet och Climbié mördades tillslut. Mordet ledde till att 
Storbritannien gjorde stora förändringar bland olika policy gällande barnskyddet (Murder of 
Victoria Climbié, 2017, 23 januari). Från början av 2000-talet satsade man i Storbritannien mycket 
resurser för att förbättra samverkan mellan olika professionella som arbetar med utsatta barn och 
ungdomar. Detta arbete föranleddes av de lagändringar som genomfördes efter det särskilt 
uppmärksammade fallet om Climbié. Climbiés död påpekades vara ett resultat av misslyckad 
samverkan och bristande kommunikation mellan olika myndigheter. Detta satte fart på dåvarande 
regering i England som formaliserade samverkan gällande stöd till barn. Målet var att man ville 
effektivisera barnskyddet (Anning, Cottrell, Frost, Green & Robinson, 2010).  

Germundsson (2011) skriver att verksamheter inom välfärdsområdet blivit alltmer splittrat på grund 
av ökad professionalisering och specialisering. På grund av splittringen kritiseras ofta myndigheter 
för bristande helhetssyn och den enskilde riskerar att hamna i en gråzon mellan olika myndigheters 
ansvarsområden. Utvecklingen har lett till ett starkare beroendeförhållande mellan olika aktörer och 
i Sverige har det under de senaste decennierna blivit allt vanligare med samverkan mellan offentliga 
organisationer. Samverkan behövs för att kunna möta den enskildes behov samt för att motverka att 
den enskilde hamnar “mellan stolarna”. Enligt Skolverket (2017) kan en god samverkan lösa 
komplexa problem genom att man bland annat undviker att ingen tar ansvar för helheten. Blomqvist 
(2012) skriver att individer ofta tvingas till att söka hjälp från olika myndigheter och att ett barn kan 
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ha sex till tio professionella omkring sig. Alla dessa professionella arbetar med individens 
sammansatta problematik, och samverkan inom och mellan dessa myndigheter kan vara ett sätt för 
myndigheterna att hantera sina olika ansvarstaganden. Enligt Skolverket (2017) behövs samverkan 
när det fordras kompetens från flera yrkesgrupper samtidigt, inte när en part kan lösa frågan själv. 
Dessutom måste barnets problematik som ska lösas läggas på en nivå där man har beslutsmandat, 
det ska även finnas ett tydligt syfte där barnets behov är i fokus, inte barnets problem.  

Samverkan upplevs ofta som något positivt och önskvärt, det förknippas med bland annat bättre 
möjligheter att arbeta tillsammans med andra eller att kunna arbeta mer effektivt genom 
samutnyttjande av kompetens från flera verksamheter. Samverkan kan ses som en process som 
utvecklas och förändras över tid (Germundsson, 2011). På grund av samhällsförändringar samt nya 
lagar och riktlinjer utvecklas samhället snabbt vilket påverkar arbetet mellan myndigheterna 
(Anning et al, 2010). Trots att forskning pekar på att gemensamma och tydliga mål har stor 
betydelse för samverkansprocessen finns en uppenbar risk att myndigheterna har olika mål med 
samverkan och myndigheter kritiseras ofta för bristande helhetssyn. Det finns ingen generell bild av 
hur samverkan har utvecklats inom barn och ungdomsområdet och få kommuner verkar ha en 
genomtänkt strategi för sitt samverkansarbete. Kommunerna involverar inte alla ledningsnivåer och 
har dessutom sällan skriftliga dokument med krav på uppföljning (Josefsson, 2007). Flera 
kommuner utvecklar styrdokument om samverkan, där ansvarsfördelning mellan kommun och 
landsting tydliggörs (Blomqvist, 2012). Det är ännu oklart om samverkan är effektiv och 
samverkans nytta för brukarna är otydlig. Dock finns fördelar med samverkan, som myndigheternas 
ökade tillgänglighet för klienter samt snabbare kontaktvägar mellan myndigheterna. Man upplever 
även att samverkan lett till att klienter blir mindre stämplade vid kontakt med myndigheter (Anning 
et al, 2010).  

Hinder för samverkan 

Trots samverkansprojekt samt ändringar i lagstiftning påtalar flera statliga offentliga utredningar att 
det finns en oklarhet i hur olika verksamheter ska samverka när det gäller barn och ungdomar med 
till exempel både social och psykiatrisk problematik. Samarbetsprocesser mellan professioner med 
olika ansvar och uppdrag är komplexa och patienter kan lätt hamna mellan organisationerna 
(Blomqvist, 2012). Svårigheten att samverka drabbar enligt Horwath & Morrison (2007) 
barnskyddet. Oflexibla organisatoriska strukturer, motstridiga professionella ideologier, 
kommunikationsproblem och okunskap gällande andras roller är faktorer som kan leda till problem 
vid samverkan (Horwath & Morrison, 2007).  

På grund av myndigheternas uppdelning av uppdrag blir myndigheterna beroende av varandra, detta 
innebär att om en myndighet inte fullgör sina arbetsuppgifter försvårar det för en annan myndighet. 
Både när det gäller att arbeta praktiskt tillsammans eller att göra överenskommelser om samverkan 
ses samverkan mellan olika myndigheter som problematiskt. Vagt formulerade mål för samverkan 
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påverkar möjligheten att verkställa övergripande beslut om samverkan och det finns en risk att de 
som samverkar har olika mål. Trots detta är oenighet om målet med samverkan eller vagt 
formulerade mål vanligt och samverkan leder eventuellt inte till det som man hade hoppats på. 
Detta kan även leda till att irritation väcks mellan människorna som ska samverka, och samverkan 
kan därmed bli svårt (Blomqvist, 2012). Enligt Germundsson (2011) kräver samverkan 
gemensamma mål som är tydligt uttalade, om det däremot förekommer egna mål hos enskilda 
aktörer får de ej komma i konflikt med de andra aktörers mål.   
     
Brister i kunskap om varandra och i kompetens avseende samverkansprocessen kan utgöra grund 
för svårigheter i samverkan (Germundsson, 2011). Skillnader i kunskapstradition och lagstiftning 
kan bli tydliga och utgöra hämmande faktorer när olika myndigheter möts i samverkan. 
Myndigheter som styrs av ramlagar ger möjlighet till ett organisatoriskt och professionellt 
handlingsutrymme vilket skapar möjlighet för myndigheterna och de professionella att till viss del 
göra olika tolkningar av myndighetens mål och de professionellas uppdrag. Även de olika 
myndigheternas kunskapstraditioner kan verka hämmande för samverkan. Myndighetens inställning 
till samverkan påverkar de professionellas uppfattning om det är meningsfullt med samverkan eller 
inte och samverkan prioriteras inte i de myndigheter där det finns en negativ attityd till samverkan 
(Blomqvist, 2012).  

Det är viktigt att kartlägga resurs flödet och ekonomistyrningen i ett samverkansperspektiv. Vid 
samverkan behövs vilja att ge andra aktörer tillgång till den egna organisationens resurser 
(Germundsson, 2011). Resursbrist skapar svårigheter i samverkan och för det mesta utgör 
samarbetet inte en direkt ekonomisk vinning som ger omedelbara effekter för myndigheten. 
Ekonomiska neddragningar eller lägre budgetmedel till myndigheter leder till att samverkan inte 
prioriteras. Samverkan får även ibland stå tillbaka på grund av den höga arbetsbelastningen som 
ofta upplevs i människobehandlande organisationer (Blomqvist, 2012). För en långsiktig och 
fungerande samverkan krävs att politikerna i kommunen avsätter resurser för samverkan 
(Skolverket, 2017). Avslutningsvis framkommer att sekretessen påverkar samverkan mellan de 
olika myndigheterna. Bristen på information hänvisas ofta till sekretessen. Däremot kan 
sekretessproblem lösas genom att vårdnadshavaren godkänner samarbetet (Blomqvist, 2012). 

