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Hur kan vi komma tillrätta med oroligheter i form av skadegörelse och anlagda 

bränder? Följande forskningsrapport – som är den tjugosjunde i serien Vetenskap 

för profession – söker svar på denna fråga genom att undersöka samverkan i  

en kommun.

 Bakgrunden till rapporten är att företrädare för Södra Älvsborgs Räddnings-

tjänst (SÄRF) tog kontakt med Högskolan i Borås för att utvärdera och bidra till 

arbetet med sociala risker inom Borås stad. SÄRF hade, i likhet med andra rädd-

ningstjänster, uppmärksammat att antalet anlagda bränder ökat och att förövarna 

ofta var ungdomar. Man såg också samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, 

skadegörelse och anlagda bränder. Ny kunskap samt en hög grad av samverkan 

med andra aktörer i kommunen efterfrågades. 

 Rapportens problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan 

olika samverkande parter och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver 

praktiker inom olika verksamheter problemen? Vilka metoder finns för att  

förebygga, hantera och förhindra dessa? Vilka utvecklings- och forskningsbehov 

finns? Samverkan har studerats mellan räddningstjänst, polis, individ-  

och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare,  

brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering 

samt åklagare.
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Förord

Redaktör för Vetenskap för professionBJÖRN BRORSTRÖM

Rapportserien Vetenskap för profession publicerar genomförd forskning vid 
högskolan. Ambitionen är att skildra den bredd och det djup som forsknings-
verksamheten har. Rapportserien är också ett forum för debatt om inriktning 
och förhållningssätt till utbildning och forskning.
 ”Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn” är rapport 
27 i serien. Rapporten behandlar hur sociala risker hanteras i samverkan mellan 
olika aktörer, det vill säga hur samhällets aktörer hanterar problem som upp-
kommer i form oroligheter, skadegörelse och bränder i staden och i bostadsom-
råden. Begreppet sociala risker innefattar att det finns en osäkerhet kring hur 
problemen ska hanteras och hur samverkan mellan olika aktörer ska utformas. 
Begreppet formulerades av företrädare för räddningstjänsten, det är diffust be-
grepp men ska förstås, menar författarna, som ett verktyg för att beskriva och 
utveckla kunskap inom området. Frågan som ställs är om det är möjligt att få till 
stånd en samsyn och därigenom bättre förutsättningar att tillsammans hitta bra 
arbetsmetoder. Ett stort antal aktörer innefattas i studien och deras beskrivning-
ar av problem och utmaningar i praktiken ställs mot tidigare studier kring sam-
verkan och vilka problem och möjligheter som samverkan erbjuder. 
 I rapportens avslutande resonemang konstaterar författarna att samverkan 
är ett komplext fenomen och att det finns många olika uppfattningar kring 
hur samverkan ska styras och om den ska styras. I samverkan uppstår nya 
former för maktutövning. Det behövs, menar författarna, djupare insikter hos 
de samverkande aktörerna kring vad samverkan innebär för dem och det be-
hövs djupare insikter för att kunna hantera de sociala risker som finns. En 
djupare insikt ger möjlighet att utveckla en samsyn. Studien visar att aktörerna 
har en gemensam uppfattning att det behövs tvärsektoriell samverkan och att 
de sociala riskerna inte kan hanteras av någon av aktörerna enskilt. Det som 
försvårar är olika bilder av problemet och olika arbetsmetoder. Det finns skill-
nader av strukturell art och av kulturell art. Resurserna är begränsade och de 
inblandade aktörerna har helt enkelt olika förhållningssätt och arbetssätt och 
att överbrygga detta är komplext. 
 Hållbar stadsutveckling handlar om deltagande, engagemang och integra-
tion. En viktig del i utvecklingen av den hållbara stadsdelen är att när samhällets 
aktörer måste gripa in så ska det ske på bästa sätt, vilket förutsätter samverkan. 
Mer forskning som belyser och förklarar varför svårigheter att samverka uppstår 
behövs som ett underlag för utveckling av verklig samverkan. 
 Rapporten är författad av Kristina Bartley och Mathias Ericson. Intressant 
och viktig läsning väntar.
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Bakgrunden till föreliggande rapport är att företrädare för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänst (SÄRF) 2009 tog kontakt med Högskolan i Borås för att 
utvärdera och bidra till arbetet med sociala risker inom Borås stad. SÄRF 
hade, i likhet med andra räddningstjänster, uppmärksammat att antalet  
anlagda bränder ökat och att förövarna ofta var ungdomar. Man såg också 
samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, skadegörelse och anlagda  
bränder. För att komma till rätta med dessa problem framhölls att det krävs 
mer förebyggande arbete och samverkan över sektorsgränser inom kommu-
nen såväl som med ideella som privata intressenter. 
 Företrädare för SÄRF gav uttryck för en otillfredsställelse med att anlagda 
bränder, klotter och skadegörelse hanterades som isolerade händelser. De pro-
blematiserade en sådan syn. De efterfrågade andra arbetsmetoder som tydligare 
utgick från att sådana incidenter ska ses som uttryck för en bredare problematik 
av segregering, brist på tillit till samhällets skyddsnät, sociala motsättningar och 
utanförskap. Ytterligare motiv för bredare perspektiv och andra arbetsmetoder 
var ökningen av hot och våld, såsom stenkastning, riktad mot den operativa 
personalen (jämför All & Junghage 2010, Hallin et al. 2010, MSB 2011,  
Persson et al. 2013). För att möta dessa problem efterfrågades ny kunskap, 
långsiktighet samt en hög grad av samverkan med andra aktörer i kommunen 
såsom skola, socialtjänst och polis. Denna ambition sammanfattades i termer 
av att arbeta med sociala risker. 
 Frågan om behov av samsyn och bättre samverkan samt kunskap om  
sociala risker togs upp i Kommunstyrelsen och Brottsförebyggande rådet i 
Borås, vilka stödde en sådan satsning. Här fanns en önskan om att Borås stad 
skulle kunna utgöra en försöksverkstad för ett sådant samverkansarbete och 
kunskapssökande kring sociala risker. I samarbete med Högskolan i Borås 
utvecklades ett förslag på en projektform, som i sin tur utvecklades till ett 
studieuppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 
pågick under 2010. Denna rapport är en sammanställning av arbetet inom 
detta studieuppdrag.
 Vi vill tacka de personer som ingått i referensgruppen för att de delat med 
sig av sina erfarenheter och med stort engagemang bidragit till att göra denna 
kunskapssammanställning möjlig.

Borås 2013-10-03

Författarna för Vetenskap för professionKRISTINA BARTLEY 
MATHIAS ERICSON
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Syftet med rapporten är att undersöka möjligheter till samsyn mellan 
samverkande parter inom området sociala risker, med fokus på skadegö-
relse och anlagda bränder i Borås stad. Samverkan har studerats mellan 
räddningstjänst, polis, individ- och familjeomsorg, barn- och ungdoms-
psykiatrin, ungdomssamordnare, brottsförebyggande råd, specialpedago-
giskt centrum, folkhälsa, stadsplanering samt åklagarkammaren. En inter-
aktiv forskningsansats har använts där vi samarbetat med en referensgrupp 
bestående av representanter från ovanstående verksamheter. Forsknings-
frågor, material och slutsatser har utformats i dialog med de företrädare 
som deltagit i referensgruppens arbete. De medverkande parterna uttryck-
te önskemål om en tydlig koppling mellan konkreta verksamheter ute på 
fältet och en överordnad tvärsektoriell samsyn för att hitta gemensamma 
värderingar och möjligheter att skapa och formulera mål med samverkan. 
Samverkan och samsyn förhindras eller försvåras genom att verksamheter-
na har olika perspektiv och uppdrag, olika problembilder samt olika eller 
inga arbetsmetoder. Detta komplicerar överenskommelser om vad för 
problem man skall samverka kring, vad målen med samverkan är och hur 
man skall organisera sig för att nå dessa mål.

Sammanfattning/Abstract
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”Polis och räddningstjänst har haft mycket att göra på Norrby under natten. 
Vid 23.15-tiden tände någon på Norrbystugan efter att först ha krossat rutor 
på fastigheten. Elden kunde dock släckas relativt snabbt och endast inredning 
kom till skada. Risken för spridning var dock stor enligt räddningstjänsten. 
Dessutom krossade någon rutorna på fritidsgården inte långt från Norrbystu-
gan. Skadegörelsen fortsatte sedan i form av en sönderslagen telefonkiosk samt 
fler krossade rutor på fastigheter i närheten. 

– Vittnen har sett ett ungdomsgäng dra omkring i området. Men vi har inga 
misstänkta just nu, säger inre befäl Bo Dahleman vid Boråspolisen. 
– Norrby är en oroshärd. Men det var längesedan det hände så här mycket 
under samma natt, fortsätter han”. (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/
vastnytt/boras-oroligt-pa-norrby) 

”Räddningstjänsten är otympliga och lite valhänta i sitt sätt att arbeta i sam-
verkan. Och vi själva, internt inom organisationen, vi skojar ju ofta kring det 
här. Att nu ska vindbryggan ner och sen åker vi ut. Men nu så får den faktiskt 
vara nedfälld. Vi drar inte upp den efter oss. Förut åkte vi ju ut, kom tillbaks, 
drog upp vindbryggan och så var vi här inne. Innanför våra egna väggar. Men 
idag är det viktigare att vindbryggan ligger kvar där, att man inte drar upp 
den efter sig.” 

