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     Bakgrund 

Utvärderingen genomförs under tiden september 2013 - mars 2014. Den görs inom 
PSYNKprojektet, temat barn och unga i behov av sammansatt stöd, östra Norrbotten. 
Enligt lag är skolan (SkolL), hälso- och sjukvården (HSL) och socialtjänsten (SoL) skyldiga 
att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
I länet Norrbotten finns en överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan 
kommunerna och landstinget. Överenskommelsen har riktlinjer för att ge alla barn och unga 
ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin 
klass eller grupp som de tillhör (Norrbusöverenskommelsen 2013). 
 
Östra Norrbotten (kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå), barn- och 
ungdomsmottagningen i Kalix och hälso- och vårdcentraler har ett inplastat grönt kort som 
kallas för ”Gröna kortet” på vilket rutiner och checklista, med överenskommelsen som grund, 
har skrivits ned och delas ut till all personal som arbetar med barn och unga. 
Utvärderingen görs i form av intervjuer där olika aspekter på kännedom, användning och 
funktion diskuteras. Dessa inkluderar upplevelse av samverkan, förtroende och resultat. 
Utvärderingen görs i fyra steg. Utvärderingen ska ge svar på om det Gröna kortet används ute 
i verksamheterna, om det är ett framgångsrikt sätt att skapa samverkan kring barn och unga 
och om barn och unga har fått stöd. 

    Syfte 

Syftet är att utvärdera hur Gröna kortet implementerats och använts i östra Norrbotten 2011- 
2013 och vilket resultat som uppnåtts i de fall där rutiner och arbetssätt enligt Gröna kortet 
använts. Utvärderingen kan användas för att förbättra fortsatt implementering och användning 
av det Gröna kortet och kan till viss del svara på huruvida användningen av Gröna kortet gett 
resultat för föräldrar, vårdnadshavare och barn.  
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1. Inledning 

 
Om man någon gång har varit med om att behöva stöd eller hjälp i sitt liv så vet man att det är 
en bra känsla när någon lyssnar på ens behov och man får stöd i att fortsätta framåt. Anställd 
personal som arbetar med barn och ungdomar i behov av stöd vet att det kan vara en komplex 
situation när det gäller att försöka förstå barnet och dennes behov för att kunna ge rätt stöd. 
Barnet eller den unge måste lyssna och samtidigt berätta om sina behov och känslor och 
samtidigt koncentrera sig på en planering som leder framåt i dennes utveckling. Som personal 
har man ofta ett samspel med barnet och barnets föräldrar. Om barnet eller den unge har ett 
behov av fler som kan hjälpa och stödja så handlar det om ett samspel där det för alla aktörer 
handlar om att vara lyhörd för signaler från flera håll. 
 
Den här utvärderingen handlar om personal och deras förhållningssätt till och användning av 
verktyget Gröna kortet när man stödjer barn och unga i behov av sammansatt stöd samt 
förhållanden runt denna verksamhet. Personalen finns inom skola, socialtjänst, primärvård 
och Barn- och ungdomsmottagning. Det Gröna kortet är bara en del av personalens övriga 
rutiner och verksamhet. 
Enligt lag är kommuner och landsting är skyldiga att ingå överenskommelser om samarbete 
när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och i dag görs överenskommelser 
mellan kommun och landsting vad gäller samverkan i frågor som rör barn och unga i behov 
av insatser från flera aktörer. SKL (Sveriges kommuner och landsting) försöker arbeta mot 
målet att barn och unga med omfattande problematik ska mötas med ett helhetsansvar där 
insatserna från de olika aktörerna synkroniseras. 
 
Kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Barn- och ungdomsmottagningen 
har utarbetat verktyget, det Gröna kortet, i syfte att handleda personal i samverkan för barn 
och unga.  I denna utvärdering ställs frågan om det Gröna kortet med rutin, checklista och 
arbetssätt fungerar och om det påverkar den hjälp och stöd som ges till det enskilda barnet och 
dennes familj. 
  
Att samverka innebär att bistå varandra med hjälp då varje enskild aktör inte kan allt eller kan 
finnas med överallt (Ekehult Johanneson 2004). Begreppet samverkan kan ha lite olika 
definitioner: ”Samverkan… innebär att organisationerna börjar handla gemensamt. Vid 
samverkan bibehåller de agerande sina ursprungsmål. Samverkan sker parallellt. Aktörerna 
verkar gemensamt men går inte in i varandras sfärer. Tydliga gränser mellan aktörerna 
betonas” (Kommun och landstingsförbundet). Begreppet samverkan kan vara ett 
samlingsbegrepp för samordning och samarbete (Socialstyrelsen 2007) En lyckad samverkan 
kräver lyhördhet och följsamhet från alla inblandade parter (FAS Arbetsliv 2013). 
  
En checklista är ett verktyg som ofta används för att minimera fel och misstag genom att 
kompensera för människans begränsade minne och uppmärksamhet. Checklistor har länge 
använts av enskilda människor och organisationer i olika grad och i olika skepnad.  I denna 
utvärdering studeras arbetssättet att använda det Gröna kortet då checklista har betydelse för 
att hitta rätt fokus och rätt insats i rätt tid och för att samverkan är en skyldighet. 
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 1.1 Kunskapsläge 
  
  1.1.1 Checklista för samverkan 
  
Det finns ingen forskning som direkt går att relatera till hur en checklista kan användas för att 
skapa samverkan kring barn och unga. Delrapporter inom PSYNKprojektet talar för att 
aktivitet pågår. Gröna kortet konkretiserar rutiner och ger samverkan och ansvarstagande i 
enskilda ärenden genom att rutinerna tillämpas (Berg 2012). 
 
  1.1.2 Samverkan 
 
Litteratur finns som berör ämnet inom en verksamhet eller profession. Det kan handla om hur 
skolan ger stöd till barn i behov av särskilt stöd (Jakobsson & Lundgren 2013). 
Samverkan när det är en skyldighet bygger på tid och energi för att hålla den vid liv. Det är en 
komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering. Samverkan ska integreras 
och förankras i den ordinarie verksamheten och inkludera, barn, unga och deras föräldrar. En 
god samverkan förutsätter struktur, styrning och samsyn. Om inte samverkan stöds på 
ledningsnivå kommer den bara att fungera kortsiktigt och personbundet. Uppföljning och 
utvärdering av samverkan behövs. En god struktur för att kunna överbrygga strukturella 
hinder i form av skilda regelsystem krävs. Ett gemensamt mål, målgrupp och behov som ska 
tillgodoses ska definieras. En god kommunikation och samsyn kan övervinna hinder i form av 
exempelvis olika kunskapsbakgrunder (Socialstyrelsen 2007). 
En likvärdighet behövs när det gäller begreppet samverkan för att förstå vilka förväntningar 
som kan uppkomma och vilka krav som kan ställas och varför samverkan är viktig. Dagens 
ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn samt mångfalden av utförare, ställer 
höga krav på professionerna rörande effektiv samverkan. Denna samverkan behöver ske såväl 
inom respektive huvudman som huvudmännen emellan, allt för att förhindra att barnet eller 
ungdomen ”faller mellan stolarna”. En fungerande samverkan förenklar för föräldrar då de 
inte behöver lägga ner tid och energi på att samordna insatser som ges av huvudmännen  
( Lindström 2013). 
 
 
 1.1.3 Påverkansfaktorer 
 
Det finns flera faktorer som påverkar införandet och användningen av det Gröna kortet. 
Personalen måste ha kunskap om de olika begreppen som nämns i texten i rutin och checklista 
och de behöver utbildning i hur det kan använda Gröna kortet ute i respektive verksamhet. 
Det är viktigt att personalen vet vad syftet är med kortet och att den enskilda personalens 
handling har betydelse för det enskilda barnet eller den unge. 
I och med att kortet är en checklista för samverkan är det av stor vikt att personalen har 
kännedom om vilka aktörer som är tänkta för detta och en övergripande kunskap om de olika 
rollerna och verksamheterna underlättar. 
 
 1.1.4 Rutiner och checklistor 
 
 
När det gäller rutiner och checklistor så använder människor dessa på olika sätt och sätter 
olika tilltro till användningen av dem. En del vill tänka själva och känna att de har 
professionen och vet hur de ska göra med hjälp av sin kompetens. En del tar stöd i sin egen 
erfarenhet och hävdar att de har så lång erfarenhet att ett kort, en checklista inte längre 
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behövs. Ju viktigare det är att slutresultatet inte går fel i desto högre grad verkar 
användningen vara av vikt. 
Stor tilltro finns till att utbildning och erfarenhet räcker. Människans kognition och minne är 
dock begränsat och otillförlitligt. Instrument/ checklistor kan användas på olika nivåer och i 
olika situationer exempelvis i samverkan så att vi inte missar vad som bör fokuseras och hur 
vi bör sätta in insatserna. Checklistor och strukturerade metoder ger bättre resultat än 
utbildning och erfarenhet (Andershed, 2013). 
 