Faktorer som främjar samverkan 

Främjande faktorer för samverkan sammanfattas som gemensamma värderingar, en ledning som är 
positiv till samverkan och som skapar förutsättningar för samverkan. Även en tydlighet i myndighet 
och funktion ses som främjande faktorer. En samsyn råder i samverkan när professionella 
diskuterar, fördelar uppgifter mellan varandra och så småningom utvecklar gemensamma 
värderingar, attityder, normer och arbetsmetoder. Faktorer som främjar samverkan är till exempel 
tydlighet angående myndigheters och professionellas uppdrag och ansvar. Även samlokalisering 
gynnar samverkan och kan ge möjlighet till samsyn. Genom att dela lokaler och komma närmare 
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varandra blir de olika professionerna tvungna att samverka med varandra. Det skapas ett beroende 
till varandra som de måste förhålla sig till (Blomqvist, 2012). 

Myndigheterna behöver vara tydliga med hur de kan bidra till samverkan samt var gränsen för deras 
insats går. Detta kan de göra genom att formellt tydliggöra funktionsgränser och befogenheter samt 
ta hjälp av lagstiftningen som hjälper organisationerna i funktionsgränser. Lagstiftningen är en 
gynnande faktor för samverkan då den kan beordra till samverkan mellan olika aktörer. I lagtexten 
framgår bland annat att socialtjänsten bär kommunens yttersta ansvar samt ansvarar för att 
sammankalla till samverkan om barn som far illa (Blomqvist, 2012). Dialog och kommunikation 
främjas om det finns tydliga roller, kunskap om andra parters uppdrag och förutsättningar är därför 
viktigt (Germundsson, 2011). En faktor som påverkar samverkan mellan och inom myndigheterna 
är samarbetskompetens. Då det finns olika maktpositioner mellan professioner och myndigheter 
ställs krav på kompetens och professionalitet. Det krävs även en specifik kompetens som innefattar 
förmågan att hantera gränsproblematik samt förmågan att se och förstå yrkesmässiga skillnader. 
Enskilda professionella har betydelse för samverkans utformning då de har olika förmåga att 
samverka, detta i sin tur leder till att hela myndigheten påverkas då de ses som svåra att samverka 
med (Blomqvist, 2012). En långsiktig samverkan kräver däremot att samverkan inte är knuten till 
person, utan till funktion (Skolverket, 2017).  
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METOD 
I följande kapitel ges en beskrivning av studiens metodologiska tillvägagångssätt, forskningsetiska 
reflektion samt analysmetod. Avslutningsvis ges en redogörelse av uppsatsens ansvarsfördelning.   

Metodologiska ansats 

Kvalitativ metod var mest lämpad för studien då ansatsen enligt (Bryman, 2011) fokuserar på att 
fånga människors uppfattningar och tolkningar av deras livsvärld. Enligt Fejes & Thornberg (2015) 
går abduktiv ansats att tillämpa vid genomförande av kvalitativ forskning. Med abduktiv ansats 
menas att forskaren utgår från teorier och drar generella slutsatser utifrån observationer. I studien 
tillämpades en abduktiv ansats då samverkan mellan polis, skola och socialtjänst studerades 
förutsättningslöst. Begrepp och teorier växte fram utifrån intervjustudier. Ansatsen har kritiserats 
eftersom tanken med ansatsen är att forskaren förutsättningslöst går in i processen, vilket i princip 
är omöjligt då vi båda i dagsläget arbetar inom Haparanda kommun. Dessutom har Maria erfarenhet 
av PSS-gruppen efter att hon både observerat uppstarten av PSS-gruppen samt under några år 
deltagit som gruppmedlem från socialtjänstens sida. Både när det gäller Marias erfarenheter och 
faktum att urvalet är litet blir det problematiskt att förutsättningslöst gå in i studien. Möjligheten att 
komma fram till större generella slutsatser är begränsad, däremot kan vi nå en allmän uppfattning 
kring hur samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar i dagsläget. Genom studien har vi 
försökt spegla PSS-gruppens omständigheter ur myndighetspersonernas egna perspektiv. På grund 
av att vi redan inhämtat tidigare forskning om samverkan innan genomförande av intervjuerna har 
vår studie dessutom vissa deduktiva inslag. Då vi redan hade information om samverkan inom 
området ville vi med hjälp av intervjuerna delvis få fram information som styrker/motsäger den 
tidigare forskningen. Detta kunde leda till att vi var mindre observanta för det faktiska innehållet i 
intervjuerna, därför hade vi detta i åtanke vid intervjutillfällena. Vi försökte hålla våra sinnen öppna 
och för att motverka att vi endast uppfattade det som vi själva tyckte var intressant medverkade 
båda två i samtliga intervjustudier (Fejes & Thornberg, 2015).  

Tillvägagångssätt och sökord 

För att hitta relevant forskning i ämnet har vi sökt i olika sökmotorer och kataloger. Vi använde oss 
främst av Swepub, Socindex och LIBRIS. Dessutom användes relevanta hemsidor såsom 
Socialstyrelsen samt Skolverkets hemsida.  

Sökord som användes: samverkan, samverkan mellan socialtjänst och polis, samverkan mellan 
socialtjänst och skola, samarbete, polis, skola, socialtjänst, collaboration. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Då vi var intresserade av intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, samt ville få fylliga 
och detaljerade svar, bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa intervjuer med de olika 
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professionerna. Vi valde att tillämpa en semistrukturerad intervju i studien vilket enligt Bryman 
(2011) innebär att vi utgick från en intervjuguide samtidigt som intervjupersonerna hade stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget sätt. Valet av att använda semistrukturerad intervju motiveras med 
möjligheten att kunna jämföra de olika fallen med varandra. På grund av att det i undersökningen 
ingick flera enheter som skulle jämföras med varandra använde vi i princip samma frågor till 
samtliga verksamheter (se bilaga 1-3). Fördelar med att vi använde semistrukturerad intervju är att 
den enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) ger möjlighet att avvika från intervjuguiden om 
intervjupersonen skulle ta upp oväntade intressanta ämnen. Nackdelar med intervju som 
datainsamlingsmetod är enligt Bryman (2011) att ovana intervjuare lätt tappar rytmen och 
kontrollen över intervjun och att det kan uppstå utmaningar vid intervjutillfället. Genom att vi 
använde intervju som insamlingsmetod kunde vi samla in tilläggsinformation samt vid behov 
förklara frågor om intervjupersonen inte förstod frågan, vilket vi inte hade kunnat om vi till 
exempel hade använt oss av enkät. En nackdel med att använda intervju är intervjuareffekten, vilket 
vi märkte av vid vissa intervjutillfällen. På grund av att intervjupersonerna kände oss väl ville de 
gärna styra intervjun till en diskussion genom att de till exempel ställde frågor som “visst var det 
såhär”?  

Urvalsförfarande 

Rekrytering av intervjupersoner (Andersson & Ahnlund, 2015) gjordes genom att vi först var i 
kontakt med en av kommunens socialsekreterare. Sekreteraren berättade att en samverkansträff med 
PSS-gruppen skulle hållas inom ett par veckor och bjöd in oss till träffen. Denna träff nyttjades som 
informationstillfälle och rekrytering av intervjupersoner. Under träffen medverkade sammanlagt nio 
personer och samtliga som fanns på träffen fick ta del av informations- och samtyckesblankett (se 
bilaga 1). Träffen utmynnade till att fyra intervjupersoner lämnade kontaktuppgifter för att 
eventuellt medverka i studien, varav en person som representerade polisen, en som representerade 
skolan, en som representerade både skolan och socialtjänsten samt en som representerade 
Ungdomens Hus. Intervjuundersökningens antal deltagare bestäms utifrån syftet och därmed valdes 
samtliga personer som ville delta i studien förutom den som representerade Ungdomens Hus. 
Variation i urvalet är en central aspekt vid kvalitativa urval (Andersson & Ahnlund, 2015). För att 
säkra en större variation i förhållande till de fall som redan ingick i studien och därmed få tillgång 
till olika människors erfarenheter och upplevelser kontaktades efter träffen ytterligare en person 
som enbart representerar socialtjänsten. För att hinna göra en väl genomförd analys (Andersson & 
Ahnlund, 2015) ansåg vi att vi hade tillräckligt stort urval för studien. Vid intervjutillfället med 
polisen kom däremot inte polisen till intervjun på grund av sjukdom. Vi bestämde oss därför för att 
kontakta en ny intervjuperson som kunde representera polisen. Urvalsförfarandet föll därmed delvis 
på snöbollsurval, som enligt Perlinski (2015) innebär att forskaren får förlita sig på andra 
människors sociala relationer, kompetens samt tillgång till sociala nätverk. Dessutom användes vid 
två tillfällen bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Inom samhällsvetenskaplig forskning är det 
vanligt att man kombinerar urvalsförfarandena.  
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Genomförande av intervju 