Det första citatet beskriver oroligheter i form av skadegörelse och anlagd 
brand i en stadsdel i Borås i september 2009. Det andra citatet är hämtat 
från en intervju med företrädare för räddningstjänsten. Här beskrivs,  
genom metaforen med en vindbrygga, räddningstjänstens strävan att  
förändra sitt arbetssätt så att man genom samverkan bättre kan hantera 
sådana situationer. Följande rapport är resultat av ett projekt om sociala 
risker där samverkan kring problem som skadegörelse och anlagda brän-
der studerats under 2010 för att skapa möjligheter till samsyn mellan de 
samverkande parterna. I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva 
syftet med projektet, begreppet sociala risker samt rapportens disposition.

1. INLEDNING
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1.1  Syfte

Projektets problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan 
de samverkande parterna och förutsättningar att finna arbetsmetoder för 
att komma tillrätta med problemen. Syftet är att genom en kunskapssam-
manställning undersöka möjligheter till samsyn mellan samverkande  
parter inom området sociala risker, med fokus på skadegörelse och anlag-
da bränder. I projektet har vi utgått från följande frågeställningar: Hur 
beskriver praktiker inom olika verksamheter problemen, vilka metoder 
finns för att förebygga, hantera och förhindra dessa och slutligen vilka 
utvecklings- och forskningsbehov finns. 

1.2  Sociala risker

Termen sociala risker formulerades av företrädare för räddningstjänsten 
som ett samlingsnamn på angelägna frågor och problem som man var 
osäkra på hur man skulle hantera. En återkommande fråga i planeringen 
av och genomförandet av projektet har varit att termen ”social risk” är 
diffus. Vad menar man med att en risk är social? Eller menar man att det 
sociala är en risk? Hur skiljer sig i så fall en social risk från andra risker? 
Hur förhåller sig sociala risker till olika skyddsfaktorer? Vad vi kunnat se 
är att begreppsdiskussionerna är bundna till den kontext som hör till de 
olika professionerna. Från vårt perspektiv har det varit termens öppna 
karaktär som gjort den värdefull för de medverkande i projektet. Genom 
att tala om sociala risker uttryckte medverkande i projektet att det fanns 
problem de inte kom åt med befintliga arbetsmetoder. De uttryckte också 
en maktlöshet till följd av att det var områden där det saknades kunskap. 
Termen social risk kan utifrån detta perspektiv ses som ett verktyg. Med 
denna term kunde exempelvis räddningstjänsten göra klart för sig själva 
och andra förvaltningar att det fanns sociala relationer de inte hade kon-
troll över. Genom att samverka skulle man kunna få kunskap om sådana 
förhållanden, snarare än tvärtom, och därigenom få bättre förutsättningar 
att kunna bemöta och hantera problem. 
 Termen social risk ska med andra ord inte ses som en direkt represen-
tation av ett faktiskt förhållande utan som ett verktyg att representera och 
organisera kunskap. Vi undersöker hur företrädare för räddningstjänsten 
och andra förvaltningar använder termen för att kategorisera problem och 
organisera sitt arbete. Termen används även för att skapa förståelse för de 
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komplexa och motstridiga samhällsproblem personal inom de olika  
förvaltningarna ställs inför, såväl som att driva på och begripliggöra  
förändringsarbete inom organisationerna. 

1.3  Rapportens disposition

Efter detta inledande kapitel beskriver vi i kapitel 2 det forskningssam-
manhang som projektet anknyter till. I kapitel 3 redogör vi för projektets 
genomförande och underlaget till rapporten. Kapitel 4 handlar om  
centrala begrepp och kapitel 5 om hur synen på samverkan kommer till 
uttryck genom diskussioner om gränsöverskridande och gränsupprätthål-
lande arbete. I kapitel 6 tar vi upp de arbetsmetoder eller arbetsrutiner 
som används i arbetet med sociala risker, vilket görs med utgångspunkt i 
särskiljning av tre makttekniker. Kapitel 7 handlar om talet om samver-
kan. Här lyfter vi fram användandet av olika typer av metaforer och  
begrepp för att på så sätt tydliggöra referensgruppens syn på samverkan. I 
kapitel 8 behandlas visionen om en gemensam praktik och strävan att 
definiera mål för samverkan, i termer av att förebygga, främja och åtgärda, 
I kapitel 9 tar vi upp hinder för samverkan, såväl strukturella som kultu-
rella, och avslutningsvis i kapitel 10 redogör vi för slutsatserna med  
projektet och utvecklings- och forskningsbehov. 
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2. FORSKNINGSSAMMANHANG

2.1  Samverkan

Projektet anknyter till forskning om samverkan inom offentlig sektor, vil-
ket är ett omfattande forskningsområde. Inom detta område finns forsk-
ning om, och utvärderingar av, lokala samverkansprojekt kring sociala 
problem som exempelvis brottsprevention (Forkby 2007, 2008), folkhälsa 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007), barns psykiska ohälsa (Josefsson 
2007, Skolverket 2009, 2010, Johansson 2004, 2007, 2010), anlagda 
bänder (Andersson et al. 2008, MSB 2011, Persson et al. 2013), kommu-
nalt säkerhetsarbete (Bergström 2006), upplopp (Hallin et al. 2010) och 
segregation (Edström & Plisch 2005, Forkby & Liljeholm Hansson 2011, 
SOU 2005:29, Tranquist 2001). Samverkan kan vara en förutsättning för 
att komma till rätta med sociala problem som dessa, men samtidigt en 
arbetsform som medför konflikter och tröghet (se även Lindberg 2002, 
Hörnemalm 2008). 
 Att samverka är en strategi för att uppnå mål som inte vore möjligt om 
organisationerna inom olika sektorer arbetar på var sitt håll. Detta är inte 
något nytt sätt att organisera samhällets sociala skyddsnät, men har på 
senare år fått en mer dominerande och framskjuten roll som den offent- 
liga sektorns nya arbetsform (Danermark & Kullberg 1999, Danermark 
2000, se även Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, Lipsky 1980). Genom-
slaget av samverkan, eller termen samverkan, kan delvis härledas till att 
det innebär andra former av styrning och maktutövning. Samverkan  
betonar horisontell fördelning av ansvar, vilket står i kontrast till en strikt 
hierarkisk och auktoritär ordning. Samverkan som en form av styrning 
skiljer sig också från den tillförsikt till marknadslogik och konkurrens som 
förs fram inom de styrningsformer som utmärker New Public Manage-
ment. Samverkan förs också fram som en styrningsform som stärker  
demokratiska krafter genom att öka medborgares möjlighet att delta i  
beslutsprocesser och konsensusorienterat beslutsfattande (Huxham 1996, 
Bryson, Drosby & Stone 2006, Ansell & Gash 2007). 
 Samtidigt har termen samverkan blivit ett modeord och en lösning på 
vitt skilda problem. När samverkan får stå för all form av samarbete, nät-
verk, partnerskap, interaktion och utbyte blir det oklart om det alls finns 
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någon möjlighet att undvika att samverka. Samtidigt som samverkan tycks 
finnas överallt visar forskning om samverkan att det är få som lyckas rea-
lisera de ideal och löften som knyts till samverkan. Samverkan kan då få 
mytisk karaktär, likt den helige graalen (O ‘Flynn 2009, se även Bryson, 
Crosby & Stone 2006, Lindberg 2002, Hörnemalm 2008). O ´Flynn 
(2009) påpekar att det finns en risk att skapa ännu ett vagt begrepp, och 
en kult som alla tror på men få praktiserar.
 Det finns många olika typologier för olika former av samverkan (se 
exempelvis Danermark & Kullberg 1999, Danermark 2000, Hörnemalm 
2008, Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). En empirisk avgränsning i det-
ta projekt är att samverkan är tvärsektoriell och på kommunal nivå, vilket 
innebär att samverkan som överbryggar kommun och stat, privat och  
offentlig sektor, såväl som mellan myndigheter och medborgare utesluts 
(Bryson, Crosby & Stone 2006). En annan avgränsning i projektet är att 
vårt uppdrag varit att kartlägga förutsättningarna för samverkan, i form av 
möjliga befintliga metoder och problembeskrivningar. Vi har med andra 
ord inte följt en redan inarbetad strukturerad samverkan. Eftersom det här 
är fråga om en kunskapssammanställning har vi heller inte föresatt oss att 
etablera en strukturerad samverkan. Målet är istället att beskriva utveck-
lingsbehov som kan möjliggöra utökad samsyn och samverkan.
 Huxham (1996) föreslår några motsatspar som kan vara användbara 
för att tydliggöra mångfalden av samverkansformer, med utgångspunkt i 
motiven för att samverka. I relation till Huxhams motsatspar tog projektet 
sin början i en förhoppning om att inte begränsa samverkan till instru-
mentella motiv, så som att skapa rutiner att följa i specifika situationer. 
Motiven för att samverka var snarare ideologiska, i det att man eftersträ-
vade en samsyn, en gemensam värdegrund. Utgångspunkten var också en 
strävan att stärka svaga medborgare i samhället, vilket innebar strävan  
efter reflexivitet och blottställning i motsats till samverkan för att stärka 
den egna maktpositionen. Utgångspunkten var att parterna i grunden var 
överens, vilket skiljer sig från samverkan som har som motiv att överkom-
ma konflikt och motsättningar. Som framgår av den följande redovisning-
en av resultat kom sådana motiv att förändras och förhandlas. Studien 
beskriver dessa förhandlingar, för att därigenom synliggöra möjligheter 
och hinder för tvärsektoriell samsyn och samverkan.
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2.2   Implementering och målstyrning