 1.1.5 Idén med det Gröna kortet 

Intervjuer med den ursprungliga arbetsgruppen som skapade och införde det Gröna kortet ger 
följande bild: 
Samverkan kring barn och unga skulle skapas genom att kortet i sig skulle vara ett synligt och 
lättillgängligt verktyg som skulle vara enkelt att förstå och hantera, och att textinnehållet på 
kortet skulle vara konkret, tydligt och lätt att följa. All personal skulle genom kortet veta hur 
man går tillväga och processen skulle vara synlig och tydlig för alla aktörer. Kortet skulle 
vara ett verktyg som underlättade att samla kompetens och skapa och synliggöra samverkan 
runt familjen. Förutom dessa mer konkreta värden framkommer även att kortet som verktyg 
skulle bidra till en ökad förståelse för olika aktörers uppdrag, ”nå barnet”, skapa motivation 
för samverkan och ge tyngd till arbetssättet. 
Det Gröna kortet skulle introduceras via chefen för respektive verksamhet och genom att 
delprojektledarna åkte ut och berättade på arbetsplatser. Forum för detta skulle vara 
arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar. All personal inom landsting och kommun som 
arbetar med barn och unga skulle få kortet. Man nämner även att informationsblad skulle 
finnas på till exempel Familjens hus och flyktingboenden och att information skulle finnas på 
webben. 
Personal inom skola, socialtjänst och primärvård skulle få kortet. Personal inom följande 
kategorier ingår inte tydligt i de tänkta målgrupperna: 

● Skola - skolmat, städ, särskola, fritidshem och assistenter.  
● Socialtjänst – LSS (Lagen om stöd och service) 
● Primärvård – öppen vård 
● Hem för ensamkommande 

Skolan räknades som en viktig aktör då de ofta upptäcker behov och inom socialtjänsten 
ansågs socialsekreterare ha en huvudroll. 

 1.1.6 Tillvägagångssättet i praktiken 

I praktiken skulle tillvägagångssättet när det gäller användning gå till så här: 
Introduktion ges till personal och personalen blir då stärkt i sin handlingskompetens. Personal 
upptäcker ett barn som har behov av sammansatt stöd och hjälp. Personalen tittar på kortet 
och blir påmind om hur rutinen är. Personal tar upp det med chefen. Därefter kontaktas 
föräldrar och tillfrågas om ett nätverksmöte kan hållas. Få föräldrar har tackat nej till 
samverkan enligt modell på det Gröna kortet (Berg 2011). Förälder får information om möte 
och om vilka som ska närvara.  Berörda aktörer kallas in. SIP (Samordnad individuell plan) 
skrivs vid behov. 
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 1.1.7 Nätverksmötet 
 
Nätverksmötet belyser problemet från olika håll och kan möjliggöra flera lösningar. Exempel 
på problem kan vara av neurologisk eller missbrukskaraktär. Mötet öppnar också upp för nya 
kontakter och ger kunskap om andra professioner. 
Kortet visar på en skyldighet att kalla när behov upptäcks och att närvara när man blir kallad. 
Exempelvis kan skolan kalla in socialtjänsten om skolpersonalen inte förstår elevens problem. 
Socialtjänsten kan kalla skolan om en förälder mår dåligt och man ser att det kan påverka 
barnet. 
 
 1.1.8 Statistik 

SIP sammanställs och även nätverksmöten sammanställs för nationell statistik. I kommunerna 
sammanställs SIP av socialtjänst, barn- och utbildningschef, samordnare i kommunen eller 
skolans kurator. Antal nätverksmöten sammanställs av skolans elevhälsa, samordnare i 
kommunen, skolans kurator eller biträdande förvaltningschef vid socialtjänsten. Antalet 
nätverksmöten varierar från år till år och från kommun till kommun. Under 2011 hölls mellan 
fem till 60- talet möten per kommun (Berg 2011). 
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2 Översiktlig beskrivning av kommuner, BUM, Gröna kortet och SIP 

2.1 Kommuner  

Kommun Antal 
invånare 
 2013 

Barn 0-17 
år 
antal 

Barn 0-17 
år 
% 

Antal faktiska 
årsarbetare 
2012 Skola 
och  
förskola 

Antal faktiska  
årsarbetare 
2012 
Socialt och 
kurativt 

Antal faktiska  
årsarbetare 2012
Vård och 
omsorg 

Haparanda 9 900 1817 18 251 30 319 

Kalix 16 400 2906 18 407 65 507 

Överkalix 3 400 496 15 75 20 171 

Övertorneå 4 700 788 17 107 60 165 

S:a 34 400 6 007 17 840 175 1162 

 
(SCB 2013 & SKL Kommunal personal 2012 ) 

Ovanstående statistik visar inte korrekt antal personal som arbetar i faktisk närhet med barn 
och unga men ger en övergripande bild av kommunerna. Inom områdena Socialt och kurativt 
och Vård och omsorg är det en stor del av årsarbetarna som inte arbetar med barn och unga. 

 

2.2 BUM Barn- och ungdomsmottagning     

Barn- och ungdomsmottagningen (BUM) omfattar medicin, habilitering och psykiatri för barn 
och ungdomar 0-18 år. Mottagningen finns i Kalix och har även en filial i Haparanda. 
Antalet anställd personal är totalt 18 och utöver det tillkommer habiliteringsläkare och 
barnpsykiater. 
Barnmedicinteamet har en barnläkare och två barnsjuksköterskor. 
Barnhabiliteringsteamet har en socionom, en specialpedagog, en arbetsterapeut, en psykolog, 
två sjukgymnaster samt habiliteringsläkare tre - fyra dagar per månad. 
BUP-teamet (Barn och ungdomspsykiatri) har två psykologer, två socionomer, två 
psykiatrisjuköterskor samt 60 procent barnpsykiater. 
Det finns även en chef och två teamsekreterare. 

 

2.3 Gröna kortet  

Totalt antal upptryckta kort är cirka 2400 stycken. Haparanda har fått cirka 400 , Kalix har 
fått cirka 800, Överkalix har fått cirka 200, Övertorneå har fått cirka 300, BUM har fått cirka 
50, SKL har fått cirka 300 och övriga har fått cirka 100. Kortet revideras med jämna 
mellanrum.  
(se bilaga 1) 
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2.4 SIP Samordnad individuell plan 

Den samordnade individuella planen är en plan som nedtecknas skriftligen på en särskild 
blankett. Planen beskriver bland annat behov, mål och insatser. 
(se bilaga 2) 

Tabellen nedan visar antal samordnade planer som upprättats 2013 för barn (under 18 år) där 
både socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri medverkat och antal barn (under 18 år) som 
uppskattas ha behov av en samordnad individuell plan 2013 där både socialtjänst och barn- 
och ungdomspsykiatri medverkar. 
(SKL 2013) 

  

Tidsperiod 
1 januari- 
31 oktober 
2013 

Antalet SIP som 
upprättats 

Antal SIP/  
1 000 barn 

Antalet barn (under 18 
år) som uppskattas ha 
behov av SIP 

Antal barn med 
uppskattat behov av 
SIP/1000 barn 

Överkalix kommun   4 8 0 0
Kalix kommun   27 9 10 4
Övertorneå kommun 4 5 0 0
Haparanda kommun 15 8 25 14
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Ett sätt att förstå det Gröna kortets betydelse och funktion mellan olika aktörer är att titta på 
det utifrån Engeströms analysmodell (Engeström, 1987, 2005; Engeström, Lompscher & 
Ruckriem 2005) Han har utifrån verksamhetsteorin utvecklat en analysmodell för verksamhet. 
Verksamhetsteorin summeras i fem principer: 

1. Verksamhetssystem är ett kollektivt styrt system med tydligt mål där verktyg står för 
förmedling mellan individer. 
 
2. Verksamhetssystemet speglar en mångfald och många olika intressen och traditioner kan 
finnas inom det. 
 
3. Verksamhetssystem ska förstås genom att man ser till dess historia och utveckling. 
 
4. Motsättningar studeras vid analys av verksamhetssystem. 
 
5. Verksamhetssystem kan ses som en potential av utveckling och lärande. 

I analys modellen finns dessa delar och jag visar vilka jag kopplar ihop det med för denna 
utvärdering kring Gröna kortet: 
 
● Subjekt, den grupp som analysen utgår från. Aktör/personal som arbetar med barn och unga. 
 
● Objekt, det som subjektets verksamhet riktar sig mot. Objektet ska formas eller lösas och då 
ge ett resultat. Barnet men även den aktör som samverkan ska ske med. 
 
● Verktyg, det som subjektet använder sig av i kontakter med objektet. Det Gröna kortet. 
 
● Gemenskap, är de personer som riktar sig mot samma objekt som subjektet gör; föräldrar, 
vårdnadshavare, kontaktpersoner eller gode män. Det kan också vara andra aktörer. 
 
● Arbetsdelning visar hur uppgifter fördelats och status inom gemenskapen. 
 
● Regler och förhållanden är de bestämmelser, normer och vanor som styr inom 
verksamhetssystemet. 