Efter att ha fått samtycke av intervjupersonerna har vi spelat in intervjuerna på varsin mobiltelefon 
för att säkra att vi inte går miste om data. Intervjuerna genomfördes under vecka tio och tolv, år 
2017 och intervjuplats bestämdes utifrån intervjupersonernas önskemål. Tre av intervjuerna 
genomfördes på Individ- och familjeomsorgens samtalsrum medan den fjärde och sista intervjun 
genomfördes på intervjupersonens eget tjänsterum. Samtliga intervjuer varade mellan tjugo - fyrtio 
minuter.  

I studien benämns de medverkande intervjupersonerna som; socialtjänst 1, socialtjänst 2, polis samt 
skola. Socialtjänst 1 är en person som har en ledande position inom socialförvaltningen, med 
organisatoriska uppgifter och planeringsfunktion inom verksamheten. Socialtjänst 2 är en person 
som i sin yrkesroll fungerar som mellanlänk från socialtjänsten till skolan och polisen. Polis 
representeras av en person som har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom polisyrket och 
i olika samverkansprojekt, men som i dagsläget inte är yrkesverksam inom polisen. Skolan 
representeras av en person som har en långvarig erfarenhet av skolvärlden, socialtjänsten samt 
samverkan och som i dagsläget arbetar inom skolans elevhälsa. Samtliga intervjupersoner har minst 
två och ett halvt års högskoleutbildning, varav tre har socionomexamen och en har polisexamen. 
Det framkommer att samtliga intervjupersoner varit yrkesverksamma inom sin profession mellan tio 
till femtio år, alla har därmed en god erfarenhet inom sina respektive professioner. Polisen är den 
med längst arbetserfarenhet och den med minst erfarenhet inom sin aktuella yrkesroll är socialtjänst 
2. Angående intervjupersonernas koppling till Haparanda framkommer att tre av de fyra intervjuade 
enbart har arbetat inom Haparanda kommun. Endast polisen har arbetserfarenhet utanför 
kommunen.  

Innehållsanalys som analysmetod 

En kvalitativ analys kan ha flera syften, varav ett är att beskriva ett fenomen mer eller mindre 
detaljerat. Generellt kan kvalitativ analys anta tre inriktningar för att analysera sociala fenomen, i 
vår studie tillämpas inriktningen som sätter fokus på subjektiva erfarenheter. Det vill säga, hur 
samarbetar polis, skola och socialtjänst? Vad har intervjupersonerna för uppfattning om samverkan 
som sker mellan myndigheterna? Vad har respektive myndighet för mål och syfte med samverkan? 
Vilka framgångsfaktorer och hinder finns i samverkan mellan myndigheterna? Med hjälp av 
subjektiva erfarenheter gör vi en jämförelse mellan myndigheterna för att ta reda på vad de har 
gemensamt eller vad som skiljer dem åt. Vi tillämpade innehållsanalys i studien, vilket enligt 
Bryman (2011) är en metod som rör analys av texter och som kan komma till användning i samband 
med semistrukturerade intervjuer. Analysprocessen leder till att resultatet inte blir en följd av 
forskarens personliga värderingar. På ett systematiskt och replikerat sätt kvantifieras innehåller 
utifrån förutbestämda kategorier. Vid tillämpning av innehållsanalys krävs enligt Bryman (2011) 
objektivitet och systematik hos forskaren. Objektivitet innebär att man i förväg tydligt specificerar 
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hur man hänför olika delar av råmaterialet till olika kategorier, detta för att så långt som möjligt 
undvika att forskarens egna värderingar påverkar processen. Systematik innebär att reglerna 
tillämpas på ett strikt sätt för att varje form av felkälla ska bli så liten som möjligt. Tanken är att 
resultatet av objektivitet och systematik leder till att var och en kommer fram till samma resultat. 
Vid analysen koncentrerade vi oss på att generera en eller ett antal kärnfulla formuleringar ur vår 
data. Därefter kodades datamaterialet i kategorier för att vi sedan skulle kunna skapa en 
sammanhängande text av det som beskrevs. Vidare gjordes en tolkning av innebörden i texten för 
att kunna besvara studiens syfte. 

      Figur 1. Exempel på tillvägagångssätt och analys 
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Etisk reflektion  

Vid planering, genomförande av intervjuer samt i samband med transkribering och analys av data 
har vi beaktat de forskningsetiska principerna som enligt Vetenskapsrådet (2002) finns inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Dessutom ska försökspersonerna veta att 
deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de önskar. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma om sin medverkan. Det tredje 
kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet till exempel genom att personuppgifter bevaras så att obehöriga inte kan 
komma åt dem. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlas in 
endast används för forsknings ändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylls genom att vi med hjälp av vår informationsblankett (se bilaga 1) 
informerar om undersökningens syfte, att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att man när 
som helst har rätt att avbryta sin medverkan om man önskar. Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) 
skall handlingar från forskning arkiveras och inte raderas efter att studien är avslutad, vilket vi 
informerar om i informationsblanketten. Då vi redan hunnit gå ut med blanketten till 
intervjupersonerna före vi märkte vårt misstag kunde vi inte redigera blanketten. Däremot 
informerades intervjupersonerna om att vi skrivit fel i blanketten och att intervjumaterialet inte 
raderas, utan att det kommer förvaras på en säker plats. Rätten till att själv bestämma över sitt 
deltagande i studien innebär att även samtyckeskravet uppfylls. Konfidentialitetskravet uppfylls då 
inkomna uppgifter om deltagarna behandlas så att obehöriga inte kan komma åt dem. Inspelat 
intervjumaterial har förts över från våra mobiltelefoner till en USB-sticka som förvaras tillsammans 
med annat inkommet material på en säker plats. Avslutningsvis uppfylls nyttjandekravet då de 
uppgifter som samlats in endast används för forsknings ändamålet. Vidare rekommenderar 
Vetenskapsrådet (2002) att undersökningsdeltagarna får ta del av studien om de önskar, vilket vi 
informerade om i samband med intervjutillfälle. 

Intern och extern validitet samt intern och extern reliabilitet 

Reliabilitet och validitet i samband med kvalitativ forskning går enligt Bryman (2011) att mäta 
utifrån intern och extern validitet samt intern och extern reliabilitet. Med intern validitet menas att 
studien mäter det som är avsett att mätas och med extern validitet menas studiens generaliserbarhet. 
Intern reliabilitet betyder att forskarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det som 
de ser och hör. Extern reliabilitet innebär undersökningens replikerbarhet, det vill säga i vilken 
utsträckning undersökningen kan upprepas (Bryman, 2011). Trots att vår studie inte är omfattande 
och har genomförts i en liten kommun där urvalet är begränsat anser vi att studien går att 
generaliseras. Vissa generaliseringar kan göras då Haparanda har relativt lika organisatoriska 
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förutsättningar för samverkan som många andra små kommuner i Sverige också har. I studien 
framkommer framgångsfaktorer och hinder för samverkan inom kommunen. Dessa 
framgångsfaktorer och hinder tror vi är något som förekommer i de flesta små kommuner i Sverige. 
Enligt Stake (1978) kan man generalisera kvalitativa intervjuer då man utifrån intervjuerna får en 
förståelse som kan generaliseras till ett större sammanhang. Till exempel kunskap om 
framgångsfaktorer och hinder för samverkan är jämförbart även i andra kommuner och i relation till 
andra liknande samverkansgrupper (Stake, 1978). Den interna validiteten i studien ser vi som god 
då studien mäter det som är avsett att mäta genom att vi besvarar studiens syfte och frågeställningar. 
Studiens interna reliabilitet är hög då vi båda medverkat i samtliga intervjuer och vid tolkning av all 
inkommen data hela tiden varit överens. Den externa reliabiliteten ses som problematisk i vår studie 
då det enligt Bryman (2011) inte går att “frysa” sociala miljöer och betingelser. Situationen i 
Haparanda kommun kan se annorlunda ut om några år och en liknande studie med liknande 
intervjuer kan ge en helt annan bild av situationen då förutsättningarna för samverkan förändras 
med tiden. 

