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Uppföljande analys av samverkan för barns psykiska hälsa 
 
Berth Danermark, Ulrika Englund & Per Germundsson 
 
 
Bakgrund 
 
Forskargruppen för samverkansstudier vid Örebro universitet följde på uppdrag av SKL utvecklingen i nio 
så kallade förbättringsområden där verksamheten syftade till att utveckla strategier och verksamheter 
som skulle leda till förbättring av barns psykiska hälsa. Som ett led i detta arbete fokuserades samverkan 
mellan olika aktörer och varje förbättringsområde formulerade ett antal mätbara mål som utgjorde 
medel för att förbättra barnens psykiska hälsa. De prioriterade förbättringsprocesserna var (i) att minska 
frånvaron i skolan, (ii) att upptäcka utsatta barn i ett tidigt skede för att kunna intervenera snabbare 
samt (iii) att skapa stabila strukturer för intervention och förbättra personalens kunskap om psykisk 
problematik bland barn.  
 
I mitten av 2012 redovisade forskargruppen sin kartläggning och analys (se ”Samverkan för barns 
psykiska hälsa. Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga.” Danermark, B., Germundsson, P. & 
Englund, U. Örebro universitet, 2012-06-14. Rapporten kan laddas ned från följande adress: 
http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/aktuell-
forskning/forksning_och_utveckling_1/effekter_av_framgangsrik_samverkan_1). 
 
I rapporten slås fast att ”de samverkansstrukturer som byggts upp har kapacitet att påverka utfallet i 
positiv rikting men att det i flertalet av förbättringsprocesserna föreligger hinder, ibland stora sådana, 
för att detta skall få fullt genomslag i de fastställda utfallsmåtten.” (sid 3) 
 
Vidare konstateras att ”(D)en övergripande slutsatsen är att de positiva resultat som kunnat konstateras 
med stor sannolikhet är ett resultat av samverkan och ett utvecklat strukturerat arbetssätt.” (sid 4.) 
 
I uppdraget från SKL ingick att efter ca 9 månader efter avslutat projekt följa upp hur samverkan 
utvecklats och relatera detta till utvecklingen av de uppställda målen i termer av de fastställda 
utfallsmåtten. Det är resultatet från denna uppföljning som redovisas i denna rapport. 
 
För en utförligare beskrivning av bakomliggande utvärderingsteoretiska utgångspunkter, analysmodell, 
metoder, reslutat och analys hänvisas till huvudrapporten (se ovan).   
  
Tillvägagångssätt 
 
Föreliggande rapport bygger på data från en enkät om samverkan bestående av 44 indikatorer som 
sammanfattas i tre grunddimensioner av samverkan: regelverk, organisation och synsätt. Resultatet från 
denna uppföljande enkät jämförs med förhållandena vid projekttidens slut, dvs. ca nio månader tidigare. 
 
Rapporten bygger också på resultatet av en så kallad Spindelmätning. Spindeln är ett interaktivt 
instrument där den grupp av professionella som var knutna till respektive förbättringsprocess 
omedelbart erhåller feedback på svaren. Resultatet av Spindelmätningarna diskuterades av 
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förbättringsgruppen och kommentarer som framkom bifogades tillsammans med respektive Spindel. I 
denna uppföljande studie bifogades kommentarer i endast fyra av de nio fallen. Proceduren med 
spindelmätningen upprepades ca var tredje månad vilket gjorde att förbättringsgruppen kunde följa 
utvecklingen av samverkan löpande. Totalt genomfördes mätningar med detta instrument vid fyra 
tillfällen under utvärderingsperioden samt denna uppföljande femte mätning. I det följande jämförs 
utfallen mellan mätning 4 och 5.  
 