Motsättningar strömmar hela tiden mellan dessa delar och visar strukturen i 
verksamhetssystemet. Motsättningarna kan vara exempelvis att verktyget visar sig att inte 
fungera när man arbetet med det ett tag. Det kan vara att verktyget enligt regel måste 
användas i alla fall fast det inte fungerar. Det kan vara nya och gamla vanor som ställs emot 
varandra. Exempelvis en ny verksamhetsledare som ställer nya krav. Slutligen kan det vara en 
motsättning mellan systemet och omvärlden. Verktyget som används kanske inte är anpassad 
för att användas inom ett annat verksamhetssystem, exempelvis en annan målgrupp, annan 
aktör eller ett annat geografiskt område (Lundesjö Kvart 2013). 
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3.3 Analysmodellens tillämpning i andra studier 

Verksamhetsteorin har använts för att studera hur ett verktyg vid hjärnforskning och 
diagnostik tagits emot vid en klinik och sedan blivit ett accepterat allmänt verktyg. (Mervi 
Hasu 2000 & Lundesjö Kvart 2013) Resultatet beskriver vägen för ett nytt verktyg som först 
används av en person till att bli mer allmänt använt. Den vägen kräver vilja och 
utbildningsinsatser bland personalen.  
Ovanstående studie och Lundesjö Kvarts studie i Ridlärares pedagogiska praktik (Lundesjö 
Kvart 2013) har fungerat som inspiration och analysstöd i denna utvärdering om Gröna kortet.   
 

3.4 Kritik mot teori och analysmodell 

Kritik förekommer men belyses inte i denna utvärdering. Jag har valt att använda modellen 
för att den ger mig hjälp att strukturerat analysera intervjuer och information. Modellen passar 
ofta bra när man till exempel ska studera en verksamhet (Lundesjö Kvart 2013). 
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4. Metodval och genomförande 

Det som utvärderingen vill belysa är komplext i och med att olika aktörer medverkar i 
användandet av arbetssättet enligt Gröna kortet. Kortet riktar sig till de aktörer som har i 
uppgift att arbeta med barn och unga. Det innebär att två aktörer inte är en del av arbetssättet 
med det Gröna kortet och dess rutiner och checklista, men att de ändå har en roll i samverkan 
och samtidigt är mål för resultatet. De aktörerna är barnet och dess familj.  

Valet av utvärderingsmetod föll på att göra intervjuer för att min egen erfarenhet är att det ger 
en större chans att verkligen få svar på frågorna i jämförelse om man väljer att skicka ut en 
enkät. Det ger också en större möjlighet att ställa följdfrågor för att då också lättare kunna 
tolka personens svar. Frågorna som ställts är av karaktärerna: ja och nej frågor, öppna frågor 
och även frågor med svarsalternativ (Bilaga 3) 
Frågeområden har valts utifrån uppdragsbeskrivningen av utvärderingen där syftet med 
utvärderingen är att utvärdera hur Gröna kortet implementerats och använts i östra Norrbotten 
2011-2013 samt vilket resultat som uppnåtts i de fall där rutiner och arbetssätt använts enligt 
Gröna kortet. 

Personliga intervjuer har gjorts fysiskt eller via telefon. Vid tre tillfällen har intervjuerna 
gjorts i grupper om två och tre på grund av tidsbegränsning. Upplevelsen är att det inte 
spelade någon roll för vad som kom fram. Urvalet har gjorts slumpvis eller i samråd med 
chefen för organisationen. De intervjuade arbetar alla med barn och ungdomar och hör till 
personal berörs av arbetssättet enligt det Gröna kortet. Föräldrar och vårdnadshavare har först 
kontaktats av chefen alternativt av kontaktperson till familjen för att på så vis få information 
om utvärderingen och bli tillfrågade om de kan vara delaktiga. Efter ett muntligt medgivande 
har kontaktuppgifter lämnats till mig.  Varje intervju har tagit cirka 30 minuter i anspråk. Den 
intervjuade har kunnat följa frågorna i ett eget frågeformulär vid de tillfällen intervjuerna 
gjorts fysiskt. En del intervjuer har gjorts via telefon. Jag har ställt frågorna och antecknat 
svaren eftersom. Alla som intervjuats har fått vara anonyma och deras svar sammanfattas och 
analyseras i denna rapport. Personal inom skola, socialtjänst, BUM (barn och 
ungdomsmottagning) primärvård och föräldrar har intervjuats. Skolan är den verksamhet som 
har överlägset flest anställda som arbetar med barn och ungdomar och därför valde jag att 
intervjua flest personer inom den verksamheten. Jämförelsevis kan nämnas att hälften av 
Barn- och ungdomsmottagningens personal har intervjuats (tio personer). För att nå upp till 
samma procentuella nivå av antalet intervjuade inom skolan så hade cirka 400 personer fått 
intervjuas. Intervjuerna har påbörjats i november 2013 och avslutats i mars 2014. Vid alla 
intervjuer har jag uppfattat intervjupersonerna som öppna och villiga att svara.  
Transkribering har gjorts på den nivån att jag skrivit ned allt som sägs utan betoningar och 
pauser och därefter har jag skrivit ned svaren med huvudsakligt innehåll. Samtalen i sig har 
inte analyserats utan innehållet av svaren har varit det viktiga.  
Utvärderingens mål var att intervjua mellan tio och 20 föräldrar och minst tio personer per 
kommun och per samverkansaktör för att få ett representativt underlag.  Uppdragets tidsram 
möjliggjorde att intervjua 66 personal totalt och tretton föräldrar eller gode män. Procentuell 
fördelning i de olika verksamheterna är: 

Primärvård BUM (Barn- och ungdomsmottagning) 15 procent. Rollerna är: psykolog, 
socionom, sjuksköterska, terapeut och chef.  

Primärvård övrig 13 procent. Rollerna är personal inom barnhälsovård, mödrahälsovård, 
vuxenpsykiatri, verksamhetschef och familjens hus. 
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Socialtjänsten 15 procent. Rollerna  är socialsekreterare IFO (individ- och familjeomsorg) och 
chef 

Skola och förskola 53 procent. Rollerna är förskollärare, lärare, matpersonal, personal vid 
familjens hus, personal inom elevhälsa och rektor.  

Övriga 4 procent. Rollerna är samordnare PSYNK, personal vid hem för ensamkommande 
och ungdomssamordnare 

82 procent av de intervjuade är kvinnor och 18 % är män. 

11 procent av de intervjuade har en chefsroll. 

Av de föräldrar och gode män som har intervjuats är tio (77 procent) kvinnor och tre (23 
procent) är män. Dessa föräldrar och gode män har barn eller unga som liksom de varit 
föremål för och medverkat i arbetssättet enligt det Gröna kortet med rutin och checklista. Av 
dessa är fem flickor och tio är pojkar. 

För att öka min egen förståelse för uppdraget och för att komplettera intervjuerna har en del 
textmaterial lästs in. Textmaterial återfinns under Referenser.  

       4.1 Analys  

Alla svar har grupperats och därefter kategoriserats för att kunna urskilja vilka svar som är 
mest frekventa. För att försöka relatera frågorna till verksamhetsteorin så ser jag att objekten 
här är barnet och även aktörerna. Utan dessa sker ingen aktivitet. Det Gröna kortet fungerar 
här som ett verktyg. 
I resultat och analysarbetet har fokus legat på intervjuerna och personalens och föräldrarnas 
åsikter. Citat förekommer i olika omfattning. 

       4.2 Trovärdighet 

Även om svaren vid intervjuerna har antecknats i sin helhet finns ändå olika tolkningar att ta 
hänsyn till. Den intervjuade kan ha uppfattat frågorna på ett annat sätt än vad som var 
avsikten. Jag som intervjuare kan tolka svaren på ett personligt sätt när jag sammanfattar och 
analyserar svaren. Men avsikten har varit att genom utvärderingsrapporten tydligt beskriva 
gången och att strukturerat och tydligt föra fram bilden utifrån de intervjuer som gjorts och 
utifrån den textinformation som har lästs fysiskt eller på webben. 
I flera avseenden finns en samstämmighet bland de intervjuade och troligen skulle svaren till 
stor del bli desamma även med andra informanter. 
Dock är denna utvärdering en mindre undersökning. Eventuella framtida större 
undersökningar kan utöka det representativa urvalet av personer för att få större statistisk 
signifikans. 
När det gäller etiska aspekter så berör utvärderingen enligt min bedömning ämnen av känslig 
karaktär. Därför är alla informanter anonyma för att om möjligt eliminera risken att 
uttalandena skulle leda till någon form av konsekvens. 
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       5 Resultat 

I denna del kommer verksamheten enligt Gröna kortet att plockas isär med dess rutiner, 
organisation och arbetssätt för sig enligt intervjuer med personal och därefter föräldrars 
upplevelse av dessa. Fokus ligger på att utvärdera verksamheten kring det Gröna kortet utifrån 
ett samverkansperspektiv då rutiner och checklista beskriver hur samverkan skapas kring barn 
och unga. 
Först kommer en beskrivning av det Gröna kortet. Därefter fortsätter resultatredovisningen 
från och med avsnitt 5.2 

       5.1 Gröna kortet 

På ena sidan av kortet finns: 
”Rutiner för personal” 
Samverkansrutiner för personal i arbetet kring barn och unga  
 
1. Ta initiativ. Den yrkesutövare som uppmärksammar behov av stöd, utredning och insatser 
för barn och unga ska initiera insatser i den egna verksamheten och ta upp frågan om 
samverkan med andra aktörer bör ske. Samverkan får endast ske då den enskilde samtycker.  
2. Kalla till samordnad planering. Om barnet/den unge kan behöva hjälp av mer än en 
kompetens/aktör, som finns i en annan verksamhet kallas till ett nätverksmöte inom fem 
arbetsdagar. Bedömning görs av verksamhetschef eller av chefen utsedd person. 
3. Håll nätverksmöte inom 10 arbetsdagar. Kallelse till nätverksmötet görs av den som tagit 
initiativ till det. Alla kallade aktörer måste komma till mötet. Mötet leds av initiativtagande 
aktör. 
4. Upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Den samordnade planen ska visa vem som 
har ansvar för vad. Den upprättas enligt en given mall och delas vid mötet ut till alla 
inblandade. 
5. Utse en samordnare för ärendet. Denne ansvarar för att koordinera insatser och håller 
kontakt med barn/den unge och föräldrar. 
6. Rapportera avvikelser vid uppföljning av planen. Rapport görs på särskild blankett.” 