Ansvarsfördelning 

För att få ett så enhetligt slutresultat som möjligt har utgångspunkten varit att båda bidrar lika 
mycket i skrivandet av de olika avsnitten i uppsatsen. Däremot har vi emellanåt delat upp arbetet 
inom de olika avsnitten, för att sedan tillsammans renskriva och komplettera arbetet tills båda är 
nöjda.  
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RESULTAT 

Inledningsvis ges en beskrivning av de överordnande teman som framkommit vid analysen av 
intervjuerna. Sedan presenteras resultatet av intervjuerna. De överordnande teman som uppkommit 
vid analysen är: 

• PSS-gruppen startade som projekt, från projekt till en del av den ordinarie verksamheten, 
resultat och spår av PSS-projektet samt brister i PSS-gruppen.  

• Förändringar i samhället försvårar arbetet, behovet av samverkan, framgångsfaktorer och 
hinder vid samverkan samt samverkan och sekretess. 

• Finland som förebild och samverkanspartner samt förbättringar.  

Vid renskrivning av resultatet delades samtliga teman in efter underrubrikerna: PSS-gruppen som 
helhet, Haparanda och samverkan samt Framtiden för samverkan i Haparanda. Resultatdelen är 
uppdelad utifrån underrubrikerna och samtliga teman som uppkommit vid analysen redovisas. 
Rubriken PSS-gruppen som helhet beskriver PSS-gruppens gång från projekt till del av ordinarie 
verksamhet. De resultat och spår som PSS-projektet har lämnat efter sig redovisas och 
avslutningsvis gås brister i PSS-gruppen igenom. Den andra rubriken, Haparanda och samverkan, 
redovisar de förändringar som skett i samhälls- och ungdomskulturerna i Haparanda samt hur 
förändringarna i samhället försvårar arbetet. Även en diskussion angående behovet av samverkan 
görs. Sedan redovisas framgångsfaktorer och hinder vid samverkan och avslutningsvis diskuteras 
samverkan och sekretess. Under den tredje och sista rubriken redovisas framtiden för samverkan i 
Haparanda samt Finland som förebild och samverkanspartner. Avslutningsvis beskrivs framtida 
förbättringar för PSS-gruppen.  

PSS-GRUPPEN SOM HELHET 

PSS-gruppen startade som projekt 

PSS-projektet kopplas till en tidigare samverkansmodell som funnits inom kommunen, denna 
tidigare samverkansmodell benämns som en av Sveriges bästa modeller och banbrytande för sin tid. 
Vid intervjutillfällena framkom att tre av fyra intervjupersoner på något sätt medverkat vid 
uppstarten av PSS-projektet. Samtliga intervjupersoner har en relativt tydlig uppfattning om hur och 
varför projektet startade. Det var skolan och socialtjänsten som initierade till PSS-projektet. 
Projektet började med att det via skolverket var möjligt att söka finansiering för utveckling av 
samverkan. En ansökan gjordes och efter beviljad finansiering utfördes en kartläggning av vilken 
typ av tidiga insatser som skulle behövas i Haparanda för att förstärka samverkan. När 
kartläggningen var färdig gjordes en ansökan till kommunstyrelsen gällande en utökad tjänstegrad, 
vilket resulterade till att kommunen fick en ungdomssekreterare. Ungdomssekreteraren placerades 
på polisstationen och till dennes arbetsuppgifter tillhörde bland annat att vara sammankallande för 
samverkansgruppen. Det arbetades fram en samverkansmodell som omfattade förebyggande och 
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rådgivande samtal, så kallade råd och stöd samtal, till föräldrar och barn. I Haparanda började man 
arbeta enligt den nya samverkansmodellen och intervjupersonerna minns hur modellen ledde till 
snabba kontaktvägar mellan myndigheterna. Det ges ett exempel kring ett barn som hade snattat där 
skolan omgående kunde fånga upp barnet och med stöd av samverkansmodellen koppla ärendet 
direkt till polisen och socialtjänsten. Arbetsmodellen var ett sätt att förhindra långvariga problem 
genom direkta och effektiva åtgärder. Man minns även hur polisen kunde utföra arbetsuppgifter 
utöver den traditionella polisrollen som till exempel informera nyblivna föräldrar på vårdcentralen. 
Det fanns tid och resurser samtidigt som samverkan prioriterades enligt denna modell.  

Från projekt till en del av den ordinarie verksamheten 

Från och med 2009 räknades PSS-gruppen som en del av den ordinarie verksamheten. PSS-
gruppens deltagare fortsatte att träffas och arbeta regelbundet enligt samverkansmodellen. 
Ungdomssekreterarens roll upplevs vara viktigt vid uppstyrning av möten. Under åren har det skett 
en förändring gällande prioritering av möten och i dagsläget prioriteras inte alltid PSS-mötena, 
“...det är lite svängande dörrar. Man kommer om man har tid.” (Skolan). När det gäller polisens 
sida tros detta bero på ett kommunavtal som uppkommit gällande polisens medborgarlöfte. I 
medborgarlöftet 2017 specificeras vissa förutbestämda uppgifter som polisen binder sig till att 
genomföra, dessa förutbestämda uppgifter tros prioriteras före PSS-möten. Bland annat 
framkommer en separat planering gällande polisens fältarbete ute på samhället, något som tidigare 
planerades tillsammans med andra myndigheter inom PSS-gruppen. I dagsläget arbetar PSS-
gruppen med förebyggande arbete och samordning av olika aktiviteter inom kommunen. Fältarbete 
anges som ett exempel på samordning genom PSS-gruppen. Gruppen planerar även aktiviteter i 
form av gemensamma informationstillfällen till allmänheten i mån av resurser. Idag arbetar PSS-
gruppen dessutom med frågor kring bland annat alkohol, narkotika, skadegörelser och snatterier. 
Även trygghetsvandringar och fältarbete förekommer. Fältarbete utförs vid särskilda risk kvällar när 
man vet att ungdomar kommer att vara ute på stan och polisens roll beskrivs som viktig i detta 
sammanhang. Från skolans sida innefattar aktuella frågor frånvaro från skolan, sociala medier, 
nätkränkningar samt frågor kring nyanlända.  

Resultat och spår av PSS-projektet 

PSS-projektet ses som en formell uppstart för flera olika former av samverkansmodeller både inom 
och utanför kommunen. Det görs kopplingar till olika samverkansmodeller som inspirerats av PSS 
varav bland annat Norrbus . Haparanda beskrivs som ett modellområde och även i dagsläget arbetar 1

man inom kommunen enligt Norbus-modellen. Tidigare har anmälningsplikten samt den rådande 
sekretessen inom socialtjänsten varit stora diskussionsämnen i gruppen. Efter att PSS-projektet 
funnits i några år upplevs att trösklarna mellan de olika myndigheterna blivit lägre. Det finns en 

 Norrbus är en överenskommelse mellan kommuner och landsting i Östra Norrbotten. Norrbus är en modell som används för att 1

samordna insatser kring barn och unga och deras familjer som är i behov av stöd från flera aktörer (Norrbottens läns landsting & 
kommunförbundet Norrbotten, 2013).
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större förståelse gentemot varandras roller, sekretessen upplevs inte som ett hinder och det upplevs 
dessutom vara lättare att göra anmälningar till socialtjänsten. Även för de som behöver hjälp av 
socialtjänsten har tröskeln blivit lägre och det har blivit lättare att vända sig till socialtjänsten vid 
behov. På grund av att samhället ser annorlunda ut idag än för tio år sedan när PSS-projektet 
startade är PSS-gruppen i behov av utveckling. I nuläget har Haparanda fått pengar av FOU för att 
utveckla PSS-gruppen ytterligare och det ska göras en ny kartläggning inom kommunen. 
Kartläggningen syftar till att hitta nya effektiva program genom att ta fram vilka metoder som 
används och vilka resurser som finns i Haparanda.  