Termen samverkan används flitigt för att uttrycka de förändringar och 
behov av metodutveckling för att realisera de krav på säkerhetsarbete och 
beredskap som åläggs kommunerna sedan lagen om Skydd mot olyckor 
trädde i kraft 2004 (SOU 2002:10, Rosenberg 2001, Johansson-Hidén 
2006, Johansson-Hidén & Wreder 2008, MSB 2010). I och med lagänd-
ringen har räddningstjänsten gått från regel till målstyrning. Räddnings-
tjänstens uppdrag har därmed breddats och räddningstjänsten har kunnat 
fungera ”som ’motor’ i det övergripande säkerhetsarbetet i kommunen” 
(MSB 2008). Genom att undersöka samverkan belyser rapporten omställ-
ningen mot målstyrning och villkor som hindrar implementeringen av 
denna förändrade styrningsform. 
 Inom implementeringsforskningen betonas tre viktiga villkor vid  
genomförande av beslut; parternas möjligheter att förstå, kunna och vilja 
genomföra dessa (Sannerstedt 1997, Lundquist 1987, Vedung 1998, se 
även Bartley 2008). Utifrån vår studie skulle detta innebära att de som ska 
samverka behöver känna till och förstå innebörden i samverkan, och här 
är information och kunskap om varandras verksamheter viktiga faktorer. 
Det andra villkoret, att kunna samverka, innebär att man har tillgång till 
de resurser som behövs ifråga om personal, pengar, tid, lokaler, utrust-
ning, teknik etcetera. Bristande ekonomi, brist på personal, eller personal 
som saknar de rätta kvalifikationerna eller är olämpliga, innebär då imple-
menteringsproblem. Slutligen innebär det tredje villkoret att de olika 
medverkande aktörerna ska vilja samverka och vara engagerade i samver-
kansprocessen. 
 För att samverkan ska upplevas som meningsfull behöver samtliga 
dessa tre villkor vara uppfyllda. Det kan i olika led av samverkan förekom-
ma motstånd som försvårar genomförandet. Vedung (1998) nämner att 
aktörer kan genom infångning försvåra eller förhindra styrförsöken.  
Infångning innebär exempelvis att gräsrotsbyråkrater kan bli beroende av 
de intressen de är satta att styra och se till sina egna intressen istället för 
andras (se även Lipsky 1980). 

2.3  Räddningstjänsten som social aktör

Svensk forskning om räddningstjänsten som en aktör i samhället har före-
trädesvis ägnats åt tekniska frågor och organisering i händelse av olyckor. 
Det pedagogiska och relationsskapande arbete som räddningstjänsten  
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utför, exempelvis i form av information riktad mot barn och skola har 
däremot inte utforskats i motsvarande grad (se exempelvis Andersson et 
al. 2008, Persson et al. 2013, Pettersson & Szymanski 2008, Terjestam & 
Rydén 2002). På senare år har det också förts fram behov av samhälls- 
vetenskaplig forskning, som kan belysa räddningstjänstens roll som en 
social aktör. I forskning som fokuserar genus och jämställdhet undersöks 
hur brandmäns maskulina hjältestatus villkorar vilka arbetsuppgifter 
brandmän förväntas utföra (Baigent 2001, Ericson 2004, 2009, 2010, 
2011a). Preliminära resultat från ett pågående projekt (Genus, räddnings-
tjänst och organisation vid Luleå tekniska universitet) är att genus villkorar 
utformningen av det förebyggande arbetet, exempelvis tack vare förvänt-
ningar som ställs av allmänheten på brandmän. Brandmannayrkets hjäl-
testatus kan användas som resurs för att skapa mötesplatser mellan unga 
och vuxna, samtidigt som denna hjältestatus är maskulint kodad (Ericson 
2011b, 2012a, 2013 kommande). I samband med upplopp och anlagda 
bränder blir det också tydligt att mer förebyggande arbete ställer ökade 
krav på brandmän att hantera maktfrågor. Det kan exempelvis handla om 
att yrkesgruppen riskerar att utnyttjas för att förstärka segregeringsproces-
ser så som när respekt för brandmän i sig görs till ett uttryck för svenskhet 
eller integration (Ericson 2012b). 
 Det har också påbörjats forskning om räddningstjänsten som en social 
aktör i relation till segregation och etnicitet. Vid Malmö högskola pågår 
sedan 2008 ett projekt som undersöker de sociala processer som föror- 
sakat konflikter mellan räddningstjänst och ungdomar i Malmö. I en  
rapport från projektet (Hallin et al. 2010) slår man bland annat fast att 
sysslolöshet är en faktor till anlagda bränder. Motiven för stenkastning 
mot brandmän är att få polis, som är en mer attraktiv måltavla, till platsen 
(se även Forkby, Liljeholm Hansson 2011). Denna forskning beskriver 
hur motsättningar mellan ungdomar och polis kan få konsekvenser för 
räddningstjänsten, samtidigt som räddningstjänsten genom beslut om att 
exempelvis invänta polis och fördröja insatsen kan förstärka upplevelsen 
av att alla människor i Sverige i praktiken inte har samma samhällsskydd. 
Rapporten ger exempel på att räddningstjänsten inte befinner sig vid  
sidan av sociala motsättningar, utan kan vara del i att förstärka utsatta 
gruppers känsla av misskännande från myndigheter. Detta är frågor som 
också aktualiserades i samband med Backabranden i Göteborg 1998 
(SOU 1999:68). 
 Räddningstjänstens arbete med att förebygga bränder och olyckor är 
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inte något nytt fenomen, men har fått en mer central roll sedan Lag om 
skydd mot olyckor trädde i kraft. Från att ha varit en organisation präglad 
av uppdelning mellan operativt arbete och förebyggande arbete sker en 
omställning av organisationer där det proaktiva uppdraget genomsyrar 
alla nivåer mer än tidigare (Dekker & Jonsén 2007, Ericson 2004). Som 
Johansson-Hidén poängterar i sin studie av perspektivförskjutning inom 
räddningstjänsten är det inte den förebyggande tanken som är ny. Det 
”nya” är i stället betoningen på att det förebyggande arbetet förutsätter 
samordning mellan olika aktörer och verksamheter (Johansson-Hidén 
2006).
 För att kunna skapa skydd mot olyckor genom förebyggande arbete 
krävs kunskap om vad för faktorer som ökar sannolikheten för olyckor, i 
synnerhet anlagda bränder, vilket ligger nära räddningstjänstens kärnverk-
samhet. Här finns omfattande forskning om tekniska och psykologiska 
faktorer som kan vägleda arbetet. På det tekniska området eftersöks för-
klaringar såsom exempelvis byggnadskonstruktioner och stadsplanering 
(Bergström 2006, van Hees & Johansson 2010). På det psykologiska om-
rådet eftersöks profiler och möjligheten att utgå från att sannolikheten att 
anläggning av bränder kan ha samma förklaringsmodeller som annan 
form av skadegörelse och antisocialt beteende (se exempelvis Putnam & 
Kirkpatrick 2005, Sandberg 2009, Kolko 2002, Slavkin 2000, Feldberg, 
Lemmon & Austin 2007). Inom sociologisk och kriminologisk forskning 
är dock frågan om anlagd brand såväl som räddningstjänstens förebyggan-
de arbete eftersatt (se Simonson 2007). En av anledningarna kan vara att 
det är en sektor som värdesätter mätbara resultat, vilket kan vara svårare 
att uppnå när det gäller effekterna av social intervention (Pettersson & 
Szymanski 2008, Andersson et al.) 2008). I ett projekt vid Göteborgs 
universitet framkommer däremot möjligheterna att förebygga och utvär-
dera effekterna av förebyggande arbete mot anlagda bränder. Med  
utgångspunkt i kriminologisk forskning och utvärderingar av relations-
byggande arbete riktat mot ungdomar visar rapporten på möjligheter att 
kunna stärka det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten (Persson  
et al. 2013). 
 I relation till ovan nämnd forskning om räddningstjänst och kommu-
nalt säkerhetsarbete kan vårt projekt och denna rapport bidra med kun-
skap om hur räddningstjänsten kan utforma nya roller och bli en resurs i 
det kommunala säkerhetsarbetet genom samverkan med andra sektorer 
som har längre erfarenhet av att arbeta med sociala frågor. 
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Petterson & Szymanski påpekar att det sedan 1990-talet gjorts satsningar 
på forskning och projekt om anlagd brand i Sverige, men att det sedan 
brustit i implementeringen av de åtgärder som föreslås (Pettersson & Szy-
manski 2008).  Samverkan kan möjliggöra att hinder och möjligheter för 
implementering synliggörs. Men det förutsätter att tvärsektoriell samver-
kan ses som en positiv kraft att ifrågasätta för givet tagande och öppna 
upp andra sätt att tolka och definiera problem, mål och resultat, vilket kan 
göra att det förebyggande arbetet upplevs som meningsfullt på nya sätt. 
Som Bergström beskriver i sin studie av samverkan mellan räddnings-
tjänst, plankontor och miljökontor breddas inte bara vokabulär utan ock-
så centrala begrepps innebörd, exempelvis räddningstjänstens riskbegrepp 
(Bergström 2006). 
 Genom att fokusera tal om samverkan och brytpunkter mellan olika 
perspektiv på myndighetsutövning belyser rapporten om samverkan kan 
vara en förutsättning för att stärka det förebyggande arbetet mot exempel-
vis anlagd brand, såsom ibland förutsätts (Andersson et al. 2008, Blom-
qvist & Johansson 2008, Melkersson & Sträng 1999, Persson et al. 2013, 
Pettersson & Szymanski 2008). Som nämndes ovan tas utgångspunkt i 
forskning om samverkan som antyder att det inte är fråga om att samverka 
eller inte samverka. Den centrala frågan är snarare hur samverkan  
utformas och görs hållbar, i detta fall för att stärka det kommunala säker-
hets- och beredskapsarbetet. 
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3.  PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH 
     RAPPORTENS UNDERLAG