På den andra sidan finns: 
”Checklista för samverkan kring barn och unga 
Före nätverksmötet 
  
� Kräver mina iakttagelser någon åtgärd?  
� Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge?  
� Vad säger min chef?  
� Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar?  
� Vad säger de?  
� Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet?  
� Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver 
samordnad individuell plan?” 
   
”Under och efter nätverksmötet  
� Hur hanteras SIP?  
� Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras?  
� Är det klart med vem som gör vad?  
� Är samordnarens uppdrag och roll klart?  
� Är det klart när uppföljningen ska göras?  
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� Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte vad kan ytterligare göras? 
� Vem gör avvikelserapport till vem om det behövs.” 
 

5.2 Kännedom om det Gröna kortet 

93 procent av de intervjuade känner till det Gröna kortet. Matpersonal, administrativ personal 
och lärarpersonal vid en del rektorsenheter känner inte till det. 

Kännedomen om kortet är hög. Här finns en variation från att många vet precis vad det är till 
att någon får tänka efter en stund och då komma ihåg. 

5.3 Användning av det Gröna kortet 

85 procent har fått ett Grönt kort. De har fått kortet på ett möte eller på en utbildningsdag. Det 
finns även de som säger att kortet fanns på den nya arbetsplatsen. En del har fått kortet både i 
ett litet format och i ett stort format. 

69 procent har fått en introduktion i hur de ska använda det Gröna kortet. Introduktionen har 
genomförts genom utbildningsdag, informationsmöte eller särskild genomgång med 
diskussion. En del nämner att de varit med från början i arbetsgrupp och som 
delprojektledare. Någon har också redan vid intervju blivit informerad om det Gröna kortet. 
De som hållit i utbildningen eller gett informationen är chef, samordnare, 
arbetsgruppsdeltagare, kurator eller kollega. 
De som inte har fått en introduktion säger att de fått kortet men ingen ytterligare information 
eller så har de bara fått en kort förklaring. En personal fick information om att detta inte 
gällde längre och att Norrbus inte fanns mer, ”känns rörigt”. 

Mer än hälften upplever att det inte finns en rutin för det Gröna kortet på den enskilda 
arbetsplatsen. Det är mer vanligt att information eller utbildning genomförs gemensamt i 
kommunen än att en regelbunden information eller utbildning genomförs på den specifika 
arbetsplatsen. Barn- och ungdomsmottagningen BUM är dock en arbetsplats där det tydligt 
framkommer att rutin för implementering finns. Övriga som anger att de har en rutin nämner 
att ny personal får kortet, Norrbusmöten genomförs i kommunen, utbildningsdag genomförs 
varje år eller att det finns en flik för det Gröna kortet i personalpärmen. 

65 procent säger att de har använt det Gröna kortet. Användningsområdet är främst att kalla 
till nätverksmöte och det finns även ett exempel på att man åberopat det Gröna kortet för att få 
till stånd ett möte. Vanligt är också att man använder det som en checklista oftast före mötet 
och i enstaka fall vid mötet. Att läsa kortet, informera om kortet eller hänvisa till kortet 
förekommer också. 
De som inte använder det gör det inte på grund av att de har valt att göra på ett annat sätt och 
då kan det vara att just den personalgruppen har valt en annan rutin eller att just den enskilda 
personen har valt sin egen rutin ”jag handlar efter situation”. Det finns också den förklaringen 
att man inte tycker att kortet fungerar i just den kommunen/verksamheten eller att man är 
nyanställd. 

63 procent upplever sig vara ganska säker eller säker i att använda sig av rutinen och 
checklistan som finns beskriven på det Gröna kortet. Inom primärvården finns en högre 
säkerhet bland personal vid Familjens hus. Lägre säkerhet i att praktiskt använda rutin och 
checklista har barnhälsovården och vuxenpsykiatrin då de har egna andra rutiner som de 
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följer. Förskolepersonal har också lägre förtrogenhet i användning av samma orsak. Chefer 
kan känna sig säkra i användning då de inom skolans värld använder det praktiskt som 
sammankallare till nätverksmöte och övriga chefer genom att hänvisa eller handleda. 

En hög andel av de intervjuade har fått ett Grönt kort. Färre har fått en introduktion i hur man 
ska använda det. Introduktionen varierar i grad från kort förklaring till hel utbildningsdag. 
Många har använt det Gröna kortet och för de flesta handlar det om att kalla till nätverksmöte 
och då använda sig av det Gröna kortet som checklista. Rutiner för implementering av det 
Gröna kortet på respektive arbetsplats är inte vanligt förekommande däremot förekommer 
gemensamma utbildningsdagar. Inom BUM, skolan och socialtjänsten finns högre 
förtrogenhet i användning av rutiner och checklista än vad det gör inom förskola, 
barnhälsovård och vuxenpsykiatri. 

5.3.1 Vad underlättar respektive försvårar användningen av det Gröna kortet 

Medgivandet från föräldrar underlättar när man ska använda sig av rutiner och checklista 
enligt det Gröna kortet. De flesta ber om ett muntligt medgivande men många uppskattar och 
använder också medgivandeblanketten. Den gemensamma överenskommelsen Norrbus 
underlättar och höjer prioriteringsgraden. Samtal och tydlig information med föräldrarna är 
också en framgångsfaktor. 

Socialtjänstens starka sekretess är det som försvårar mest då man vill att nätverksmötet ska 
vara så öppet som möjligt. Detta har börjat lätta i och med medgivande från föräldrar och att 
socialtjänsten nu kan säga om något är påbörjat. Om föräldrar inte ger sitt medgivande är det 
också något som försvårar. 
Att skollagen inte är lika tydlig som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen när det 
gäller samverkan och SIP upplevs ibland som ett hinder. Olika aktörer kan också använda sig 
av olika begrepp och ha olika syn på uppgiften. 
 
Verksamheter behöver känna till och förstå varandras områden och prioriteringar och ha rätt 
förväntningar på varandra (Socialstyrelsen 2004, Ekehult Johannesson 2004) 

5.4 Ekonomiska vinster 

Det finns en tro bland personal i ledningsposition att det kan finnas ekonomiska vinster i att 
använda sig av det Gröna kortet och dess rutiner och checklista. Att olika aktörer samlas i ett 
gemensamt forum och har dialog anges som en tänkbar förklaring. Personalens tid är 
värdefull och ska användas effektivt. Det finns inga signaler alls om att samverkan enligt det 
Gröna kortet tar för mycket tid. Alla vinner tid genom att samarbeta (Sawander 2013) och 
frånvaro av en helhetssyn leder med stor sannolikhet till ineffektiv resursanvändning (Nilsson 
Wadeskog 2008). 

Att det Gröna kortet med dess rutiner och checklista leder till ökade kostnader finns inget 
belägg för bland de intervjuade. För att kunna fastställa ekonomiska vinster bör man titta på 
frågan ur ett socioekonomiskt perspektiv och ha ett bredare ekonomiskt underlag.  

5.5 Gröna kortet och nätverksmöte 

Nätverksmöte har en central roll i texten på det Gröna kortet och mötet i sig har en central 
betydelse i hur samverkan skapas enligt rutin och checklista på det Gröna kortet. 
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77 procent har medverkat på ett nätverksmöte. Antalet varierar från något enstaka till 
uppemot 20-30 nätverksmöten. Inom både BUM och socialtjänsten har nätverksmöten hållits 
även före Gröna kortet infördes. Nätverksmötet benämns även som ”Norrbusmöte”, 
”samverkansmöte”, ”samarbetsmöte”, ”PSYNKmöte”, ”modellområdesmöte” och ”SIPmöte”. 
De som inte har medverkat på ett nätverksmöte har inte gjort det för att de inte upplever sig 
som delaktiga i arbetssättet, har andra arbetsuppgifter eller är nya i tjänsten. 
Gröna kortet används mycket sällan vid sittande bord på nätverksmötet. Personalen har 
rutinen ”i huvudet” och några nämner att de kan titta på kortet före nätverksmötet. 
Vid de fåtal tillfällen då Gröna kortet använts vid nätverksmöte så har man använt det som en 
checklista och checkat av punkterna. 