Forskargruppen har också hämtat in data som speglar utvecklingen avseende processen och utfallet. 
Som konstaterades i huvudrapporten är reliabiliteten och validiteten i denna typ av data i flera fall 
bristande. Som framgår nedan gäller detta också för denna uppföljande studie. I några fall har inte 
dataserier kunnat redovisas eftersom förbättringsprocesserna inte på ett systematiskt sätt 
dokumenterat utfallen. Det gör det svårt att i några fall dra några slutsatser om i vilken riktning utfallen 
rört sig.  
  
 Resultat 
 
I slutrapporten sammanfördes resultaten från olika delanalyser i en sammanfattande tabell (sid 72 ff). 
Det är denna tabell som är utgångspunkten för redovisningen. Vi har alltså lagt till uppgifter från den 
uppföljande mätningen i tabellen. De i tabellen tillkommande uppgifterna rör kolumnerna ”Utveckling 
av samverkan och nivå” samt ”Utfall”.  
 
I den förstnämnda kolumnen har följande uppgifter lagts in:  

- Förändring i samverkan mätt med Spindeln (perioden maj 2011-september 2012) 
- Förändring i samverkan mätt med enkäten (perioden maj 2011-september 2012) 
- Nivån på samverkan vid tillfället för uppföljningen 
- Förändringen av nivå av samverkan sedan förra mätningen. 

 
I den sistnämnda kolumnen har följande uppgift lagts till: 

- Sammanfattning av utvecklingen av utfallsmåtten. 
 
Samtliga nytillkomna uppgifter i tabellen är angivna med fetstil.  
 
Tabell 1. Samverkan, processen, kontextuella faktorer och resultat per förbättringsprocess kompletterad 
med resultat från uppföljningen. 
 
 

För-
bättr.
pro-
cess 

 
Tematik 

 
Utveckling av 
samverkan1 

och nivå2 

 
Utveckling av processer 

 
Hindrande 
omgivnings-
faktorer i 
samverkan 

 

 
Resultat  
 

Utfall Bieffekter 

1 
 

Tidig 
upptäckt 

Förändring: 
0,23/0,35 
(0,80/1,00) 
 
Nivå: 5,4   
Förändring: 
+0,5 
(4,9) 
 
 

Otydlighet kring ökning 
av anmälningar och/eller 
ansökningar till 
socialtjänsten. 
Data bristfälliga avseende 
nya hänvisningar till 
BUP.  
Fåtal nya ärenden till 
Barnhälsoteamet (BHT) 
(data bristfälliga). 
All förskolepersonal fått 
utbildning i ESTER 

Parterna stod 
initialt långt ifrån 
varandra. 
Besparingskrav och 
brist på resurser 
(inte minst i form 
av tid). 
Personalomsättning 
och sjukskrivning 
hos samverkande 
parter försvårar 
samarbetet. 

Ingen förkortad 
tid mellan oro 
och 
aktualisering 
kan påvisas 
(utfallsdata 
bristfälliga). 
Minskning av 
antal barn man 
känner oro för. 
Ökad tilltro till 
egen 

Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
Ökat fokus på 
barnet. 
Samlade resurser 
för tidigare 
insatser. 
Gemensamma mål. 
Ökat förtroende 
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Information till all 
berörd personal kring 
regelverk, 
anmälningsplikt samt 
hänvisning till BHT. 
 

Omorganisation 
inom BUP har lett 
till svårigheter att 
fullt ut engagera 
denna part. 

kompetens att 
hantera psykisk 
ohälsa och 
situationen på 
förskolan. 
Ökad säkerhet 
kring vart man 
vänder sig vid 
oro för psykisk 
ohälsa. 
En förbättring 
i två av tre 
utfallsmått. 

bland föräldrarna 
avseende insatser 
som föreslås 
barnet. 

2 
 

Skolnärvaro Förändring: 
0,14/0,19 
(0,48/ 0,66) 
 
Nivå: 6,23 
Förändring: 
+0,23 
(6,0)  

Viss ökning av antalet 
elevvårdskonferenser 
(EVK) där social-
sekreterare deltar och då 
oro för skolfrånvaro 
kvarstår. 
I samtliga nya ärenden 
till IFO, BUP och 
Ungdomsmottagning har 
skolfrånvaron diskuterats 
vid första samtalet. 
Viss ökning av ärenden 
kring skolfrånvaro som 
diskuteras i samverkan 
mellan IFO, BUP och 
skola enligt särskilda 
riktlinjer. 
 