Brister i PSS-gruppen  

I dagsläget sätts de mesta av resurserna där det redan finns oro, trots att PSS-gruppen är tänkt att 
arbeta med förebyggande insatser. Arbetet är fortfarande viktigt men man skulle kunna nå mer 
långvariga och positiva resultat genom att samverka i en tidigare fas. Råd och stöd samtal ses som 
en viktig stödform och de flesta som blivit erbjudna samtalen tackar ja. Dock ser man i dagsläget att 
redan då Råd och stöd samtalen blir aktuella har det kanske redan kommit anmälningar till 
socialtjänsten. Råd och stöd samtalsfasen som har ett förebyggande syfte har passerat och 
socialtjänstens lagstadgade arbetsuppgifter tar över i form av förhandsbedömning. PSS-gruppen ses 
i dagsläget mer som ett mötesformat där man följer ett visst mötesprotokoll. Det är långa pauser 
mellan mötena och när möten väl hålls är det fullt upp och mycket att hinna gå igenom. Aktiviteter 
genomförs inte heller i samma utsträckning som tidigare. PSS som samverkansform verkar inte vara 
känd bland chefer i kommunen och namnet PSS beskrivs som diffust. “Vet rektorn vad PSS handlar 
om? Jag brukar inte berätta så mycket innan jag går på möten. Tidigare var PSS mer känt på 
skolan, nuförtiden säger inte namnet så mycket...” (Skolan).  

HAPARANDA OCH SAMVERKAN 

Förändringar i samhället försvårar arbetet 

I Haparanda har det skett förändringar på samhällsnivå vilket har lett till att det är svårare att arbeta 
förebyggande. Det har till exempel skett förändringar bland ungdomars attityder gentemot olika 
myndigheter, man upplever att ungdomarna har fått mindre respekt för skola och socialtjänst. 
Däremot finns fortfarande en viss respekt gentemot polisen. Andra förändringar som syns i 
Haparanda är att ungdomskulturer ser annorlunda ut än vad de gjorde för tio år sedan. På grund av 
de förändringar som skett och som sker i samhället betonas vikten av att samverka vid svåra 
ärenden, som till exempel när det gäller skolkande ungdomar som har risk att bli ”hemmasittare" 
eller kring frågor om narkotika. 

!21



...hur når vi de ungdomar som också sitter framför datorn hemma och alla sitter 
och lanar med varandra, eller så sitter man hemma och dricker eller tar något 
annat. Hur hittar vi dem ungdomarna? Hur ska vi jobba med den frågan? För det 
är någonting som inte fanns för tio år sedan eller fem år sedan, utan det är 
någonting som är populärt nu har vi förstått (....). För tio år sedan hade vi inte 
samma problem och samma frågor som vi har idag, det handlade inte så mycket 
om nätet då. Då handlade det konkret om alkohol och droger, men nu ser 
drogfrågan helt annorlunda ut, och framförallt där vi behöver fånga våra 
ungdomar. Jag upplever någonstans att våra ungdomar idag är mer liberala till 
berusningsmedel i annan form än alkohol än vad man var för tio år sedan 
(Socialtjänst 1).  

Det upplevs att det har skett påtalade försämringar i Haparanda, dagligen ser man barn som är i 
behov av stöd från samhället. Vardagligen kan man se minderåriga som är påverkade ute på stan. 
Även narkotikaanvändningen upplevs vara mer accepterad i dagsläget. Den allmänt förändrade 
synen på narkotika upplevs vara orsaken till att ungdomarna är mer liberala när det gäller dessa 
preparat. I media skrivs dagligen om kända personer som brukar narkotika. Ungdomarna har 
kändisarna som positiva förebilder och lägger märke till att kändisarna trots narkotikaanvändning 
verkar klara sig bra i sin karriär. Detta misstänks leda till en acceptans hos ungdomarna. Den 
allmänt förändrade synen på narkotika upplevs dessutom vara en av orsakerna till att det är svårare 
att arbeta förebyggande. Trots att Haparanda storleksmässigt är en liten kommun gäller det att vara 
uppdaterad hela tiden kring de förändringar som sker i samhället och bland ungdomskulturerna.   

Behovet av samverkan 

I Haparanda upplever man att samverkan är etablerad. Förutom att det finns en lagstadgad 
samverkan samverkar polis, skola och socialtjänst på flera olika plan, både när det gäller i 
förebyggande syfte samt i uppsökande verksamhet. Genom att samverka med andra myndigheter 
upplevs att man får energi eftersom man får möjlighet att tänka tillsammans och dela erfarenheter 
med varandra. Behovet av samverkan föreligger i Haparanda kommun, främst på grund av resurser.  

...Så är det, vi är en liten kommun med knappa resurser så vi måste samarbeta för 
att fixa. Ingen kan ju fixa allting själv, allt är beroende av allting. Det är som ett 
spindelnät det här, vi måste samverka för att det ska fungera överhuvudtaget. 
Ingen är ju en supermänniska som kan fixa allting (Socialtjänst 2).  

I samband av olika samhällskriser är det sällan en enda myndighet som har alla möjligheter och 
mandat att agera ensam. Det finns en önskan att man inte ska lämna en myndighet att arbeta ensam 
vid frågor där det finns möjlighet att få stöd av varandra. Utgångspunkten vid samverkan bör ligga 
på att alla fokuserar på vad man kan göra tillsammans, istället för att man pratar om vad de andra 
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kan eller bör göra. Att kunna lita på att alla gör sitt arbete enligt sin kompetens och sina 
skyldigheter i relation till myndighetsrollen tycks vara viktigt. Det förebyggande arbetet anses vara 
det som ger mest resultat i längden och det är av vikt att man beviljar stödinsatser i tidig fas innan 
det är försent. Att arbeta förebyggande samt forma en länk mellan verksamheterna ses som den 
viktigaste aspekten för samverkan.  

Framgångsfaktorer och hinder för samverkan 

I samband med att PSS-projektet startade tyckte alla medverkande myndigheter att det var en viktig 
sak att arbeta tillsammans. Det upplevdes att man hade ett stöd av varandra samtidigt som 
deltagarna i gruppen hade ett stort engagemang. Det fanns dessutom en aktiv polis som hade tid att 
arbeta med projektet. Efter att denna specifika polis slutade verkar det som att ingen från polisens 
sida i samma utsträckning tagit över polisens uppgifter inom PSS-gruppen.  

Sen känns det lite som, att det är ingen som har nappat på den stafettpinnen som 
han lämnade kvar. Han gjorde ett jätte bra jobb och hade tid att jobba med det här. 
(...) Å andra sidan har det blivit nedskärningar på alla fronter, det blir tajtare och 
tajtare. Om vi bara kollar på polisens sida, det finns inte någon, det måste finnas 
en eldsjäl som håller uppe och har drivkraft och viljan att jobba med det här 
(Socialtjänst 2). 