Rapporten bygger på enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer i form av 
referensgruppsmöten, observationer och fallstudier. Studiens upplägg  
utvecklades och förändrades under tiden projektet pågick. När studieupp-
draget planerades, i samarbete med MSB såväl som företrädare för olika 
förvaltningar i Borås stad, beslöts att det vore lämpligt med ett projekt 
med en interaktiv forskningsansats. I det formella uppdraget från MSB 
formulerades det som ett ”interventionsprojekt” och ”aktionsforskning”. 
Vi har valt att beskriva det som ett projekt med en interaktiv forsknings-
ansats. Detta för att markera att vi inte är med och deltar som parter i 
samverkan, men att forskningsprocessen eftersträvar en hög grad av  
utbyte mellan praktiker och forskare (Reason & Bradbury 2001, Aagard 
Nielsen & Svensson 2006, Svensson et. al. 2002, Rönnerman 2004,  
Eriksson 2006, Brorström 2009). 
 I vår metodansats har vi ett användarperspektiv där forskningsfrågor, 
material och slutsatser har utformats i dialog med de företrädare som  
deltagit i referensgruppens arbete. Men som forskare ingår vi inte som en 
samverkanspart på samma villkor som företrädare för förvaltningar. Som 
forskare har vi haft att förhålla oss som kritiska granskare och diskussions-
ledare. Viet i rapporten avser alltså uteslutande de författande forskarna 
Kristina Bartley och Mathias Ericson medan referensgruppens tal, diskus-
sioner och kommentarer är rapportens underlag. Som John Van Maanen 
påpekar är det ett faktum att oavsett forskarens strävan efter jämbördiga re-
lationer och likvärdigt deltagande är det ändå forskaren som, i det här fallet 
genom författande av denna rapport, får sista ordet (Van Maanen 1988). 

3.1  Fallstudierna

I ett tidigt skede var det tänkt att studiens underlag skulle bestå av fallstu-
dier av en handfull konkreta fall av anlagd brand, skadegörelse och klotter. 
Utifrån fallen skulle vi kunna teckna en bild av hur förvaltningarna tidi-
gare arbetat och vilka rutiner och praktiker händelser som dessa satt igång 
inom kommunen. Fallen skulle tas fram av referensgruppen och skulle 
sedan ligga till grund för fokusgruppsintervjuer. 
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Upplägget visade sig vara svårt att genomföra. Det uppstod tidigt frågor 
om sekretess och om det fanns risk att vi skulle uppdaga direkta felaktig-
heter. Ett annat hinder var att det var svårt att ta fram fall, eftersom man 
inte var överens om vad som avsågs med begreppet social risk eller vilka 
fenomen och scenarion som termen kunde tillämpas på. I referensgrup-
pen lyckades vi till slut enas om fem fall. Men behållningen av dessa fall 
var till stor del diskussionen som föregick. I diskussionen av hur fall skul-
le kunna väljas ut tydliggjordes att parterna var kluvna till möjligheten att 
samverka och att utbyta erfarenheter. Det gav oss inblick i deras skilda 
perspektiv och förutsättningar för att inte bara delta i projektet utan också 
i en bredare samverkan. 
 Vi fann att processen att definiera fall, det vill säga vad fallen kan sägas 
vara fall av, var ett viktigt moment för referensgruppsdeltagarnas och våra 
möjligheter att lyfta fram och diskutera förutsättningar för och förvänt-
ningar kring samverkan. Identifieringen och definitionen av fall tydlig-
gjorde att det rådde en osäkerhet kring de olika perspektiven på myndig-
hetsutövning inom olika sektorer. Att diskutera fall var ett sätt att lyfta 
fram att man intog olika perspektiv såväl som ett tillfälle att utbyta idéer 
om hur man skulle vilja arbeta istället. Det tillbakablickande som fallstu-
dien var tänkt att ägnas vändes av referensgruppen istället mot ett fram-
åtblickande och ett konstruktivt utbyte av utvecklingsidéer. 
 Poängen med fallstudien behövde omformuleras. I samråd med refe-
rensgruppen beslöt vi oss för att se referensgruppen som en fokusgrupp 
och gruppmötena som en form av lärandeseminarier. Referensgruppen 
fick inte bara en rådgivande roll eller förmedling av kontakter med inter-
vjupersoner, utan referensgruppen i sig blev ett utrymme för att utforska 
förutsättningarna för samverkan.