68 procent anser att det Gröna kortet fungerar som ett stöd för att genomföra nätverksmötet. 
Det är ett stöd för att det fungerar som en mall och dagordning särskilt för osäker personal och 
nyanställd personal. Gröna kortet är lättillgängligt och punktformen gör det lätt att komma 
ihåg. Det nämns även att stödet ”lett till samma tänkande och det är mindre ifrågasättande nu, 
det har blivit mer seriöst”. 
De som inte upplever att Gröna kortet fungerar som ett stöd säger att de arbetat så länge och 
vet hur de ska göra eller att det skulle vara ett stöd om man följde punkterna. 

Många har medverkat vid ett nätverksmöte. Mötets namn benämns oftast inte som 
nätverksmöte. Det gröna kortet används sällan vid själva mötet. Ändå tycker man att det 
Gröna kortet fungerar som ett stöd vid genomförande. 

 

5.5 Gröna kortet och SIP (Samordnad individuell plan) 

Punkt nummer fyra på det Gröna kortet under ”Rutiner för personal” säger: ”Upprätta en 
samordnad individuell plan”.  
44 procent har medverkat vid att skriva en SIP. De flesta har inte gjort det och alla känner inte 
till begreppet SIP. Andra sorters planer skrivs inom de olika organisationerna. 
Det Gröna kortet används inte när man skriver en SIP. En särskild blankett för detta används. 
Däremot finns Gröna kortets rutin och checklista ”i huvudet”. 

       5.6 Gröna kortets tydlighet i dess rutin och checklista 

84 procent tycker att det Gröna kortet tydliggör rutiner för personal. Det Gröna kortet visar på 
en struktur och ger ett stöd. 
Avvikelser finns både vad gäller rutinpunkter och checklista. De mest frekventa avvikelserna 
berör följande punkter eller begrepp: 

● SIP (Samordnad individuell plan). 
Det är inte klart när man skriver en SIP och i fall man skriver något annat om man inte skriver 
en SIP. Praktiska frågor kring SIP är otydliga. Det handlar om hur man skriver den, var den 
förvaras och vem som ansvarar för den och vilka som ska få ta del av den. Det är otydligt 
inom de olika kommunerna vilken aktör som har ett övergripande ansvar för att följa upp SIP 
och rapportera statistik. 
Denna avvikelse fanns även 2011 där personal vid BUP lyfter vikten av bra planering och 
uppföljning (Berg 2011). 
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● Samordnare 
Samordnare utses inte alltid. Det är inte tydligt vad en samordnare gör och det är oklart om 
samordnaren bara samordnar själva nätverksmötet eller om samordnaren även gör 
uppföljning. 
Denna avvikelse fanns även 2011 då framförallt Kalix kommun lyfter att rollen bör utvecklas 
och att utbildning i hur man håller nätverksmöten bör ordnas (Berg 2011). 

● Avvikelserapportering 
Det är oklart vad en avvikelserapport är, hur man gör en sådan och vad som räknas till en 
avvikelse. Man vet inte heller vart en avvikelserapport ska skickas. Om avvikelser uppstår så 
medför det ibland att uppföljningen också faller. 
Enligt delutvärdering 2011 finns riktlinjer för avvikelserapportering (Berg 2011). 

● Punkterna följs inte 
Ibland gör man inte enligt alla punkter eller så tar man dem i en annan ordning. Särskilt 
nämns punkt tre ”Håll nätverksmöte inom 10 arbetsdagar. Kallelse till nätverksmötet görs av 
den som tagit initiativ till det. Alla kallade aktörer måste komma till mötet. Mötet leds av 
initiativtagande aktör.” Tiden hålls inte alltid. En aktör kan avvakta tills att en annan aktör 
kallar till nätverksmöte. Ibland händer det att någon aktör inte kommer. 

● Chef 
I checklistan finns meningen ”Vad säger min chef”. Den meningen behövs inte för personal 
inom BUM och socialtjänsten. Personalen har själva mandat att kalla till nätverksmöte. Det 
har inte framgått att till exempel rektor kan delegera till lärare att kalla till nätverksmöte ”… 
eller av chefen utsedd person” (Norrbusöverenskommelsen 2013). 

5.7 Gröna kortet med barnets perspektiv i fokus 

85 procent tycker att Gröna kortet med dess rutiner och checklista har barnets perspektiv i 
fokus. Detta för att aktörer samlas gemensamt, samordnar insatser och försöker 
individualisera åtgärden och planen för just det barnet. Det finns en tydlig vilja hos personal 
att förstärka barnets medverkan genom att till exempel ge barnet en egen punkt, fråga om 
vilka som ska komma och om barnet är nöjt. 

       5.8 Gröna kortet och dess effekter hos personalen 

Mer än hälften, 53 procent, upplever att det Gröna kortet har bidragit till de i sin roll har blivit 
säkrare på att ta tag i problem kring barn och unga och 43 % tycker att de blivit mer 
uppmärksamma på att upptäcka behov av stöd. Man tycker att det Gröna kortet är ett bra 
verktyg särskilt för skolan. Det går snabbare för att fler samarbetar och tar ansvar. ”Kortet är 
bara att följa och man behöver inte fundera”. De som inte tycker att kortet har bidragit till att 
de blivit säkrare på att ta tag i problem eller blivit mer uppmärksamma anser att de redan hade 
så stor vana. Det Gröna kortet har bidragit som stöd och man blir påmind om hur viktigt det är 
och därmed har status för samverkan och insatser för barn och unga höjts. 

       5.9 Gröna kortet som verktyg för samverkan och samverkan mellan aktörer 

Rutinpunkterna på kortet är samverkansrutiner och checklistan är en checklista för 
samverkan. 
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68 procent tycker att det Gröna kortet som verktyg har bidragit till samverkan kring barn och 
unga. 
Att andra verksamheter också trycker på gör att det går snabbare och blir en gemensam 
helhetsbild. ”Det har satt fart på samverkan – tvingat oss”. Samverkan har blivit mer naturlig 
och kortet har gett tyngd till det och gjort att samverkan kring barn och unga prioriteras. 
Helhetssynen kring barnet har ökat och fler tar ansvar. ”Attityden att inte göra något 
försvinner när alla hör samtidigt. Huggandet försvinner”. De olika verksamheterna har börjat 
lära känna varandra och varandras roller och det har gjort det lättare att kalla till 
nätverksmöten och att även ta kontakt i andra frågor. Särskilt nämns socialtjänsten som en 
aktör som blivit mer synlig och ”mjukats upp”. 
De som inte tycker att Gröna kortet har bidragit till samverkan säger att det inte är kortet i sig 
utan rutinen och överenskommelsen som gjorts, som bidragit till samverkan. Det finns 
personal som upplever att de har försökt kalla till nätverksmöte men att det inte fungerat, ”vi 
får kämpa i flera år och det blir ingen förändring, det kommer nya fall och vi står och 
stampar.” 

Som samverkansaktörer nämns följande:  

Landstinget: BUM (BUP och HAB), mödrahälsovården, barnhälsovården och Familjens hus 
Socialtjänsten: IFO och LSS 
Skolan: gymnasium, grundskola, förskola, elevhälsa, öppen förskola och Familjens hus 
Barnet och dess familj: föräldrar, gode män, vårdnadshavare och kontaktpersoner 
Hem: HVB hem och hem för ensamkommanden 
Polis 
Kommuner: Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå 

Skolan är den aktör som har en central roll och kallar till de flesta nätverksmöten. De flesta 
möten hålls när barnet går i grundskolan. Det är mindre samverkan med förskola och 
gymnasium. 
Socialtjänsten är också en stor samverkansaktör där IFO oftast är de som deltar på 
nätverksmöten. Det lyfts även samverkan inom organisationen mellan IFO och LSS. 
För landstinget är BUM den stora samverkansaktören. För det mesta är det personal inom 
BUP som deltar på nätverksmöten.  
Mindre synliga aktörer är förutom förskola och gymnasium även barn- och mödrahälsovården 
inom landstinget och boenden för ensamkommanden. Det är otydligt om friskolor är deltagare 
som samverkansaktörer. 
Det märks även en del samverkan kommunerna emellan. Detta är genom gemensamma 
Norrbusmöten, projektmöten och utbildningar.  

Det är komplext att göra en bedömning av hur olika aktörer upplevs i samverkan kring barn 
och unga. Men det Gröna kortets rutiner och checklista beskriver hur samverkan ska skapas 
och är ett gemensamt verktyg för olika aktörer och därför har de intervjuade fått svara på 
vilka aktörer kontakterna fungerat sämre respektive bättre med. 