Organisations- och samhällsförändringar påverkar samverkan negativt. Polisstyrkan i Haparanda 
har minskat och periodvis har det saknats en polis som specifikt ska delta i PSS-gruppen. Det 
upplevs problematiskt när polisens resurser dras ner. Till en början var det tänkt att 
ungdomssekreteraren skulle ha ett nära samarbete med områdespolisen men då det i dagsläget 
saknas en egen områdespolis inom Haparanda kommun är detta problematiskt. Haparanda delar 
områdespolis med Övertorneå, vilket begränsar möjligheter att samverka med 
ungdomssekreteraren. Även polisens tillgänglighet i PSS-gruppen begränsas och på grund av 
resursbrist kan inte polisen medverka vid det förebyggande arbetet i lika stor utsträckning som 
tidigare. Även personalbyte hos myndigheterna påverkar samverkan negativt och leder till sårbarhet 
inom PSS-gruppen. Ungdomssekreterar-tjänsten saknar stabilitet då det är flera personer som har 
haft tjänsten under en kortare tidsperiod. Nuvarande ungdomssekreterare är den som har haft 
tjänsten under längst tid, vilket är tre år. Ungdomssekreteraren har även i dagsläget en väldigt bred 
och splittrad arbetsbeskrivning vilket leder till svårigheter att hinna med uppdrag utanför de 
lagstadgade uppgifterna. Flertalet byten av ungdomssekreterare i Haparanda ses som ett hinder 
medan skolans stabila personalgrupp ses som en resurs för en lyckad samverkan. Hälften av 
intervjupersonerna uttrycker sig om att gruppen behöver en så kallad eldsjäl. För en lyckad 
samverkan är det av vikt att eldsjälen upplever arbetet som roligt och givande trots resursbrist. 
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Samverkan och sekretess 

Bland myndigheterna beskrivs sekretessen som oproblematisk, dock får man uppfattningen att 
sekretessen diskuterats både tidigare och i dagsläget. Polisen, skolan och socialtjänsten har insikt 
kring de olikheter som finns i rådande lagstiftning gällande myndigheternas sekretess. Det finns 
skillnader i hur skolan ser sekretessfrågan jämfört med polisen och socialtjänsten. Även om 
sekretessen i dagsläget inte verkar vara ett hinder för samverkan har socialtjänsten och polisen en 
mer strikt syn på informationsutbyte. De ser det inte som nödvändigt att nämna namn vid 
samverkansmöten, när skolan i sin tur ser vissa fördelar med att polisen nämner namn.  
  

Sekretess behöver inte vara ett problem, det blir vad vi gör det till. (...) Jag har 
aldrig förstått det där syftet att man måste prata namn. Nivån i samverkan och 
planerande i verksamheten ska inte ligga på individnivå utifrån enskilda, utan det 
ska handla om diskussioner utifrån olika ungdomskulturer, utifrån vad vi ser, inte 
namn på barn och ungdomar (Socialtjänst, 1). 

Både skolan och polisen har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns oro att ett barn far 
illa eller riskerar att fara illa. Polisen upplever det som tillräckligt att veta att ärendet har inkommit 
till socialtjänsten, det finns inget behov av att veta mer om det enskilda ärendet.  

FRAMTIDEN FÖR SAMVERKAN I HAPARANDA 

Finland som förebild och samverkanspartner 

Haparandas ungdomssekreterare samverkar i nuläget med grannstaden Torneå genom att delta i 
olika mötessammanhang. Tidigare inspirerade Haparanda Torneå till att börja samverka under 
liknande former som gjordes i Haparanda kommun. Torneå började arbeta enligt de 
samverkansmodeller som skapats i Haparanda och utvecklade dessutom modellerna ytterligare. 
Nuförtiden inspireras istället Haparanda av Torneås sätt att arbeta. Torneå avsätter mer resurser för 
att utveckla samverkan, de implementerar sina planeringar samt har en bättre organisation för 
genomförande. Torneås jämförelse för PSS-gruppen beskrivs vara mer känd bland myndigheterna 
inom kommunen och gruppen upplevs dessutom vara mer aktiv i samhället. Risken för att bli 
upptäckt i Torneå är betydligt större än i Haparanda, till exempel när det gäller brottslighet. Det 
förebyggande arbetet verkar dessutom fungera bättre i grannstaden. Haparandas samarbete med 
Torneå upplevs ha minskat, trots att samverkan mellan kommunerna är viktigt med tanke på det lilla 
avståndet mellan städerna samt med hänsyn till att det är samma ungdomar som rör sig på båda 
sidorna av gränsen. 
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Förbättringar 

 “Jag ser ljust på framtiden i alla fall, att det kanske ordnar sig på något sätt, men det finns ett, det 
finns jobb och göra så är det ju. Vi kan inte slå oss på axeln och säga att vi har PSS-gruppen, nej 
det finns arbete att göra…” (Socialtjänst 2). PSS-gruppen behöver gå från ett diskussionsforum till 
en mer operativ grupp som det var i början där gruppen tar beslut samt fördelar ansvar och resurser. 
PSS-mötena behöver prioriteras och verksamheterna bör fastställa vilka personer som ska delta i 
mötena. Vidare kan samverkan inom gruppen förbättras genom att man kartlägger 
trygghetsvandringar samt skapar en gemensam årsplan på aktiviteter som genomförs tillsammans. 
Fältarbeten bör planeras ett år i förväg för att alla myndigheterna på chefsnivå, främst inom polisen, 
ska kunna planera sin organisation och resursanvändning i tid. Fältarbetet ska kunna anpassas efter 
de specifika risk helgerna som finns i Haparanda. På grund av att tillgängligheten på olika droger 
och alkohol är god i dagsläget behöver man dessutom öka risken för upptäckt bland ungdomarna. 
Detta kräver att det finns resurser och lov från arbetsledningen att satsa på och prioritera det 
förebyggande arbetet. För att få evidensbaserade arbetsrutiner samt för att på längre sikt kunna se 
effekter av arbetet som sker inom PSS-gruppen behöver man utveckla samverkansmodellen. Ett 
styrdokument med gemensam planering och samordning skulle innebära att både medarbetare och 
ledning vet vad som förväntas av gruppmedlemmarna. Avslutningsvis finns en önskan om att man 
bör utveckla PSS-gruppen ytterligare genom att till exempel ta in fler aktörer varav bland annat 
landstinget.  
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ANALYS 

PSS-gruppen kopplat till teorier om samverkan 

PSS-gruppen är en samverkansgrupp som uppkom i syfte att olika aktörer skulle träffas regelbundet 
för att tillsammans arbeta med förebyggande åtgärder. Enligt Germundsson (2011) kan samverkan 
mellan olika myndigheter beskrivas som bland annat interorganisatorisk samt interprofessionell 
samverkan. Då PSS-gruppen är en samverkansform för polis, skola och socialtjänst tillhör gruppen 
båda kategorierna eftersom samverkan sker mellan olika myndigheter samt olika yrkesgrupper. 
Enligt Axelsson & Bihari Axelsson (2013) består integration av horisontell och vertikal samverkan. 
PSS-gruppens deltagare samverkar på ett operativt plan inom sin respektive myndighet. Gruppens 
deltagare arbetar alla i direkt kontakt med målgruppen för sin verksamhet samt har en övergripande 
styrning i form av lagstiftning och riktlinjer gällande samverkan. Deltagarna har ett relativt stort 
handlingsutrymme inom sin yrkesroll trots att det finns en ledning som styr. På grund av detta 
bedöms deltagarna vara på samma hierarkiska nivå, vilket innebär att PSS-gruppen har en hög grad 
av horisontell integration. Samarbete är en integrationsform som har hög grad av horisontell 
integration och låg grad av vertikal integration. Då större delen av integrationen i PSS-gruppen sker 
genom frivilliga överenskommelser där det finns en vilja att samarbeta är PSS-gruppen en del av 
denna typen av integration. Däremot finns vissa inslag av integrationsformen samverkan, som 
innebär hög grad av både horisontell och vertikal integration, eftersom aktörerna styrs av lagar och 
riktlinjer. PSS-gruppen arbetar delvis med samma klientgrupp men är differentierad genom 
lagstadgade uppgifter och skyldigheter gentemot klientgruppen. På grund av en hög grad av 
differentiering krävs en högre horisontell integrering vilket innebär att samverkan och samarbete är 
effektiva integrationsformer för PSS-gruppen (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