3.2  Referensgruppen

Referensgruppen sammankallades initialt av räddningstjänsten och de 
första mötena ledde till ytterligare kontakter. Vilka sektorer som represen-
terades och vilka personer som kontaktades valdes av gruppen, inte av 
forskarna. Urvalet motiverades med att det skulle vara personer med man-
dat att påverka olika sektorer men som också visat intresse för samverkan 
kring sociala frågor. Ett annat urvalskriterium var att de inte skulle ”sitta 
långt bakom ett skrivbord” utan kunna tala utifrån egen erfarenhet av att 
möta medborgare. Även om vissa av deltagarna i gruppen befann sig på 
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mer strategisk nivå hade de gemensamt att de positionerade sig som en 
form gräsrotsbyråkrater inom sina respektive sektorer (se Lipsky 1980). 
Den grupp som bildades var en form av kärngrupp, det vill säga formerad 
utifrån riktad inbjudan och övertalning till att detta var viktiga frågor 
snarare än en öppen inbjudan där alla var välkomna som var intresserade 
(se Huxham 1996). Som tidigare nämnts var urvalet också begränsat till 
centrala offentliga sektorer, vilket uteslutit den privata sektorn såväl som 
ideella organisationer eller deltagande enbart i egenskap av att vara med-
borgare. 
 Med förbehåll för att deltagandet varierat under året har referensgrup-
pen bestått av representanter för räddningstjänst, polis, individ- och  
familjeomsorg, ungdomssamordnare, stadsbyggnadskontor, barn- och 
ungdomspsykiatri, folkhälsan, brottsförebyggande rådet och specialpeda-
gogiskt centrum. Ytterligare sektorer bjöds in, men förhindrades att med-
verka. Vissa av personerna i gruppen hade sedan tidigare samverkan med 
varandra, såväl formellt som informellt. Andra var mer eller mindre  
obekanta med varandra. Projektet skiljer sig därmed från följeforskning 
där grupperingar redan är etablerade. I detta fall var det projektet i sig som 
var förevändningen för att dessa personer satte sig ned och förde samtal 
tillsammans med varandra.
 Referensgruppens möten dokumenterades med ljudupptagningar och 
anteckningar. Ljudupptagningarna har delvis transkriberats till ordagrann 
text, delvis till loggar med centrala teman. I rapporten presenteras under-
laget genom citat som hämtats från transkriptionerna. 
 Som nämndes ovan uppfattade vi det först som en brist att vi inte 
lyckades med de fallstudier på det sätt som vi från början tänkt oss. 
 Men genom att mer noggrant lyssna på de invändningar och problem 
som  artikulerades i referensgruppens diskussioner blev det tydligt för oss 
att vi där fick värdefullt material för att beskriva hinder och förutsättning-
ar för samverkan. Deltagarna diskuterade och praktiserade samverkan på 
en och samma gång. Det som hindrade samverkan befann sig inte bara 
”där ute”. 
 Ett exempel på hinder som tidigt kom på tal var sekretess. Sekretesskrav 
hindrade samverkan såväl som framtagning av fall. Ett annat exempel är 
att medverkan i referensgruppen kunde befaras bli ”ännu ett flummigt 
nätverk” som man var tvungen att vara med i men som inte ledde till  
något konkret, vilket är uttryck för en frustration som beskrivs i flera  
andra studier av samverkan och studier som är av interaktiv karaktär 
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(Huxham 1996, Huxham & Vangen 2005, Danermark & Kullberg 1999, 
Danermark 2000).
 Att det blev viktigt att inte bara betrakta samtalen som tal om samver-
kan utan som en samverkanspraktik hade också att göra med att det tycktes 
saknas samverkan i dessa frågor. Samtalen var inledningsvis återhållsamma 
och präglades av en underliggande osäkerhet kring vad man vågade föra 
samtal om såväl som hur det som sade togs emot och tolkades av andra. 
 Under första halvåret 2010 sammankallades referensgruppen sex gång-
er. Varje möte varade två och en halv timma. De första mötena ägnades åt 
diskussioner om fallstudierna, möjligheten att lämna ut dokument och 
om hinder för att sprida information och erfarenheter över sektorsgränser-
na. De senare mötena under våren ägnades åt diskussion utifrån en öppen 
enkät som vi bett deltagarna fylla i. Enkäten bestod av frågor om deras 
sektorer berörts eller skulle kunna ha berörts av de fall som referensgrup-
pen enats om. Enkäten låg till grund för diskussioner om hur det kom sig 
att sektorerna berörts i så olika utsträckning. Genom att på var sitt håll 
fylla i enkäten blev det möjligt att artikulera känslor av att inte förstå, 
kunna eller vilja vara berörd som annars var underförstått och uttrycktes 
genom uppgivenhet och tystnad under referensgruppens diskussioner. 
Några menade att de inte kunde skriva något, eftersom de inte såg någon 
beröring alls med de fall som valts ut, vilket inte framgick i de diskussio-
ner av illustrativa fall som enkäten föregåtts av. Resterande av vårens mö-
ten ägnades åt diskussion om de tankar och den frustration kring att kän-
na delaktighet som enkäten synliggjorde. Samtalen kom successivt att 
fördjupa inblicken i att de olika sektorerna skiljde sig åt beträffande deras 
möjligheter att förstå, kunna eller vilja vara delaktiga i ett proaktivt arbete.
Under andra halvåret 2010 sammankallades referensgruppen fyra gånger. 
Mötena var workshops med utgångspunkt i textunderlag, bestående av 
utkast på rapporttexten som delgavs innan mötena. Responsen var positiv 
och genom att presentera text i ett tidigt skede fick vi hjälp att utveckla 
teman och poänger som referensgruppen såg som relevanta. Gruppen var 
överraskad över att vi alls fått ut något av deras diskussioner. De menade 
att de kände igen sig, men att texten också gav dem andra perspektiv. 
Genom att sätta ord på återkommande teman menade de att vi gjort det 
möjligt för dem att inta ett utifrånperspektiv på den egna verksamheten. 
Detta satte igång diskussioner om utvecklingsområden mellan deltagarna. 
En farhåga vi hade var att gruppen skulle uppleva texten som utlämnande 
eller att vissa skulle känna sig utpekade. Men den preliminära texten stärk-
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te snarare fokus på samhörighet och delat ansvar. Vissa av deltagarna hade 
lång erfarenhet av samverkan och ett tydligt begrepp om hur samverkan 
skulle utformas, medan andra var mer vaga eller fragmentariska i sina  
beskrivningar av hur man tidigare arbetat, hur man skulle kunna bidra till 
samverkan och vad man hoppades vinna på det. Dessa skiftande erfaren-
heter gjorde att vissa kunde tala på ett mer självklart sätt än andra om vad 
som var möjligheterna eller problemen med samverkan. Men textunder- 
laget tycktes kunna göra relationerna mer jämbördiga. I relation till  
textunderlaget fördes diskussioner där alla uppmuntrades komma till tals 
om de hinder och möjligheter som framkommit i de tidigare diskussioner 
som förts i gruppen.  
 Något som talar emot att relationerna blev mer jämbördiga är att  
deltagandet i gruppen minskade något under hösten. Det skedde genom att 
några av de sektorer som representerats under våren inte alls medverkade i 
diskussionerna. Detta kan vara ett uttryck för att projektet inte upplevdes 
relevant. Responsen vi fått från dessa representanter är att det visst ses som 
ett viktigt och angeläget projekt, men att man varit tvungen att prioritera 
annat arbete. En orsak som angavs var att Borås stad under hösten förbered-
de en kommundelsreform, vilket innebar stor osäkerhet och arbetsbörda. En 
annan bidragande orsak till bortfallet kan vara att projektet initialt var tänkt 
som ett treårigt projekt men kortades till ett år. När det visade sig vara svårt 
att fortsätta projektet in i den nya organisationen av Borås stad kan det ha 
undergrävt incitamenten att medverka i projektet. Ett av de krav som tidigt 
uttrycktes var just att se projektet som början på ett långsiktigt arbete och 
inte ännu ett allt för kortsiktigt och avgränsat samverkansprojekt.   
 Ett önskemål som delgivandet av preliminära utkast på rapporten gav 
upphov till var att deltagarna efterfrågade en mer publik och tillgänglig 
presentation av resultaten. Rapporten var ett bra underlag, men de ville ha 
fler modeller som de kunde använda för att göra resultaten lättare att spri-
da i sina verksamheter. Under de två sista mötena började deltagarna  
själva översätta och renodla resultaten till modeller. De hade ritat model-
ler i marginalerna på sina pappersversioner av rapportutkasten och dessa 
fördes över till White boarden under mötena, vilket i sin tur gav upphov 
till diskussioner om utvecklingsbehov och modifieringar av modellerna. 
Detta gav ytterligare underlag för rapporten. Även om vi inte haft möjlig-
het att inkorporera detta arbete i rapporten var det en viktig bekräftelse på 
att arbetet med referensgruppen och rapporten kan ha gett konkreta  
bidrag till verksamheten. 
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3.3  Intervjuer

Under våren genomfördes tretton enskilda intervjuer med deltagarna i 
referensgruppen samt ytterligare personer inom räddningstjänsten,  
polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Intervjuerna var halvstruktu-
rerade och samtalsinriktade men med utgångspunkt i en på förhand  
sammanställd intervjuguide (Kvale 1997, Holstein & Gubrium 1995). 
Intervjuguiden var ett vägledande stöd under intervjuerna snarare än en 
instruktionsmall för frågor. 
 Urvalet gjordes i samråd med referensgruppen. Referensgruppen har 
dock haft förhoppning om att fler personer skulle intervjuas och påtalat 
att en brist i projektet är att centrala personer inte kommit till tals. Vi är 
medvetna om denna begränsning, men valde att i första hand intervjua de 
som ingick i referensgruppen. Genom att fokusera på dem som deltagit på 
referensgruppens möten blev de enskilda intervjuerna ett samtal om hur 
gruppen utvecklats och vad diskussionerna i den gruppen väckt för reflek-
tioner. De enskilda intervjuerna gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor 
och uppmuntra dem att fördjupa resonemang. I likhet med referens-
gruppsmötena dokumenterades intervjuerna med ljudupptagningar och/
eller anteckningar. Ljudfilerna har delvis transkriberats till ordagrann text, 
delvis till loggar med centrala teman. 