Bland övriga aktörer upplevs skolan som den aktör som man upplever att kontakterna har 
fungerat bättre med. Skolan kallar ofta till nätverksmöte, de fortsätter att samverka, är 
engagerade och hanterar SIP bra. Där kontakterna fungerat sämre med skolan nämns 
elevhälsan i samband med oprofessionellt beteende, frånvaro och att det finns en osäkerhet 
hos personalen om huruvida ensamkommande barn ska få ta del av de samverkande 
insatserna. Man vill öka samverkan med skolan och då främst med förskolan och elevhälsan 
och att flyktingbarn inkluderas i arbetet. 
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Att BUM, särskilt BUP, kommer på nätverksmöten är en framgångsfaktor till att kontakterna 
fungerar bättre och en del aktörer nämner att de fått mycket hjälp. 
I de fall kontakterna har fungerat sämre anses orsaken vara att BUM inte är med fysiskt utan 
per telefon eller så kommer de inte. Det finns även vissa fall där man upplever att 
uppföljningarna brister och att samverkan inte resulterar i något konkret. BUM är den aktör 
som övriga aktörer mest vill öka samverkan med. 

Socialtjänsten nämns särskilt i kontakterna med skola och förskola. Där har samverkan ökat. 
Socialtjänsten är den aktör som nämns flest gånger där kontakterna har fungerat sämre. 
Brister i närvaro och uppföljningar samt en upplevelse av att socialtjänsten som aktör varit 
underbemannade och haft stor omsättning av personal anges som tänkbara förklaringar till 
sämre kontakter. Det har tagit längre tid för socialtjänsten att komma in i samverkan, men 
tecken syns på ökad samverkan. Ökad samverkan med socialtjänsten önskas för att ”när de är 
med så bidrar de med så mycket bra.” 

Övriga aktörer som kontakterna fungerat sämre med är barnhälsovården och vuxenpsykiatrin. 
Aktörer önskar mer samverkan med dessa aktörer. Barnhälsovården ses som en aktör som 
mycket väl själva skulle kunna kalla till nätverksmöte. Vuxenpsykiatrin är viktig för att 
föräldrar till barnet kan ha insatser hos dem. 
Orsaker till sämre kontakter kan vara av personrelaterad karaktär och inte bero på 
organisationen i sig. 

Kontakten med föräldrar har fungerat mycket bra när det handlar om att kalla föräldrar till 
nätverksmöte, närvaro på nätverksmöte, uppföljande kontakter och att föräldrar tar sin del av 
åtgärder.75 procent tycker att det har fungerat bra och övriga anser att det har fungerat både 
bra och dåligt. En framgångsfaktor för att det ska fungera bra är att informera väl före 
nätverksmötet och skolan nämns som en viktig och duktig aktör i att få föräldrar att komma. 

Det är inte alltid föräldrar eller barn är med. Exempelvis om det gäller familjehemsplacering 
eller ensamkommande barn. I vissa fall klarar inte barnet av att vara med på nätverksmöte. 
Föräldrarnas, godemäns eller vårdnadshavares roll kan bli tydligare, ”deras roll blir mer 
diffus, tänk om föräldern inte får barnet till skolan, borde vara tydligare plan för dem så de 
också kan göra avvikelserapport och be om hjälp”  
Ett fåtal aktörer nämner att de önskar ökad samverkan med föräldrar. 
 
Framgångsrika faktorer för samverkan kan vara att använda skolan som bas, 
kompetensutveckla personal utifrån brukares behov och samordna styrning. (McConkey 
2002)Viktigt för samverkan är att det finns gemensamt mål, ett tydligt samverkansuppdrag 
och att barnet är i fokus (Ekehult & Johannesson 2004). Det Gröna kortets punkter visar 
tydligt på samverkansuppdraget och sätter barnet i fokus. Det gemensamma målet kan 
ytterligare förtydligas. 

       5.10 Förtroende för aktörer 

86 procent av de intervjuade har förtroende för alla aktörer. Man upplever att de olika 
aktörerna kan sitt område och att alla försöker göra. I de fall det finns en brist i förtroende så 
handlar det för skolans del om att elevhälsan uppträtt olämpligt eller att lärare inte vill ta på 
sig för mycket arbete. Förtroendebristen för socialtjänsten beror på att man känner en 
slutenhet och otydlighet kring deras samverkan och för BUM har man inte förtroende för att 
det saknas uppföljningar. 
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       5.11 Gröna kortet och dess effekt för barnet 

Att påvisa att det Gröna kortet har haft effekt i resultat för det enskilda barnet är en komplex 
koppling att utvärdera. Intervjuer med personal och föräldrar tyder på att det inte syns en 
tydlig röd tråd på detta vis: 
 
Enskild aktör kallar till nätverksmöte med hjälp av det Gröna kortet → samtliga aktörer som 
kommer följer och använder det Gröna kortet → nätverksmötet hålls med stöd av det Gröna 
kortet → uppföljning görs enligt det Gröna kortet → resultatet för barnet har en klar koppling 
till det Gröna kortet. 
 
För att påvisa detta skulle det kunna göras framtida studier där man följer personal som 
använder det Gröna kortet genom hela gången och personal som inte använder det Gröna 
kortet i lika hög grad. 

Denna utvärdering belyser det personalen upplever att det Gröna kortet med rutiner och 
checklista lett till. 
82 procent tycker att barn och unga har fått stöd, framförallt för att det går snabbare och att 
stödet är samordnat. 
83 procent tycker att insatser har påbörjats 
73 procent tycker att utredning har påbörjats exempelvis via BUP som först gör 
bedömningssamtal och därefter utredning. 
60 procent tycker att det har blivit lättare att lösa problem. Här framträder dock en bild av att 
man gemensamt ser och samtalar om problemet och att det kan upplevas som en lättnad. Men 
inte att problemet i sig är löst. 

5.12 Resultat barn, föräldrar och vårdnadshavare 

De intervjuade (13 personer) har deltagit på ett eller flera nätverksmöten. En del fall är 
avslutade men de flesta pågår.  

 5.12.1 Medgivande 

De flesta har fått lämna ett medgivande inför nätverksmöte och samverkan. Muntligt 
medgivande är mer vanligt. Fem av tretton säger att de inte har gett något medgivande och en 
av orsakerna till det är att de själva har kallat till möte. 

 5.12.2 Kallelse 

Det mest vanliga är att skolan har kallat och då har det varit rektor eller lärare som gjort det. 
Därefter är det lika vanligt att BUM kallar som att förälder/vårdnadshavare kallar själv. Det är 
inte ovanligt att det startar med att barnet inte är på lektionerna. 
Kallelsen kommer oftast via telefon och här är det inte ovanligt att förälder/vårdnadshavare 
själv ringer. Kallelsen kan också komma per post, via Schoolsoft (Webbaserad lärplattform) 
eller sms. 
Nästan alla upplever att de har fått information med kallelsen och att de visste varför 
nätverksmötet skulle hållas. En av orsakerna är att de själva har tagit initiativet. 

 5.12.3 Nätverksmöte 

Mötet benämns inte för ett nätverksmöte utan kallas för möte, Norrrbusmöte eller 
samverkansmöte.  
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Följande aktörer har enligt de intervjuade föräldrarna varit med på nätverksmöte: 
Skola: rektor, klasslärare/mentor, kurator, skolsköterska, assistent, specialpedagog 
Socialtjänst 
BUM: psykolog, arbetsterapeut, kurator 
KUM (Kalix ungdomsmottagning) 
Nästan alla föräldrar var medvetna om varför de olika aktörerna var med. En förälder visste 
inte riktigt varför en aktör var med. 
Rätt personer var med på nätverksmöte enligt de flesta föräldrar. Tre föräldrar saknade en 
aktör eller tyckte att det var för många aktörer. ”Den lärare som haft barnet tidigare hade fått 
vara med då han kände barnet”. ”Jag bad själv om att personal från boendet skulle vara med”. 

Nio föräldrar av tretton tycker att mötet genomfördes professionellt. Det inledande mötet 
upplevs ofta bättre än de uppföljande mötena, mötet har sakligt innehåll och när personal visar 
att de har kompetens i sin roll upplevs det som positivt av föräldrar. Uppföljande möten och 
åtgärder har inte samma höga grad av nöjdhet och orsaker som anges till det är att samma 
problem som ”ältas”, det är svårare att genomföra det teoretiska praktiskt eller att någon aktör 
eller förälder är frånvarande. 
De som inte tycker att mötet genomfördes professionellt anger att någon aktör inte hade 
kompetens, det var mer fokus på föräldern, alla aktörer kom inte eller aktörerna var inte 
överens. Några föräldrar berättar om hur barnet upplevde det: ” när de andra inte kom så blev 
hon besviken”, ”pojken vill inte fortsätta efter några gånger”, ”jobbig situation för min dotter” 
och ”pojken tyckte de var onödiga”. 

I majoriteten av fallen leddes mötet av skolan och rektor. En samordnare utsågs och här 
framträder en bild av att den rollen är spridd bland de olika aktörerna och kan variera innan 
fallet är avslutat.  

Vid nätverksmötets slut upplever tio föräldrar av tretton att det var klart vad som skulle göras. 
Det bestämdes tillsammans. Exempelvis så kunde det vara att barnet skulle stiga upp och gå 
till skolan och skolan och elevhälsan tillsammans med socialtjänsten skulle ge samtalsstöd. 