PSS-gruppen samverkar på flera olika plan och enligt Josefsson (2007) är samverkan nödvändig på 
flera nivåer. Regeringen har fastställt att samverkan behövs på nationell-, regional- samt lokal nivå. 
Samverkan på regional nivå avser länsnivån, vilket innefattar bland annat polismyndigheternas 
regionala organisation. På regional nivå behöver arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara 
illa samordnas och särskilt polismyndigheten bör ha en god samverkan med kommunerna inom 
regionen. I Haparanda sker samverkan på regional nivå genom att polismyndigheten via PSS-
gruppen har en nära samverkan med kommunen. Samverkan på lokal nivå innebär samverkan på ett 
övergripande plan när det till exempel gäller att anordna gemensam kompetensutveckling. Även 
samverkan på lokal nivå förekommer i Haparanda. Horwath & Morrison (2007) har tagit fram en 
modell där de identifierat fem olika nivåer av samverkan: kommunikation, samarbete, samordning, 
sammanslutning och integrering (se Teoretiska utgångspunkter - Nivåer av samverkan för 
ytterligare beskrivning). Kommunikation innebär att personer från olika grupperingar diskuterar 
tillsammans och samordning innebär ett mer strukturerat sätt att arbeta tillsammans utan påföljder 
även om man skulle gå utanför det strukturerade arbetssättet. I dagsläget kan man se nivåer av både 
kommunikation och samordning i PSS-gruppen då gruppen ses mer som ett mötesformat där man 
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diskuterar kring frågor om bland annat alkohol och narkotika. Samordningsnivån föreligger med 
tanke på att gruppmedlemmarna i PSS-gruppen kommer på möten om de har tid och möjlighet, det 
är ”svängande dörrar” samtidigt som det verkar vara accepterat att utebli från mötena.  

Behovet av och målet med samverkan

I det stora hela upplevs samverkan i Haparanda som etablerad. På grund av att Haparanda är en 
liten kommun med få resurser upplever man att samverkan behövs i kommunen. Genom att 
samverka med andra myndigheter upplevs att man får energi och det finns en önskan om att man 
inte ska lämna en myndighet att arbeta ensam vid frågor där det finns möjlighet att få stöd av andra 
aktörer. Man upplever dessutom att tröskeln blivit lägre för de som är i behov av hjälp från 
socialtjänsten vilket även framkommer av Anning et al (2010) som skriver att några av fördelarna 
med samverkan är myndigheternas ökade tillgänglighet för klienter. 

Trots att behovet av samverkan föreligger och att samverkan inom kommunen upplevs vara 
etablerad finns ett behov av utveckling inom samverkansgruppen. Behovet av utveckling beror på 
samhällsförändringar, förändringar bland ungdomskulturer samt interna förändringar som har skett 
inom PSS-gruppen såsom till exempel personalbyten och resursbrist. PSS-gruppen utvecklade en 
samverkansmodell som omfattade förebyggande arbete, modellen var ett sätt för myndigheterna att 
förhindra långvariga problem genom direkta åtgärder. Det förebyggande arbetet anses vara det som 
ger mest resultat i längden och att arbeta förebyggande anses dessutom vara den viktigaste aspekten 
för samverkan enligt intervjupersonerna. Josefsson (2007) har tagit fram en strategi för samverkan 
där en av målsättningarna är att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa får hjälp i ett 
tidigt skede av en ogynnsam utveckling. På grund av förändringar på samhällsnivå och bland 
ungdomskulturer i Haparanda upplevs det vara svårare att arbeta förebyggande. Man upplever att 
ungdomar i kommunen har mindre respekt gentemot skola och socialtjänst. Även den rådande 
acceptansen gentemot narkotika ses som en orsak till att det förebyggande arbetet blivit svårare. 
Samhället ser annorlunda ut än vad det gjorde för tio år sedan och det finns en önskan om att 
samverka med andra myndigheter vid svåra ärenden såsom bland annat vid frågor om narkotika. 

Det upplevs ha skett påtalade försämringar i Haparanda och dagligen ser man barn som har behov 
av stöd från samhället. Då ett barn enligt Blomqvist (2012) kan ha sex till tio professionella 
omkring sig, som alla arbetar med barnets sammansatta problematik, behövs samverkan mellan 
olika myndigheter. Samverkan är ett sätt för myndigheterna att hantera sina olika ansvarstaganden 
och motverka att den enskilde hamnar ”mellan stolarna”. Ett resultat av PSS-gruppen är att 
kontaktvägarna mellan myndigheterna förkortades. Germundsson (2011) skriver att samverkan ofta 
upplevs som något positivt och önskvärt vilket även intervjupersonerna anser då de uttrycker en 
önskan att man inte lämnar en myndighet att arbeta ensam vid frågor där det finns möjlighet att få 
stöd av varandra. Flera myndigheter, såsom bland annat polis och socialtjänst, hade haft kontakt 
med Climbié och noterat tecken på misshandel. Trots detta misslyckades samtliga myndigheter att 
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ordentligt utreda fallet och Climbié mördades tillslut (Murder of Victoria Climbié, 2017, 23 
januari). Climbiés död ansågs vara ett resultat av misslyckad samverkan och bristande 
kommunikation mellan olika myndigheter (Anning et al, 2010). Målet med samverkan är enligt 
Germundsson (2011) att motverka att ingen hamnar ”mellan stolarna”. I Sverige har det blivit allt 
vanligare med samverkan mellan offentliga myndigheter och det finns ett starkare 
beroendeförhållande mellan olika aktörer. Detta beror på att myndigheterna inom välfärdsområdet 
blivit alltmer differentierade och specialiserade, vilket leder till att den enskilde riskerar att hamna i 
en gråzon mellan olika myndigheters ansvarstaganden (Germundsson, 2011). Polisens, skolans och 
socialtjänstens skyldighet att samverka är fastställd i respektive myndighets lagstiftning och det 
finns en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Anning et al (2010) skriver att samhället utvecklas snabbt på grund av samhällsförändringar samt 
nya lagar och riktlinjer, vilket påverkar arbetet mellan myndigheterna. PSS-gruppen i Haparanda 
uppkom i syfte att utveckla och förstärka samverkan mellan myndigheterna polis, skola och 
socialtjänst inom kommunen. Målet med PSS-gruppen var att man genom att samverka i en tidig 
fas med hjälp av förebyggande insatser skulle nå mer långvariga och positiva resultat. Idag sätts 
däremot resurserna där det redan finns oro. PSS-gruppen arbetar med råd och stöd samtal som har 
ett förebyggande syfte, däremot upplevs att råd och stöd samtalsfasen i dagsläget ofta hinner gå 
över innan man når ungdomarna. PSS-gruppen ses dessutom mer som ett mötesformat där det är 
långa pauser mellan mötena. Enligt Blomqvist (2012) är samverkan mellan olika professioner 
komplexa och Horwath & Morrison (2007) skriver att svårigheter vid samverkan drabbar 
barnskyddet. 

Framgångsfaktorer och hinder för samverkan 

Socialstyrelsen (2015) skriver att samverkan sker på socialnämndens initiativ. I samband med att 
man år 2007 arbetade fram PSS-gruppen anställdes en ungdomssekreterare som bland annat hade 
till arbetsuppgift att vara sammankallande för gruppen. Ungdomssekreteraren placerades på 
polisstationen och tanken var att denne skulle ha en nära samverkan med områdespolisen. Detta kan 
kopplas till Blomqvist (2012) som skriver att samlokalisering gynnar samverkan då professionerna 
genom att dela lokal med varandra kommer närmare varandra samtidigt som de tvingas till att 
samverka. Däremot har det under den senaste tiden skett förändringar i Haparanda och i dagsläget 
saknar kommunen en egen områdespolis. Polisstyrkan i Haparanda har minskat vilket innebär att 
det periodvis har saknats en specifik polis som deltar i PSS-gruppen och ungdomssekreterarens 
möjlighet att ha en nära samverkan med polisen blir också lidande. 