3.4  Observationer

Successivt som arbetet i referensgruppen tog form och det klarnade för 
deltagarna vad det var för inblickar i deras arbete som var värdefulla, så 
uppmuntrades vi att följa med vid tillfällen som kunde illustrera de  
former av verksamhet de diskuterade. Vi har därmed gjort vandringar och 
orienterat oss på de platser där det förekommit anlagda bränder och oro-
ligheter som referensgruppen återkommande refererat till. Vid ett tillfälle 
har vi följt med på en graffitivandring tillsammans med en ungdomssam-
ordnare. Vandringen gav inblick i hur kartläggningen av rumslig sprid-
ning av graffiti illustrerar bristen på och behovet av samverkan mellan 
olika kommundelar. Det gav också inblickar i vilka tolkningsramar sådana 
vandringar kan öppna för, exempelvis kring droger, subkultur, ålder,  
social klass, kön och etnicitet. 
 Vidare har vi deltagit i ett blixtinkallat nätverksmöte hos polisen med 
anledning av anlagda bränder, skadegörelse och hot mot polis och rädd-
ningstjänst under sensommaren 2010. I likhet med graffitivandringen var 
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det betydelsefullt för att ge oss inblick i hur arbetet i praktiken kunde gå 
till. Närvaron på det mötet var också viktigt för de fortsatta diskussioner-
na i referensgruppen. De kunde då referera till att vi fått vara med när ”det 
händer” och inte bara lyssnat på pratet om sådana tillfällen (se även  
Ericson 2011a). Mötet var initierat av en av deltagarna i gruppen och 
enligt denne var initiativet en direkt följd av de samtal som förts i referens-
gruppen. Observationen gav oss inblick i hur referensgruppsdeltagarna 
omsatte preliminära resultat och tankegångar som väckts i och med  
projektet, det vill säga hur diskussioner i referensgruppen inte bara åter-
speglade praktik utan också gav upphov till den.
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4.1  Kunskap och makt
Motiven för den samverkan som undersöks kan beskrivas som en strävan 
efter kunskap om sociala risker som kan stärka myndigheters möjlighet att 
utöva kontroll över de respektive dimensioner som de enskilda sektorerna 
ansvarar för. Vi har valt att betrakta denna strävan utifrån forskningsper-
spektiv som betonar kopplingen mellan kunskap och makt. Det vill säga 
att skapande av kunskap är en form av maktutövning. Själva maktut- 
övningen skapar också kunskaper som kan återgå till praktiken (Foucault 
1976/2002). 
 I Övervakning och straff (1975/2003) beskriver Michael Foucault hur 
det är möjligt att skilja mellan olika former av makt. Han beskriver hur 
det under slutet av 1700-talet i västerlandet sker en övergång från en mak-
tutövning som inte bestraffar kroppen utan istället själen och samvetet. 
Medan makten tidigare främst tog form av kroppsliga bestraffningar men-
ar Foucault att makt i det moderna samhället allt mer utövas i form av 
kategoriseringar av människor som tillhörande olika grupper och gemen-
skaper. Att kartlägga skillnader mellan människor och skapa kunskap om 
vad som urskiljer vissa individer från andra menar han är en annan form 
av maktutövning. 
 Makt är i detta perspektiv inte enbart förtryck, utan samtidigt produk-
tiv. Som exempel på hur makten är produktiv tar Foucault individualise-
ringen. Han menar att individualisering inte är ett uppbrott från strikta 
maktordningar, utan vår upplevelse av att vara fria individer är snarare ett 
uttryck för att maktutövning är fullkomlig:

”Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa  
termer, att säga att den ’utesluter’, ’utövar repression’, hämmar’, ’censurerar’, 
’abstraherar’, ’maskerar’ och ’döljer’. I verkligheten är makten produktiv: den 
producerar en verklighet, den producerar ämnesområden och sanningsritualer. 
Individen och den kännedom man kan förvärva om honom tillhör denna 
produktion.” (Foucault 1975/2003, s. 195)

Med utgångspunkt i Foucaults text är makt inte något som någon specifik 
person eller institution har eller äger, utan makten är mer relationell och 
kontextbunden. Det gäller att beskriva hur makten utövas och vad för 

4. CENTRALA BEGREPP 
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relationer och uppfattningar om verkligheten som produceras. Makten är 
inte ett ting, utan en relation och ett utbyte. Den relationella aspekten i 
synen på makt innebär också att makt kan ses som ett styrkeförhållande. 
Foucault menar att vi kan ” tolka maktmekanismerna med utgångspunkt 
i en strategi som är immanent i styrkeförhållandena” (Foucault 1976/2002, 
s. 107). Det innebär att vi kan förstå sociala sammanhang genom att  
analysera maktmekanismerna och utövandet av makten i detta fält av  
styrkeförhållanden. Styrkeförhållandena är ständigt verksamma och  
föränderliga, vilket innebär att en maktrelation aldrig är passiv eller latent. 
Makt kan ses både som en aktivitet och som ett förhållande mellan aktiva 
parter (Hörnqvist 1996).
 Enligt Foucault är således inte makt enbart begränsande utan även 
möjliggörande, vilket tar sig uttryck i olika typer av motstånd. Han  
poängterar att ”motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till 
makten”, utan ”där makt finns, finns motstånd” (Foucault 1976/2002, s. 
105). De olika typerna av motstånd kan ta sig olika uttryck och utlösa 
olika handlingar. De kan vara ” möjliga, nödvändiga, osannolika, sponta-
na, vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, 
kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda till offer” (Foucault 
1976/2002, s. 106).
 Med utgångspunkt i Michael Foucaults arbeten om kopplingen  
mellan kunskap och makt menar Nuzhat Lotia och Cynthia Hardy (2008) 
att samverkan kan ses som en form av maktutövning, men som baseras i 
en kommunikativ process snarare än utgörs av marknadslogiker eller  
hierarkier. Styrning sker då genom förhandlingar av mening och tolk-
ningsramar mellan samverkande parter, vilket understryker att makt har 
en relationell karaktär. För att förstå samverkan som en form av styrning 
blir det viktigt att se till individers tolkningar och handlingar. Samverkan 
förutsätter reflektion kring inarbetade tolkningsramar. Men det inbegri-
per samtidigt en balansgång, då samverkan samtidigt kräver att deltagarna 
tar ansvar för att agera som representanter för de sektorer de är satta att 
representera (se även Ericson & Rolandsson 2010). I detta perspektiv är 
styrning inte bara något som kommer utifrån, utan samverkan stärker 
också kraven på deltagarna att vara aktiva i styrningen av sig själva. Sam-
manhanget kräver reflektion kring vad som väntas av en i dessa nya  
relationer och att deltagarna disciplinerar sig själva till att agera i enlighet 
med dessa (Goffman 2006). Inom forskningsfältet governmentality har 
detta utvecklats till frågor om hur vi styr genom att tänka på styrningens 
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art och praktik, vilket kan undersökas genom att studera hur olika former 
av styrning, eller styrningsmentaliteter kommer till uttryck i sin lokala 
kontext (Mckee 2009).
 Sökandet efter kunskap om sociala risker menar vi kan ses som ett sätt 
att ”underlägga sig nya föremål” (Foucault 1975/2003, s. 2. 309). Att 
man söker samverkan mellan kommunala förvaltningar är ett uttryck för 
att det inte räcker med att få kunskap, utan också att få kunskapen att 
fungera genom att omsättas i praktisk handling. Kunskap om sociala risker 
blir då inte bara en förutsättning för, utan också en följd av samverkan. 
Vad sociala risker ”är” kan inte bestämmas före, utan blir meningsfullt 
först då den kunskapen kan omsättas i handling, såsom i form av samver-
kan och stärkta sociala relationer.

4.2  Tre former av makt

Vi har valt att utgå från den klassificering av tre olika former av makt som 
Hannele Huhtala (2004) menar återkommer i Foucaults studier: regleran-
de, disciplinär och pastoral. Dessa griper in i och överlappar varandra. De 
följer inte på varandra utan kan existera samtidigt (Bartley 2007, Bartley, 
Dimenäs & Hallnäs 2010). 

Reglerande makt är totaliserande och riktar sig mot befolkningens livs-
föring. Den kan ta sig uttryck i regeringsformer för kontroll av befolk-
ningen, vilket Foucault talar om i termer av bio-politik. Makten utövas 
genom upprätthållandet av regler som skiljer ut och sorterar, såsom lagar 
och förordningar. Den reglerande makten innebär att makten att straffa 
fördelas på olika instanser snarare än koncentreras till en. Makten görs på 
så sätt mer regelbunden, effektiv och oföränderlig just genom att spridas 
ut snarare än att utövas som en ”monarkens ’övermakt’” (Foucault 
1975/2003, s. 82). Det handlar inte om att straffa mindre utan straffa 
bättre genom ”att göra makten att straffa till en bättre integrerad del av 
samhällskroppen ” (Foucault 1975/2003, s. 84). Sådan makt stärker  
sociala relationer genom att reglerna tas för givna och godtas som om de 
vore i allas intresse.  De handlar således inte enbart om kontroll och  
förbud utan även om omsorg. Som exempel kan nämnas att stimulera 
olika typer av beteende med hjälp av rådgivning, utbildning av personal 
etc., vilket kan ses som styrning på distans (Hermann 2004). 
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Disciplinär makt är mer individualiserande. Den utövas genom att göra 
människors kroppar till objekt för tvång och bestraffning. Bestraffningen 
kan vara tortyr likväl som mer subtila åtgärder som skapar förödmjukelse. 
Straffen är till för att göra individer medvetna om de brott de begått  
(Foucault 1975/2003). Den disciplinära makten förutsätter en utbredd 
övervakning, en överallt närvarande blick som registrerar och korrigerar 
när människor felar. Den moderna disciplinära maktutövningen har sam-
hället och de enskilda individerna som mål, med fokus på deras välfärd, 
uppväxt, hälsa och moraliska tillstånd (Hermann 2004). Här återfinns 
olika sätt att utöva makt såsom tekniker för att individualisera, differen- 
tiera, jämföra, homogenisera, hierarkisera och utestänga (Hermann 2004). 
Den disciplinerande makten kan således stärka sociala relationer genom 
att bestraffa människors felande och denna bestraffning anses själv- 
förvållad. 