Omorganisation 
och personalom-
sättning. 
Försämrad tillgång 
till tid och resurser, 
”man uteblir från 
samverkans-
möten”. 
Rektorer o 
verksamhets-chefer 
har saknats i delar 
av arbetet. 
Skolan har saknat 
mandat i lednings-
gruppen. 

Minskad 
oanmäld 
frånvaro. 
Tendens till 
ökad anmäld 
frånvaro. 
En viss 
förbättring. 

Ökat engagemang. 
Större fokus och 
kontroll på 
skolfrånvaron. 
Utökad kunskap 
om varandra. 
Utvecklat 
gemensamma 
arbetssätt.  
Förbättrad struktur 
i arbetet. 
Metodutveckling. 
Ökad intern 
samverkan. 
Elever mer 
engagerade. 
Bättre 
individanpassning 
i insatser. 
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Skolnärvaro Förändring: -
0,17/-0,40 
(0,47/ 1,00) 
 
Nivå: 5,45 
Förändring: 
-0,35 
(5,8)  

Majoriteten av elever 
med en frånvaro över 20 
% saknar åtgärdsprogram 
(ÅP). 
Endast ett fåtal av ÅP 
inkluderar samverkan 
med andra parter. 
Trots skapandet av en 
tydlig organisations-
struktur har endast ett 
fåtal ärenden inkommit 
till det tvärprofessionella 
teamet för skolfrånvaro. 

Upplevd 
resursbrist, främst i 
form av tid. Inga 
extra resurser har 
tillförts.  
Personal upplever 
brister i 
information i 
samband med 
införande av nya 
rutiner. 
Personal (inom 
främst skola) har 
saknat initialt 
ledningsstöd.  
Omorganisation 
inom skolan. 
Personalomsätt-
ning inom 
socialtjänsten. 

Ingen mätbar 
ökad 
skolnärvaro. 
Reliabla data 
saknas. 

Förbättrad struktur 
i arbetet. 
Metodutveckling. 
Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
Ökad samsyn. 
Föräldrar mer 
aktivt involverade. 
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Skolnärvaro Förändring: 
0,02/1,30 
(0,26/ 0,80) 
 
Nivå: 5,1 
Förändring: 
0,3 
(4,8) 

Ingen tydlig ökning av 
nytillkomna ärenden som 
diskuteras i samverkan 
med Familjeenheten, 
BUP och skola. 
Ökat antal anmälda 
elever till Familjeenheten 
(socialtjänsten). 

Vakanser och 
turbulens inom 
Familjeenheten/soc
ialtjänsten. 
Långdragna 
processer och olika 
tidshorisonter hos 
olika parter. 
Tidvis sviktande 
engagemang hos 
vissa aktörer. 
Minskad mängd 
resurser under 
projekttiden. 

Ingen mätbar 
ökad 
skolnärvaro. 
Förbättring i 
två av tre 
utfallsmått. 

Förbättrad struktur 
i arbetet. 
Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
Inget barn ”faller 
mellan stolarna”. 
Ökad tillit. 
Positivare syn på 
socialtjänsten. 
Ökad intern 
samverkan. 
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Ökat engagemang. 
Stärkt yrkes-
kompetens. 

5 
 

Skolnärvaro Förändring: 
0,73/0,68 
(0,14/ 0,37) 
 
Nivå: 5,97 
Förändring: 
1,57 
(4,4) 

Ingen trendmässig 
ökning av elever kring 
vilka samverkan med 
enheten Råd och service 
(socialtjänsten) sker men 
fältsekreterare involveras 
nu tidigare i arbetet 
kring frånvarande elever. 
Viss minskning av elever 
kring vilka samverkan 
med socialtjänstens 
myndighetsfunktion 
sker. 
 