Åtta av tretton föräldrar säger att en SIP skrevs. Det framkommer inte tydligt att det är just en 
SIP men att någon form av plan gjordes. Om det inte skrevs så skrevs anteckningar eller 
ingenting alls. Nästan alla fick ta del av det som skrivits och man upplever att man kunde 
påverka det som skrevs.  
Nio av tretton föräldrar upplever att det planerade har följts. Särskilt nämns att BUM följer 
planen. Om skolan följer planen är mer oklart då uppföljning brister eller att skolan gör 
avvikelse från plan.  
Nästan alla föräldrar säger att det blev uppföljning av något slag men fortsättningen inte har 
samma grad av nöjdhet. För många åtgärder låg på det enskilda barnet, inget konkret hände, 
planen följdes inte konsekvent eller det blev ingen uppföljning. Det är inte ovanligt att 
föräldern själv önskar uppföljning och det finns även ett behov av avslut. 

Elva av tretton föräldrar känner inte till det Gröna kortet. De två som visste vad det var gjorde 
det på grund av sitt arbete eller via politiskt uppdrag. 
 
        5.12.4 Barnfokus 

Drygt hälften av föräldrarna tycker att aktörerna utgick från barnets livssituation och att det 
fanns förståelse för barnet. Aktörerna var där för barnets skull och visste vad som skulle 
göras. Det fanns ett ”framåttänk” och det var bättre när det var färre aktörer med.  
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De föräldrar som inte tycker att aktörerna utgick från barnets livssituation eller hade förståelse 
för barnet upplevde att det inte fanns kompetens om funktionsnedsättning, att fokus låg på 
hem eller föräldrar, att en del aktörer uppträdde oproffsigt, att det inte fanns intresse för vad 
barnet sa eller att barnets positiva sidor inte lyftes tillräckligt. 

 5.12.5 Samverkan 

Majoriteten av föräldrarna tycker att det var samverkan mellan alla aktörer. Alla försökte 
hjälpa och bidra med sin del. 
Fem av tretton föräldrar upplever inte att det var samverkan då de tycker att alla inte ville 
bidra lika mycket, att det var samverkan mellan förälder och aktör men inte mellan aktörer. 
Man nämner även att någon aktör inte höll vad man kommit överens om. 

Drygt hälften av föräldrarna upplever att denna samverkan underlättade för föräldern för att 
man då inte behövde ha möten på flera olika ställen, man fick tips och att det var fler som såg 
och försökte hjälpa.  
De som inte tycker att det underlättade tycker att det tog för lång tid eller att man som förälder 
fått kämpa mycket mer än de andra aktörerna. 

 5.12.6 Förtroende för aktörer 

Hälften av föräldrarna har förtroende för alla aktörer. Aktörer ses som kompetenta, särskilt 
nämns BUP. Om föräldern har fått stöd genom att en utredning har gjorts så är förtroendet 
större. De som inte har förtroende nämner oftast skolan eller BUM. När det gäller skolan så 
uppges att skolan inte förstår, utreder eller håller det som utlovats. När det gäller BUM 
framkommer att det är svårt i början att få hjälp, men att det sedan blir bra när det kommer i 
gång. 

  5.12.7 Effekt för barnet 

Nio av tretton upplever att insatserna gav eller ger resultat. Det tar länge innan resultatet ses 
alternativt att det ger ett kortsiktigt resultat. Att barnet lyckas i skolan räknas som ett positivt 
resultat.  
Negativt resultat ses om det är för mycket detaljfokus eller att planer inte följs och barnet 
återfaller i samma problem. 
 
Mer än hälften av föräldrarna upplever att barnet har fått hjälp. En utredning eller diagnos ses 
som en hjälp och att barnet får stöd i skolan. 
 
Mer än hälften av föräldrarna tycker att problemen har lösts. Med det menar de att relationen 
mellan förälder och barn har stärkts, barnet har fått en diagnos och utifrån det fått rätt stöd 
eller att ett konkret mål för barnet har uppnåtts som exempelvis godkända betyg eller körkort. 
Om problemen inte har lösts så beror det oftast på att insatserna fortfarande är pågående eller 
att någon aktör inte följer det planerade. 
 
Åtta av tretton föräldrar anser att insatserna har lett till en positiv förändring för barnet. Man 
har kommit en bit på väg även om det tagit lång tid. 
Lika många föräldrar tycker att insatserna skulle ha påbörjats tidigare. Brister i personalens 
kompetens eller att skolan signalerar för sent anges som orsaker. 
Om barnet inte hade fått dessa insatser tror föräldrarna att det hade gått sämre för barnet i 
skolan, att barnet hamnat i ”trubbel” eller att situationen hade varit liknande den i dag. 
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         5.12.8 Grad av nöjdhet  

Graden av nöjdhet är enligt tabell nedan. 13 föräldrar/vårdnadshavare har svarat och 15 barn 
har tagit del av insatser. 

 

Inte alls 
nöjd x x x x  

Ganska nöjd x x x x x 

Nöjd 
 x x    

Mycket nöjd x x x x  

 

 

 5.12.9 Önskemål och förbättringsförslag 

Om föräldrar själva hade fått skräddarsy stödet till sitt barn så hade de sett till att det fanns 
nära vuxenrelationer, att byte av personal minskade, att en stödperson fanns i klassen, att 
personal tidigt tog kontakt med förälder och lyssnade på föräldern. Övriga åtgärder hade varit 
en mindre klass eller skola, mer konkreta handlingar, tidig psykologinsats, plan, uppföljning 
och konkret hjälp i hemmet. Två föräldrar uppger att de skulle ha gjort enligt det som gjorts. 
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       6. Analys 
Analysmodellens delar har identifierats så här: 
Subjekt – personal 
Objekt – barnet och personal 
Verktyg – Gröna kortet 
Gemenskap – föräldrar och personal 
Arbetsdelning – fördelning inom personal och gemenskap 
Regler / förhållanden – normer och regler, tidsramar 

6.1 Gröna kortet som verktyg i växlande verksamhetssystem 

De verksamhetssystem som märks i intervjuerna är följande: 

Verksamhet med barnet i fokus 
Verksamhet med Gröna Kortet och samverkan i fokus 
Verksamhet med aktören förälder som fokus 
Verksamhet med den egna organisationen i fokus 

I denna analysdel lyfts barnet i fokus och Gröna kortet och samverkan i fokus. 
Verksamhetssystemet beskrivs ur en optimal synvinkel. De motsättningar som anges har 
kommit fram i de olika intervjuerna. Motsättningar kan användas för att reflektera kring 
verksamhetssystem för att utveckla det Gröna kortet med dess rutiner och checklista. 
 

 6.1.1 Verksamhet med barnet i fokus 

Inom detta verksamhetssystem är det barnets välmående som prioriteras. Åtgärder läggs upp 
med hänsyn till barnets livssituation. De olika aktörerna matchar barnets behov med rätt 
aktörs kompetens. Allt görs för att barnets problem ska lösas och att barnet ska lyckas. Barnet 
kommer i första rummet. Barnets brukarmedverkan är hög. 

Motsättningar subjekt/personal – objekt/barn 
 
Personal vill hjälpa barnet genom att individualisera för just det barnet genom att frångå rutin 
och checklista för att ”nå barnet på sitt sätt”. Om personalen vill prata med barnet så är det 
svårt om barnet inte vill prata, är tyst eller säger att det inte vill ha hjälp. Om barnet inte kan 
vara med på nätverksmötet så är det svårare att forma åtgärder utifrån barnets önskemål. Det 
är svårt att nå barnet eller hjälpa barnet om barnet inte kommer till skolan. Barnet blir inte 
tillfrågat om personalen hoppar över punkten ”vem talar med barnet”. Barnet kan uppleva att 
aktören pratar över huvudet på barnet om man talar till förälder eller annan aktör. Om aktören 
är med per telefon är det svårt för barnet att få en relation till aktören. Barnet upplever att det 
är jobbigt när många vuxna är med på mötet. Barnet blir besviket om aktör inte kommer till 
nätverksmöte. Barnet orkar inte göra de åtgärder som ålagts barnet och personal uttrycker 
besvikelse över barnet. 

Motsättningar objekt/förälder – objekt/barn 
 
Barnet kommer inte till tals när förälder pratar mycket. Barnet orkar inte genomföra de 
åtgärder som ålagts barnet för att förälder tjatar för mycket.  
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Motsättningar arbetsdelning/åtgärder – objekt/barn 
 
Barnet tycker att åtgärderna är onödiga och tar inte sitt ansvar. Barnet upplever att det 
åtgärder som ålagts barnet är för många eller att barnet måste ändra sig som person. 