Pastoral makt gör individerna till subjekt för sig själva. Likt biktning för-
läggs kontrollen till individen själv. Det är inte samhället som dömer utan 
domen blir individens eget ansvar, genom en form av självreflektion och 
krav på bekännelse. Medan den disciplinerande makten gör individen till 
objekt inför lagen är det här fråga om att producera aktiva individer som 
kontrollerar, övervakar och dömer sig själva. Huhtala sammanfattar det 
som att makt och underordning utövas genom subjektivitet snarare på 
subjekten (Huhtala 2004). Hermann (2004) nämner fyra dimensioner i 
vad han kallar för etiskt självarbete. Den första handlar om att problema-
tisera bestämda sidor hos sig själv, den andra att anta en viss attityd för att 
kunna omforma dessa sidor, den tredje innebär att anamma en viss rutin 
beroende på det drag som skall omformas, den fjärde att ha ett bestämt 
mål med sitt etiska självarbete.
 I arbetet med projektet har vi funnit denna indelning av tre former av 
makt värdefulla. Vi ser dessa som olika former av makttekniker. Det inne-
bär en betoning på makt som något som utövas, snarare än ägs. Vi har 
velat undersöka hur förvaltningarna skiljer sig åt genom att de utövar oli-
ka makttekniker. Vi har också velat undersöka om de skapar olika former 
av kunskap om sociala risker tack vare de former av makttekniker de  
utövar. Att urskilja de tre maktteknikerna blir ett sätt att renodla vad för 
strategier olika kommunala förvaltningar har att tillgå för att få denna 
kunskap att fungera. Makt ses då inte som liktydigt med en institution, en 
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förmåga, en resurs eller en struktur, utan vi är fokuserade vid hur olika 
parter tar till dessa tekniker för att verka, påverka och förändra sociala 
relationer och samverka kring dessa (Foucault 1975/2003, se även  
Lindgren 2007).
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5.  GRÄNSARBETE

I detta kapitel fokuseras hur diskussionerna i referensgruppen pekade mot 
behov av att arbeta både gränsöverskridande och gränsupprätthållande. 
Tidigare studier av samverkan visar att samverkan har som mål att upprät-
ta ett gränsöverskridande samarbete, men att sådant samarbete samtidigt 
kräver en tydlig ansvarsfördelning och överenskommelse om olika  
aktörers roller (Rolandsson & Oudhuis 2009, Brunsson & Sahlin- 
Andersson 2000, Huxham & Vangen 2005, Skolverket 2010, 2009,  
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen 
2007). Samverkan förutsätter i denna mening tydliga gränser mellan olika 
professioner (Danermark & Kullberg 1999, Danermark 2000, 2004,  
Axelsson & Bihari Axelsson 2007). 
 Diskussionerna i referensgruppen gav utryck för problem som har  
likheter med de processer av gränsarbete som beskrivs i dessa studier. Vi 
intresserar oss för visioner om att arbeta med sociala risker som kom till 
utryck i dessa diskussioner och hur de förhandlas mellan parterna. 

5.1  Gränsupprätthållande och gränsöverskridande

”Vi är med i massvis med olika sammanhang med samverkan. Och vid vart-
enda tillfälle driver vi frågan om vad som är vårt ansvar och vad som är  
övriga aktörers ansvar. [...] Vi kan inte vara slaskpropp för andra myndigheter 
som kan dumpa sina problem hos oss. Men samtidigt försöker vi med tydlighet 
markera vad som går att lösa med våra resurser. Det finns ju en övertro.” (Ur 
bandad intervju)

Utdraget ovan understryker att man för att kunna samverka måste tydlig-
göra gränser. Å ena sidan för att inte bli en ”slaskpropp”, å andra sidan för 
att tydliggöra för andra sektorer på vilka sätt man faktiskt kan vara en 
tillgång och resurs för dem. Begreppen gränsöverskridande och gränsupp-
rätthållande använder vi för att närmare studera samverkan mellan de  
olika aktörerna liksom tydliggöra möjligheter och hinder. Såväl gränsöver-
skridande som gränsupprätthållande ser vi som en strävan till interaktion 
mellan olika aktörer och verksamheter. Men det som skiljer dem åt är att 
en gränsöverskridande strävan innebär att gränser utmanas och ifrågasätts, 
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t ex i frågan om sekretess. Det handlar också om att få tillträde till varan-
dras miljöer och kompetenser. Att arbeta gränsöverskridande kan också 
handla om att vara flexibel och situationsinriktad. Gränsupprätthållande 
däremot innebär en strävan att i samverkan tydliggöra och skydda olika 
parters ansvars- och kompetensområden. Med en sådan strävan ses  
samverkan som fruktbart för att fullfölja de uppdrag som ligger i olika 
förvaltningar. 
 I utdraget ovan var perspektivet att samverkan är viktigt, men något 
man bedrev med stor varsamhet. Där markeras vikten av att alla parter tar 
sitt ansvar att respektera gränser. Samverkan ses här som en viktig form av 
myndighetsutövning, förutsatt att inte ansvarsfrågan blir otydlig. Ett  
annat perspektiv som kom till uttryck var att se samverkan som ett sätt att 
reda ut och tydliggöra ansvarsfrågor och ansvarsområden: 

”Det finns en förväntan om att vi ska kunna vara effektivare genom samver-
kan. […] Men då antar jag att man tänker att vi inte ska gå och göra dub-
belarbete. Samverkan i sig innebär ju inte automatiskt effektivitet. Samver-
kan har istället den effekten att ett plus ett kan bli två. Att man kan få ut mer. 
Den kan också minska risken att vi är två med olika inriktningar som försöker 
arbeta på samma arena. Det sker i Borås tyvärr idag.” (Ur bandad intervju)

Betoningen vid en tydlig ansvarsfördelning, så som ett plus ett är två, kan 
ställas i motsats till en strävan efter mer gränsöverskridande. Då betonas 
snarare att, som en av gruppdeltagarna uttryckte det, ett plus ett kan bli 
tre. Det vill säga att man inte bara delar upp ansvarsområden, utan att 
formulera nya ansvarsområden som annars tenderar att falla mellan stolar-
na. I ett av referensgruppens möte beskrevs en sådan strävan med samver-
kan i en metafor med en droppande kran: 

”Det är ju som med det här badkaret som hela tiden droppar över och orsakar 
översvämning på golvet, har ni sett den bilden? Att vi här nere och svabbar på 
golvet istället för att stänga av kranen.” (Ur bandat referensgruppsmöte)

Utifrån detta perspektiv är det inte enbart fråga om att tydliggöra sitt eget 
ansvarsområde. Snarare framhålls vikten av att tillåta att gränser mellan 
olika förvaltningars verksamhet överskrids. Genom att samverka hoppas 
man kunna utbyta erfarenhet och kunskap, till och med ge varandra råd i 
hur man bör bedriva myndighetsutövning: 
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”Ensam står ingen stark. Ingen sitter inne med hela kunskapen, ingen sitter 
inne med alla lösningar. Det är ju först när de träffar andra aktörer som man 
inser hur otroligt många olika angreppssätt det finns. Och att var och en kan 
göra något litet på sitt håll och gör vi det samtidigt så får vi sådan kraft. Och 
att man stöttar och hjälper varandra och tipsar varandra och ger uppslag även 
om hur andra myndigheter kan arbeta som de kanske inte själva kommit på. 
Vi tar ju också in massa tips från andra, hur vi kan göra. Så det är ju styrkan 
i samverkan.” (Ur bandad intervju)

5.2  Växlande perspektiv

Uppdelningen mellan gränsupprätthållande och gränsöverskridande men-
ar vi inte ska ses som signum eller specifika för en viss sektor. Gränsupp-
rätthållande och gränsöverskridande utesluter heller inte varandra. Istället 
ska de ses som olika former av strategier som parterna växelvis kunde  
tillämpa för att beskriva sina perspektiv på samverkan och utvecklings- 
behov beträffande detta.  
 Vid ett av de inledande mötena med referensgruppen presenterades 
motiven för projektet på följande sätt av räddningstjänsten:

”Vi är intresserade av att jobba med sociala spörsmål. För vi har i uppdrag att 
arbeta mot anlagd brand och då hamnar man ganska fort i det förebyggande 
sättet att tänka. Hur ska man hjälpa ungdomar så att färre utövar skade- 
görelse och anlagd brand? Vi gör en massa saker. Men vi är inte riktigt säkra 
på att vi gör rätt saker. Vi skulle vilja ha mera synpunkter kring det vi gör. Vi 
vill också samarbeta för vi ser att vi kommer ingenstans bara inom räddnings-
tjänsten. Vi kan bara nå de här förebyggande resultaten i samverkan med 
andra aktörer. Och vi måste hitta sätt att komma runt att vi jobbar enligt 
olika lagstiftningar och ändå hitta sätt att samarbeta kring ungdomar. Gärna 
så konkret och nära dem som möjligt. Att vi kan ha lite hands-on och inte 
bara sitta inne på ett centralkontor och bygga fantastiska organisationsstruk-
turer. Att det blir verkstad av det. Det är vi intresserade av att bidra till om 
vi kan. ” (Ur bandat referensgruppsmöte)