Implementering av 
arbetsmetod pågår.  
Viss oenighet 
mellan huvud-
aktörernas 
ledningar. 
Personalomsätt-
ning inom 
socialtjänsten. 
Sekretess: 
socialtjänstens 
myndighets-
funktion glömmer 
att efterfråga 
samtycke. 
Bristande 
återkoppling från 
socialtjänst. 
Fältsekreterare kom 
förut in för sent i 
processen. 

Stor minskning 
av oanmäld 
frånvaro.  
Fortsatt 
minskning av 
frånvaron. 

Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
Stärkt 
yrkeskompetens. 
Ökad medvetenhet 
om betydelsen av 
skolnärvaro. 
Tidigare insatser. 
Förbättrat 
informations-
utbyte mellan 
parterna. 
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Spridning av 
modell för 
multiprofes-
sionella 
team 

Förändring: 
0,26/0,04 
(0,26/ 0,00) 
 
Nivå: 5,47 
Förändring: 
0,27 
(5,2) 

Minskning av 
informationstillfällen 
kring modellen. 
Upplevelse av en ökad 
kännedom om möjlighet 
att initiera ett möte. 
Minskat antal 
förfrågningar till 
föräldrar om att inleda 
ett möte. 
Färre föräldrar har tackat 
”ja” resp. ”nej” till möten 
vid förfrågan. 
Förekomst av otydlighet 
och brister i rapportering 
av möten. 
 

Vakanser på 
kommun-
ledningsnivå. 
Långsiktighet 
saknas för 
förbättrings-
arbetet. 
Bristande 
ekonomiska 
förutsättningar. 
Bristande 
implementering av 
handlingsplan.  
Sjukdom och 
personalom-
sättning. 
Olika tolkningar av 
gemensamma 
begrepp och 
dimensioner i 
samverkan. 

Marginell 
ökning av antal 
Resursmöten. 
Någon ökning 
av andel 
”program-
trogna” möten 
kan ej påvisas. 
Ingen tydlig 
minskning i tid 
mellan ansökan 
och ett första 
möte. 
Reliabla data 
saknas. 

Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
Ökad samsyn. 
Vikten av 
samverkan 
förtydligad. 
Ökat intresse i 
omgivningen för 
arbetssättet. 
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Multiprofes-
sionella 
team 

Förändring: -
0,01/-0,32 
(0,39/ 0,27) 
 
Nivå: 4,92 
Förändring: -
0,38 
(5,3) 
 

Verksamheter som varit 
aktuella med insatser 
kring ett barn har i regel 
ingått i samverkan. 
”Kritiska händelser” har 
registrerats för varje 
enskilt barn. 
I enstaka fall har 
elevärenden lyfts till 
styrgruppen för beslut 
eller guidning.  
 

Visst merarbete för 
lärarna. 
Vissa frågetecken/ 
problem kring 
rekrytering. 
”Krockar” i 
organisationen då 
personer med stort 
engagemang i HUB 
också är 
efterfrågade i den 
ordinarie 
organisationen. 
Hälsocentralen har 
saknats i 
samverkan. 

Tydlig struktur 
i arbetet. 
Minskad 
frånvaro i vissa 
fall och ökad i 
andra fall 
(utfallsdata 
bristfälliga). 
Reliabla data 
saknas. 
 

Utgår oftare från 
resurserna närmast 
barnet. 
Ökat fokus på 
barnet. 
Ökad intern 
problemlösning. 
Vikten av 
samverkan 
förtydligad. 
Då samtycke 
funnits har insatser 
genererats och 
informations-
flödet underlättats. 
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Multiprofes-
sionella 
team 

Förändring:  
-0,62/u.s.3 
(-0,36a/u.s.3) 
 
Nivå: u.s. 

Samtliga barn har 
erbjudits screening med 
SDQ och så gott som 
samtliga har erbjudits ett 
första samtal. 