 6.1.1 Verksamhet med Gröna Kortet och samverkan i fokus 

Inom detta verksamhetssystem lyfts rutiner och checklista enligt det Gröna kortet främst. 
Samverkan prioriteras för att nå ett gott resultat. Det Gröna kortet lyfts i olika forum och 
diskussioner. Det är väl synligt i arbetsrum och gemensamma utrymmen. Regelbundna 
kontakter tas med andra aktörer i olika samverkansärenden. Det gröna Kortet används vid 
nätverksmöte och är synligt framme. Personalen har alltid med sig det Gröna kortet. Man 
poängterar ofta vinsten med att använda det Gröna kortet. Utvecklingen av det Gröna kortet 
och samverkan med andra aktörer är i fokus. Om det Gröna kortet har använts eller inte är en 
stark påverkansfaktor för resultatet. Avstämningar görs ofta med andra aktörer för att arbetet 
ska komma framåt. Föräldrar ses som en viktig samverkanspart och även de har kännedom 
om det Gröna kortet. 

Motsättningar subjekt/personal – objekt/personal 
 
Personal lyssnar inte på personal hos annan aktör och vill inte kalla till möte. Personal får 
information om att Norrbusöverenskommelse och det Gröna kortet inte längre gäller. En aktör 
har stor personalomsättning och missar att kontakta andra kring samverkan. Personal känner 
inte till rutiner och checklista enligt det Gröna kortet. Aktör erbjuder en annan aktörs tjänster 
och ber den aktören fixa problemet. Personal vet inte vilka aktörer som ska närvara vid 
nätverksmöte och fel aktörer kallas enligt kallad aktör. Aktör vill att annan aktör ska kalla till 
möte då den aktören känner barnet bättre eller att den aktören har ett påbörjat ärende som 
gäller barnet. Alla aktörer får inte den skrivna planeringen. Aktör ber familjen kontakta den 
andra aktören så att de slipper kontakta. Aktör tycker att annan aktör kallar för sent till möte. 
Aktör upplever att annan aktör inte återkopplar. Aktör är inte överens med annan aktör om 
hurdan åtgärden ska vara på grund av att åtgärden är för kostsam. 

Motsättningar subjekt/personal – objekt/ förälder 
 
Förälder känner inte till det Gröna kortet och förstår inte varför personalen gör som den gör.  
Förälder vet inte att de har del i samverkan enligt Gröna kortets punkter och ber inte om hjälp 
eller tar inte del av åtgärder. Förälder tar själv kontakt med aktörer och försöker själv 
samordna insatserna och riskerar att bli utbränd. Förälder tackar nej till samverkan enligt 
rutiner och checklista på det Gröna kortet. 

Motsättningar subjekt/personal – verktyg /det Gröna kortet 
 
Personal tycker att den egna erfarenheten är stor och använder därför inte det Gröna kortet. 
Ny personal ser att erfaren personal inte använder sig av det Gröna kortet och väljer att göra 
likadant. Personal väljer att jobba enligt en egen rutin. Personal väljer att inte samverka med 
annan aktör utan följer en egen rutin inom den egna organisationen. Personal är nyanställd 
och har inte hunnit med det Gröna kortet. Personal försöker följa rutin och checklista enligt 
det Gröna kortet men får inte hjälp av andra aktörer och då slutar personalen att använda sig 
av det Gröna kortet och tappar förtroende för andra aktörer. Personal får inget Grönt kort. 
Personal får ingen introduktion i hur det Gröna kortet ska användas. Personal är osäker på när 
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det är tid att göra kallelse enligt det Gröna kortet och då blir samverkan försenad. Personal gör 
inte avvikelserapport enligt det Gröna kortet vilket leder till att brister inte upptäcks. 

Motsättningar subjekt/personal – regler och förhållanden 
 
Föräldrar förstår inte eller har inte kännedom om varför en aktör måste följa en viss lag eller 
vissa rutiner. Föräldrar eller personal känner inte till andra aktörers arbetsområden. Aktörer 
tolkar begrepp som exempelvis sekretess olika. Föräldrar har inte kunskap om sekretess eller 
utredning. Olika aktörer har olika lagar i vilka graden av samverkansskyldighet och skrivande 
av SIP är olika. 

Motsättningar gemenskap/personal och föräldrar och arbetsdelning 
 
Förälders roll blir passiv för att personal tar på sig åtgärder kring barnet. En aktör förväntas ta 
på sig mer åtgärder för att de ha en närmare relation med barnet. Personal vaktar sin 
arbetsmiljö och tar därför inte på sig att utföra de åtgärder som behövs. Aktör blir tvingad att 
ta på sig åtgärder då förälder tappat förtroendet för annan aktör. 
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       7. Avslutande reflektion 

Helhetsintrycket är att det Gröna kortet har gjort ett avtryck i de olika verksamheterna och att 
det finns en vilja att använda det och dess arbetssätt. Det vore intressant att i en framtida 
studie följa personal som använder sig av det Gröna kortet mer fysiskt enligt ett 
verksamhetssystem där Gröna kortet och samverkan är i fokus och samtidigt jämföra resultat 
med personal som använder sig av arbetssättet på så vis att de har det ”i minnet”.  
Chefer har en nyckelroll i den faktiska konkreta implementeringen. Det syns tydligt både 
fysiskt och i intervjuernas innehåll att Gröna kortet används och accepteras mer på de 
arbetsplatser där chefen är väl insatt i det Gröna kortet och dess arbetssätt. Det är viktigt att 
styrgruppen för det Gröna kortet tillsammans med samordnare för det Gröna kortet har en 
återkommande dialog med cheferna för de olika verksamheterna i respektive kommun. Den 
samlade bilden som personalen ger är att de är positivt inställda till arbetssättet och att de ser 
att det kan fungera om alla inblandade håller sig till rutin och checklista. Det viktigaste att 
förbättra är att ytterligare tydliggöra de olika punkterna och bli mer exakt i vad man gör och 
hur man gör det. Föräldrarna är nöjda med arbetsformen och majoriteten ser ett positivt 
resultat. De önskar planer och åtgärder av konkret karaktär och tydligare uppföljning och 
avslut.  

Att göra och skriva denna utvärdering har för mig varit en rolig, intressant och givande 
lärandeprocess och jag hoppas att det i denna text finns ett rikt material som styrgrupp, chefer 
och verksamhetsutvecklare har stor nytta av i sitt fortsatta arbete för samverkan kring barn 
och unga. 
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8. Förbättringsförslag 
 
Dessa målgruppers delaktighet kan kvalitetssäkras: 
Friskolor 
Skolor i kommuners ytterkant och stora enheter 
Förskolor 
Barnhälsovård 
Mödrahälsovård 
Vuxenpsykiatri 
Hem för ensamkommande 
 
Information och marknadsföring av det Gröna kortet: 
Informera föräldrar 
Uppdatera information regelbundet 
Skapa en tydlig sökväg för information på nätet 
Utveckla Gröna kortets tillgänglighet  
Öka kännedom om olika aktörer, särskilt socialtjänsten 

Rutiner för implementering: 
Chefer och erfaren personal har en nyckelroll. Erfaren personal ses som förebild av ny eller 
mindre erfaren personal.  
Gemensam samordnare kan kvalitetssäkra implementering i kommun, men detta bör göras i 
samråd med chefer för samtliga verksamheter där det finns barn. 
Specialpedagog kan användas som resurs för implementering 
Håll regelbundna utbildningar i hur man har ett nätverksmöte  
Lyft upp fysisk användning av det Gröna kortet 

Rutiner och checklista enligt Gröna kortet: 
Tidiga insatser är en framgångsfaktor. Förstärk betydelsen av att kalla i tid till nätverksmöte. 
Se över begreppet nätverksmöte så att alla i möjligaste mån använder och tolkar begreppet 
lika. 
Förstärk brukarmedverkan 
Öka graden an konkreta åtgärder 
Lyft upp vikten av uppföljning och avslut 
Tydliggör hanteringen av SIP 
Försök ha fysisk närvaro på första nätverksmötet 

Utveckling av det Gröna kortet: 
Ha en arbetsgrupp som kontinuerligt arbetar med utveckling av det Gröna kortet 
Tydliggör vilken aktör och vilken roll som ansvarar för total uppföljning när det gäller 
nätverksmöten, SIP och statistik. 
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8.1 Förbättringsförslag ute i verksamheterna 
 
De intervjuade har gett ytterligare förslag på hur verksamheterna kan förbättra sitt arbete med 
barn och jag har valt att lyfta en del av dem fastän att det egentligen inte hör till själva 
utvärderingen av det Gröna Kortet med dess rutiner och checklista.  
 
Sätt färre åtgärder på barnet och fokusera mer på vad i omgivningen som kan ändras för att 
barnet ska lyckas. 
Se över om verksamhetens regler stänger ute barn. 
Undvik tjatande om detaljer, se helheten och ge professionellt stöd att bearbeta eventuella 
trauman. 
Inför rutiner och checklista för barn med funktionsnedsättning och för övergång mellan olika 
stadier i skolan. 
Se över diagnoser ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Sök material till exempel hos SPSM (Specialpedagogiska myndigheten).  
Författartips: Gunilla Gerland 
Arbeta mer med barns självkänsla och låt barn lyckas i skolan då det stärker självkänsla. 
Var uppmärksam mot nätmobbing. 
”Socialtjänsten i skolan” Kan vara en ny nyckelkompetens för att lyckas i samverkan kring 
barn och unga. 
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