I början träffades PSS-gruppen regelbundet och alla medverkande myndigheter tyckte det var av 
vikt att arbeta tillsammans. Gruppen var aktiv och man fattade beslut samt fördelade ansvar och 
resurser mellan varandra. Enligt Blomqvist (2012) råder en samsyn i samverkan när de 
professionella diskuterar, fördelar uppgifter mellan varandra och så småningom utvecklar 
gemensamma normer och arbetsmetoder. På grund av att samverkan är en komplex process krävs 
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enligt Blomqvist (2012) prioritering samt en ledning som ger förutsättningar för samverkan. Det är 
dessutom av vikt att man vid samverkan utgår från vad som kan göras tillsammans samtidigt som 
man kan lita på att andra gör sitt arbete enligt sin kompetens och sina skyldigheter. Enligt 
Blomqvist (2012) finns en struktur inom gruppen då det finns tydlighet bland ansvarsfördelningen 
och enligt Skolverket (2017) leder en samsyn samt en tydlig och samordnad struktur till att 
samverkan blir stabil, uthållig och effektiv. 

Under åren har det skett en förändring gällande prioritering av PSS-möten och man upplever att 
mötena inte prioriteras i dagsläget. Flertalet byten av ungdomssekreterare, samt 
ungdomssekreterarens breda och splittrade arbetsbeskrivning upplevs vara ett hinder för samverkan. 
Även avsaknaden av en aktiv polis som har tid att arbeta inom PSS-gruppen upplevs vara ett hinder. 
På grund av resursbrist är polisens möjlighet att medverka i PSS-gruppen begränsad och 
personalbyte bland myndigheterna påverkar samverkan negativt. Blomqvist (2012) menar att 
samverkan inte prioriteras i de organisationer där det finns en negativ attityd till samarbete och att 
även resursbrist leder till att samverkan inte prioriteras. Samverkan får dessutom ibland stå tillbaka 
på grund av den höga arbetsbelastningen som ofta upplevs i människobehandlande organisationer. 
Då resursbrist skapar svårigheter i samverkan krävs det enligt Skolverket (2017) att politikerna i 
kommunen avsätter resurser för samverkan för att få en långsiktig och fungerande samverkan. 
Hälften av intervjupersonerna menar dock att en lyckad samverkan förutsätter att det dessutom 
finns en så kallad eldsjäl som trots resursbrist, personalbyte och arbetsbelastning tycker att arbetet 
är givande. Enligt Blomqvist (2012) har enskilda professionella betydelse för samverkans 
utformning på grund av att alla har olika förmåga att samverka och samarbetskompetens ses som en 
faktor som påverkar samverkan. För en långsiktig samverkan krävs däremot enligt Skolverket 
(2017) att samverkan inte är knuten till person utan till funktion.  
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DISKUSSION 

Ett barn i England torteras och misshandlas till döds, trots att flickan haft kontakt med flera olika 
myndigheter hamnar hon “mellan stolarna” (Murder of Victoria Climbié, 2017, 23 januari). Efter 
denna tragiska händelse utvecklas samverkan mellan olika myndigheter för att motverka att något 
liknande ska hända igen (Anning et al, 2010). Hemska saker händer både i England såsom i 
Sverige. Dessa hemska saker verkar ofta fungera som en utlösande faktor till samhällsförändringar 
och utveckling av olika arbetsprocesser. När det som inte får hända sker kommer man ihåg hur 
viktigt till exempel samverkan mellan olika myndigheter är och först då sätter man in mer resurser 
och prioriterar samverkan. Trots att detta ofta leder till positiva utvecklingar och förbättringar för 
samverkan önskar man att det hemska inte ska behöva fungera som en katalysator. Vi anser att det 
är av vikt att man är medveten om hur mycket det normala mänskliga beteendemönstret påverkar 
arbetet på organisatorisk nivå, vilket i sin tur påverkar de enskilda professionellas möjlighet att 
prioritera och utföra sitt arbete. Vi tänker främst på politikerna som fattar beslut och som har 
möjlighet att påverka framtiden. Politikerna kan ha svårt att ta långsiktiga beslut på grund av att de 
omringas av olika krav och påtryckningar som behöver bemötas omgående. Men för att det 
förebyggande arbetet ska leva kvar inom det sociala arbetets område tror vi att det är viktigt att 
hålla politikerna informerade om samhällsläget. Politikerna behöver underlag för att kunna bevilja 
resurser för arbetet, och ofta blir det så att det som inte pratas om “inte existerar” vilket kan leda till 
att resurserna sätts någon annanstans. För att komma bort från “släcka eld” åtgärder behöver man 
förstå vikten av det förebyggande arbetet och återgå till ett system som förebygger skador istället 
för att minska skadeeffekter.  

PSS-gruppen i Haparanda har som syfte att arbeta förebyggande men i dagsläget verkar gruppen 
vara i ”viloläge”. Gruppen försöker träffas regelbundet och möten hålls mer i form av en 
diskussionsgrupp än en operativ grupp. Gruppmedlemmarna kommer om de vill och har tid. 
Tidigare var gruppen mer aktiv och gruppen fungerade som förebild medan det förebyggande 
arbetet i kommunen prioriterades. I dagsläget är det osäkert om all ledning ens känner till 
anledningen till att personal deltar i PSS-möten. Även om det är viktigt att det finns engagerade 
personer, eldsjälar, som deltar och får verksamheten att fungera bör man fokusera på att det borde 
finnas ett hållbart system med fasta rutiner och systematik. I en liten stad som Haparanda är 
eldsjälar ett vanligt fenomen, men om allt cirkulerar kring eller är beroende av en enskild person 
kan det leda till att eldsjälen istället fungerar som en akilleshäl och blir en form av svaghet i 
systemet. Ett typiskt problem som blir följden av att arbetet leds av en eldsjäl är känslighet i 
systemet, som till exempel vid personalbyten, detta kan leda till ett ekorrhjul där man alltid måste 
starta om från början när vissa specifika personer slutar. PSS-gruppen upplevdes vara en fungerande 
samverkansform när det fanns engagerade personer i gruppen. Polisens positiva betydelse för 
arbetet lyfts upp av de intervjuade personerna, och man minns en specifik polis som varit viktig för 
samverkansgruppen och som i dagsläget verkar vara en slags förebild för samverkan. Eldsjälar har 
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en tendens att upphöjas och det kan eventuellt bli svårt för de efterföljande personerna att fylla 
denna roll.  
  
Ett tydligt regelverk med lagar som styr och dokumenterade “måsten” är något som sprider sig både 
i Sverige som internationellt. Även lilla Haparanda är med på utvecklingen och vi tycker att detta 
arbetssättet är en förutsättning för en stabil och positiv utveckling för samverkan. Från intervjuerna 
framkommer att det finns en gemensam vilja bland intervjupersonerna att få samverkan i Haparanda 
att fungera. Det finns en framtidstro bland intervjupersonerna och det finns dessutom planer på att 
man ska strukturera arbetet på det sätt som rekommenderas enligt forskning. Grannstaden Torneå 
inspirerades av Haparanda och började arbeta efter Haparandas samverkansmodell. Vi tycker att det 
är Haparandas tur att ta efter Torneå för att utveckla samverkan och till exempel gå tillbaka till den 
framgångsrika gränssamverkan från förr. Med sammanlagda resurser från två städer skulle man 
säkerligen nå målet med det förebyggande arbetet som båda länderna har.  
  
I vår studie har vi bland annat identifierat hinder och framgångsfaktorer för samverkan. Det skulle 
vara intressant att i framtiden forska på gemensamma förebyggande samverkansprojekt som är 
gränsöverskridande mellan Sverige och Finland. Det skulle vara givande att titta närmare på de 
faktorer och egenskaper som för oss tillsammans oavsett nationalitet. Detta istället för att alltid se 
på de motsättningar och komplikationer som är vanliga i detta sammanhang, som till exempel 
skillnader i lagstiftning. Samverkan mellan två länder inom sociala arbetets område är sällsynt 
enligt vår uppfattning och har säkerligen forskats på i betydligt mindre utsträckning än samverkan 
på nationell nivå.  
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