Svårt att hitta 
mötestider. 
Otydlig 
kommunikation 
internt (mellan 

Risk- och 
skyddsfakt.: 
Tendens till 
förbättring ses. 
Mål avseende:  

Ökad kunskap om 
varandra, 
förbättrings-
arbetet och 
problemområdet. 
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Alla barn (med 
identifierade svårigheter 
enligt SDQ) har inte fått 
erbjudande om 
åtgärdsplan, insats och 
uppföljningsplan (data 
bristfälliga). 
Samverkan mellan olika 
parter pågår kring vissa 
barn men standardiserad 
uppföljning i samverkan 
är under uppbyggnad. 
 
 

olika 
ledningsnivåer).  
Bristfällig 
kommunikation 
mellan parterna.  
Tydlig 
projektledning har 
saknats. 
Projektet dåligt 
förankrat i 
ledningsstruk-
turen. 
Gemensam tanke 
om projektet har 
saknats. 
Bristande struktur 
(t.ex. avseende 
uppföljning av 
beslut). 

a) nå 
individuella 
mål: har ej 
uppnåtts. 
b) godkänd på 
nationellt prov: 
har ej uppnåtts. 
c) godkänt på 
Stanine-testet: 
har delvis 
uppnåtts. 
Försämring 
för ett av 
utfallsmåtten, 
förbättring 
för ett, data 
saknas för ett 
mått och ett 
har tagits 
bort.  

Ökad intern 
problemlösning. 
Ökat fokus på 
barnet. 
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Multiprofes-
sionella 
team 

Förändring: 
0,04/u.s.3 
(0,94/u.s.3) 
 
Nivå: u.s. 

Samtliga barn har 
erbjudits screening med 
SDQ och erbjudits ett 
första samtal. 
Alla barn (med 
identifierade svårigheter 
enligt SDQ) har fått 
erbjudande om 
åtgärdsplan, insats och 
uppföljningsplan. 
Bra modell för arbetet 
med standardiserad 
uppföljning i samverkan 
finns. 
 

Olika 
sekretessbestämmel
ser för socialtjänst 
och Hälsocentral. 
Låg tillgång till 
resurser. 
Projektet dåligt 
förankrat i 
mellanledet. 
Projektledningen 
passiv. 
Personalomsät-
tning. 
Oklara roller och 
befogenheter för 
gruppens 
medlemmar. 

Risk- och 
skyddsfakt.: 
Inga tydliga 
trender ses 
(utfallsdata 
bristfälliga) 
Mål avseende: 
a) nå 
individuella 
mål: har ej 
uppnåtts. 
b) godkänd på 
nationellt prov: 
har ej uppnåtts. 
c) godkänt på 
Staninetestet: 
oklart 
(utfallsdata 
bristfälliga). 
Försämring 
för två av 
utfallsmåtten, 
data saknas 
för ett mått 
och ett har 
tagits bort. 

Fler gemensamma 
insatser. 
Ökat förtroende 
bland föräldrarna. 
Ökad kontroll över 
processen. 
Fler ansökningar – 
färre anmälningar. 

 
Fotnoter till tabellen:  
1) Förändring mellan slutmätning och uppföljning enligt spindeln/förändring enligt enkät. Siffror inom parentes anger förändring mellan första 
och fjärde mätningen.  
2) Nivå är det sammanlagda värdet av spindel- och enkätvärdena vid uppföljningen. Siffra inom parentes anger värdet vid fjärde mätningen.  
3) Ingen enkät genomfördes för denna specifika förbättringsprocess. 

 
Sammanfattande analys 
 
En av utvärderingens grundläggande frågeställning rör om utvecklingen av samverkan har någon 
betydelse för utvecklingen av de uppställda utfallsmålen. I huvudrapporten konstaterades som nämnts 
att det var sannolikt att en väl utvecklad samverkan har en positiv effekt på utfallen. Denna bild 
förstärks i den uppföljande studien och om uppgifterna kring utvecklingen av samverkan ställs mot 
utfallen framkommer att för de fem förbättringsområdena som uppvisar en positiv utveckling av 
samverkan har fyra en ökad måluppfyllelse (se tabell 2). I inget av dessa fem områden har det skett en 
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negativ utveckling med reservation för att det i ett av dem saknas reliabel information. De tre 
förbättringsområdena som uppvisar en negativ samverkansutveckling kan inte uppvisa någon 
förbättring av utfallet, i ett fall är det negativt och i två fall har inte reliabla data kunnat presenteras.   
 
Tabell 2. Förhållandet mellan samverkan och utfall 
 

Utfall 
Samverkan 

 
Positivt 

 
Oförändrat 

 
Negativt 

 
Data saknas 

Positiv utveckling 4 0 0 1 

Ingen förändring 0 0 1 0 

Negativ utveckling 0 1 0 2 

 
 
Det går dock inte att dra några långtgående generella slutsatser i statistisk mening av dessa nio fall men 
en analys av de enskilda fallen visar följande: 
 
Förbättringsprocess 1: Visar en genomgående förbättring i Spindeln men organisationsdimensionen i 
enkäten har en mycket svag negativ utveckling. Däremot visar regelverk och synsätt en klar positiv 
utveckling. Det område som uppvisar den näst mest positiva utvecklingen av samverkan (+0,5). Här har 
ökningen av måluppfyllelsen varit mycket god. 
 
Förbättringsprocess 2: Visar en förbättring i Spindeln och ökade värden på samtliga av de tre mätta 
dimensionerna regelverk, organisation och synsätt (den s.k. ”ROSEN”). Ökningen (+0,23) är dock inte lika 
påtaglig som för förbättringsområde 1. Ökningen av måluppfyllelsen är måttlig. 
 
Förbättringsprocess 3: I detta förbättringsområde visar samverkan en tydlig negativ utveckling (-0,35). 
Sex av de nio indikatorerna i Spindeln visar en negativ utveckling. I synnerhet gäller det ledningens stöd 
och engagemang. Samtliga tre dimensioner i ”ROSEN” visare en nedåtgående trend. Dock är samverkan 
fortfarande på en högre nivå än vid den första mätningen vid projektets initiala skede. För detta 
förbättringsområde har inte några reliabla data presenterats. 
 
Förbättringsprocess 4: Förbättringsområdet visar en ökning av samverkan inom såväl regelverk, 
organisation som synsätt. Likaså visar Spindelmätningen en generellt sett förbättrad 
samverkanssituation, men inte lika kraftig som den som noterats via enkäten. Sammantaget har 
samverkan utvecklats positivt (+0,3). Det har skett en omorganisation i området som inneburit att 
socialtjänstens deltagande i samverkan sjunkit och detta kan, menar man, på verkat utfallet. Trots detta 
uppvisar området en positiv utveckling av de uppsatta målen. 
 
Förbättringsprocess 5: Detta område är det förbättringsområde som uppvisar tydligast förbättring 
avseende samverkan (+1,57). Det har skett en kraftig förbättring inom åtta av de nio dimensionerna i 
Spindeln och i ”ROSEN” har de tre huvuddimensionerna ökat kraftigt. Det är också det område som kan 
uppvisa den mest konsekventa ökningen av måluppfyllelsen. 
 
Förbättringsprocess 6: I detta förbättringsområde har det skett en viss förbättring av samverkan (+0,27). 
Resultaten i Spindelmätningen visar att vissa dimensioner har förbättrats medan vissa försämrats. 
”ROSEN” indikerar en viss genomgående förbättring. Här kan vi tyvärr inte se huruvida målen har 
uppnåtts eller ej då reliabla data saknas. 
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Förbättringsprocess 7: Även här saknas reliabla data avseende utfallet för de uppsatta målen. Det kan 
dock konstateras att den positiva utvecklingen av samverkan har avstannat och att den tvärtom har 
försämrats sedan förra mätningen (-0,38). Det är försämring inom samtliga dimensioner utom kunskap 
om varandra, som är oförändrad.  
 
Förbättringsprocess 8: I detta område har samverkan om inte rasat samman så i alla fall krympt kraftigt. 
Det fanns redan tidigare starka motverkande krafter för att en effektiv samverkan skulle utvecklas (se 
tabellen ovan). Det tycks nu som om dessa fått fortsatt genomslag (-0,68). Trots detta har man nått 
målet, att alla barnen i förskoleklass och årskurs tre som identifierats med hjälp av SDQ och som 
erbjudits hjälp nått sina individuella mål. Det tycks alltså som om samverkan just inom denna aspekt 
fungerat eller att detta mål kunnat nås utan någon utvecklad samverkan. 
 
Förbättringsprocess 9: Detta är det enda förbättringsområde som uppvisar en i stort sett oförändrad 
generell nivå på samverkan (+0.04). En närmare granskning visar dock att ledningens stöd minskar, 
liksom dimensionen att parternas regelverk harmonierar. Det är två för samverkan centrala aspekter. 
Det som uppväger försämringen i dessa två dimensioner är de två som handlar om i vilken grad 
personalen känner stöd av samverkan i olika situationer. Någon positiv utveckling av de uppsatta 
utfallsmåtten har inte kunna noteras. 
 
Slutsats 
 
Denna uppföljande mätning är avgränsad till att fastställa utvecklingen av samverkan och ställa den i 
relation till hur de uppsatta målen har uppnåtts. Den analyserar således inte i vilken grad utvecklingen 
kan beskrivas i termer av effekter för barnen och verksamheten. Dessa aspekter redovisas ingående i 
huvudrapporten och det har i denna uppföljande studie inte framkommit något som förändrar denna 
bild. Vidare är de i huvudrapporten identifierade strukturella förhållanden som genererar för samverkan 
motverkande mekanismer fortfarande desamma.  
 
I de förbättringsområden där man utvecklat samverkan lyfts vid uppföljningen i några fall samma 
underlättande som försvårande mekanismer fram som de som redovisas i slutrapporten. Exempelvis 
framhålls att avsaknaden av en central aktör (på grund av omorganisation) hämmat samverkan och 
måluppfyllelsen. Ett annat exempel är att ett område lyfter fram att man nu utvecklat rutiner för 
sekretessfrågan så att den inte längre utgör något hinder för samverkan. 
 
Den slutsats som dras är att samverkan är en ständigt pågående process och att i de fall där samverkan 
fortsatt utvecklas i positiv riktning tycks den ha bidragit till att generera ett positivt utfall i de mått som 
modellområdena tagit fram. I de fall där samverkan inte utvecklats positivt har ingen positiv utveckling 
av uppställda utfallsmått noterats. 
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FIGURBILAGA 
 
 

 
 
Figur 1. Förbättringsprocess 1: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 

 
 
Figur 2. Förbättringsprocess 1: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 3. Förbättringsprocess 2: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 
 
 

 
 
Figur 4. Förbättringsprocess 2: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 5. Förbättringsprocess 3: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 

 
Figur 6. Förbättringsprocess 3: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 7. Förbättringsprocess 4: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 
 

 
 
Figur 8. Förbättringsprocess 4: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 9. Förbättringsprocess 5: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 

 
 
Figur 9. Förbättringsprocess 5: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 11. Förbättringsprocess 6: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 

 
 
Figur 12. Förbättringsprocess 6: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 13. Förbättringsprocess 7: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
 
 

 
 
Figur 14. Förbättringsprocess 7: Utvecklingen av samverkan inom Regelverk, Organisation  
och Synsätt vid tre mättillfällen (medelvärde). 
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Figur 15. Förbättringsprocess 8: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
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Figur 16. Förbättringsprocess 9: Utveckling av samverkan, spindelmätning 4 (streckad linje)  
respektive 5 (uppföljande mätning, heldragen linje). 
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