Motiven för att genomföra projektet var knutet till ett behov av att arbeta 
över gränserna. Så som det här presenteras handlar det inte enbart om att 
få till stånd en struktur och en gemensam metod, utan om att utbyta erfa-
renhet och att vara öppen för att det inom den egna sektorns ramar kunde 
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vara svårt att se vad verksamheten gav för resultat. Att verka gränsöverskri-
dande kunde i denna mening vara en förutsättning för att se resultat. 
 I citatet ovan är perspektivet tydligt gränsöverskridande. Samtidigt 
skymtar här en farhåga om att arbetet kan bli allt för diffust med en sådan 
gränsöverskridande strategi. Idealet tycks vara att få till stånd ett gräns- 
överskridande samarbete men utan att för den skulle tappa fokus på fältet. 
Samverkan skulle innebära en tydlig koppling mellan konkreta verksam-
heter ute på fält och en överordnad tvärsektoriell samsyn. Ett annat sätt 
att konkretisera syftet med projektet var i termer av behovet av en ökad 
samsyn, eller ”att hitta en samsyn i hur man ska arbeta” som en av  
referensgruppsdeltagarna uttryckte det. 
 Referensgruppen var överens om att vilja förbättra samverkan såväl 
som utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika sektorer. Men man 
kunde också se problem med en entydig fokusering vid gränsöverskridan-
de och framhålla att för att ta ansvar som myndigheter krävdes också 
gränsupprätthållande. Följande utdrag är exempel på hur en strävan efter 
gränsupprätthållande kunde ställas emot strävan efter gränsöverskridande 
i de diskussioner som fördes om utvecklingsbehov i referensgruppen:  

A: ”Det är det vi har haft som målsättning (med projektet), att vi har samma 
synsätt på den biten. Att vi börjar tänka något steg längre bak. Så ser jag på 
det i varje fall. ”
B: ”Vi kommer inte att kunna ha samma synsätt. ” 
A: ”Nej, vi kanske inte behöver ha samma. Men att vi åtminstone skapat 
någon medvetenhet om vad som är…”
B: ”Jag kan identifiera mitt synsätt. Det är att vi inte kommer att kunna ha 
samma synsätt. Vi har olika uppdrag, så vi kommer aldrig att kunna se sam-
ma sak. Jag ser inte samma som du. ”
A: ”Nej, men det kanske är så att det går att hitta det där, där vi har ett  
gemensamt uppdrag. ”
C: ”Jag tänker att man kan tänka sig ett samarbete från grundperspektiven. 
Komplettera varandra. Eller? ”
B: ”Jag skulle faktiskt vilja att vi tog bort det begreppet synsätt från vår  
diskussion. För det är så starkt förknippat med: vad är mitt uppdrag?” (Ur 
bandat referensgruppsmöte)

I referensgruppen kunde vi observera hur deltagarna växlade mellan att 
betona sina gemensamma intressen med de andra deltagarna och att istäl-
let betona skillnader. Vi har analyserat detta i termer av gränsarbete. Som 
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Thorne poängterar behöver gränsöverskridande möten inte bara innebära 
att känslan av tillhörighet och olikhet överbryggas, utan snarare förstärks 
(Thorne 1993, se även Barth 1969). Ur det perspektivet är samverkan inte 
bara en möjlighet att överbrygga olikheter utan samverkan kan också  
verka till att förstärka olikhet. Just när gränserna hotas kan det bli än vik-
tigare att definiera och förtydliga vad som skiljer sektorerna åt (Lindberg 
2002, Danermark & Kullberg 1999, Danermark 2000, 2004, Axelsson & 
Bihari Axelsson 2007). För vissa av deltagarna var det viktigt för deras 
myndighetsutövning att tydliggöra sin särprägel medan det för andra 
knöts till möjligheten att lokalisera överlappningar. Samtalen i referens-
gruppen blev ett sammanhang där sådana behov av att överskrida och 
tydliggöra gränser och olikheter kunde utforskas. 

5.3  Olika fält

Ett problem som tidigt identifierades var att de olika sektorerna hade olika 
problembilder. När vi vände oss till gruppen med frågor om fall var det 
tydligt att för vissa var problembilden knuten till individer, medan det för 
andra var fråga om situationer. Socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, 
polis och special pedagogiskt centrum är knuten till att hantera individer. 
Här riktas frågan mot enskilda individers biografi och möjligheten för 
myndigheten att gripa in i dennes liv. För räddningstjänst, brottsförebyg-
gande rådet, folkhälsa och stadsplanering är det mer fråga om att kontroll-
era en situation, ett fenomen eller en händelse. Det som förenar parterna 
i referensgruppen är att de alla fyller funktionen som en form av gräsrots- 
byråkrater. Men de skiljer sig genom att deras relation till fältet ser olika 
ut, vilket också innebar att möjligheterna att ingå i gränsöverskridande 
samverkan såg olika ut inom olika sektorer. 
 Michael Lipsky (1980) formulerade termen gräsrotsbyråkrater som ett 
samlingsnamn på olika myndighetsutövare som befinner sig mitt i mellan 
politikernas beslut och medborgarna, exempelvis lärare, poliser och  
socialsekreterare. Tydliga regelverk och gränser mellan olika roller är  
viktigt för att omformulera medborgares individuella problem till gemen-
samma problem som kräver ett socialt skyddsnät. Därför anser han att 
specialister tenderar att se klienters problem i termer av de metoder och 
tidigare etablerade kategoriseringar som de lärt sig (Lipsky 1980). Utifrån 
detta perspektiv ses det som en förutsättning att det finns en metod, en 
kunskap, för att kunna ta ansvar för ett problem. Här finns också en risk 
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för att det är lösningen som får definiera problemen. Det vill säga, det kan 
bli svårt att uppmärksamma problem som det inte finns en utarbetad  
metod för att bemöta. 
 Vi fann att det fanns öar av samverkan där de med en liknande defini-
tion av fältet samverkade, vilket kan ses som uttryck för att man sökt 
samverkan med parter som man redan bedöms dela perspektiv med.  
Socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatri och special pedagogiskt  
centrum hade etablerade samverkansformer och erfarenheter av att arbeta 
över gränserna. Även polis var involverad i sådan samverkan. Förutsätt-
ningar för deras samverkan var att de delade en gemensam definition av 
fältet. Fältet knöts till individer. Behovet av att samverka motiverades med 
hänvisning till enskilda individers behov av hjälp.  Man samverkade när 
det i individers biografi gick att lokalisera problem som överensstämde 
med de kategoriseringar och metoder man var vana vid att arbeta med. 
 Av dessa parter sågs samverkan som en etablerad och självklar del av 
myndighetsutövning, samtidigt som möjligheten att samverka underord-
nades möjligheten att lösa konkreta problem som enskilda individer vitt-
nade om behov av lösningar på. I denna mening var samverkan möjlig så 
länge det förstärkte den kompetens som sektorerna gör anspråk på. Det är 
också fråga om sektorer där kompetens och verksamheten är tydligt knu-
ten till klassiska professioner såsom lärarkår, socionomer och psykiatri. 
Samverkan betydde då en överenskommelse om hur olika fall skulle  
hanteras och hur ansvaret skulle fördelas mellan olika sektorer, vilket  
innebar att gränsupprätthållande arbete sågs som centralt för samverkan. 
Därmed skapas också uteslutning av sektorer med mindre avgränsade 
gränser såväl som med en annan definition av fältet. 

A: ”Från räddningstjänstens sida pratar man om brand. Men så som jag sitter 
är jag intresserad av om det finns samma sociala risker för att bli en våldsman, 
eller våldtäktsman? Eller är det faktiskt olika fall vi pratar om här? ”
B: ”Men räddningstjänsten är väl mer än brand? ”
A: ”Jo det är det. Men det är svårt för räddningstjänsten att vara med och 
förebygga konkreta våldsbrott kanske. Men jag vet inte, kanske kan man det 
med? Det är ju massa folk på räddningstjänsten, så är det klart att kan man 
utnyttja alla dessa på nått sätt så är det underbart.” 
(Ur bandat referensgruppsmöte)
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Genom att fältet definierades på olika sätt kunde det framstå som tvek-
samt hur man kunde finna gemensamma problembilder att samverka  
utifrån. Kort sagt var det lättare att samverka mellan de verksamheter som 
riktade sig mot individer, vilket omtalas som en form av riktat förebyg-
gande. Vad exempelvis räddningstjänsten efterfrågar var en mer allmänt 
förebyggande arbete. Metaforen med en läckande kran som ingen åtgär-
dar, som nämndes ovan, är ytterligare exempel på uttryck för en sådan 
strävan mot mer allmänt förebyggande. 
 En grov indelning av hur representanterna för de olika myndigheterna 
positionerat sig i såväl intervjuerna som referensgruppens diskussion  
illustreras i bild 1. Dimensionerna är dels relationen mellan gränsöver- 
skridande och gränsupprätthållande arbete, dels riktat och allmänt före-
byggande arbete.

Gränsöverskridande

Bild 1: Verksamheterna i förhållande till olika dimensioner
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5.4  Avslutning

En slutats i detta kapitel är att en fungerande samverkan kräver en ömse-
sidig respekt för både gränsöverskridande och gränsupprätthållande  
arbete. Båda dessa ytterlighetspositioner är tveeggade. Att upprätthålla 
gränser är en förutsättning för att inte skapa förvirring om vem som har 
ansvar, samtidigt som det kan vara ett effektivt medel för att frånsäga sig 
ansvar. Att överskrida gränser kan på samma sätt vara en förutsättning för 
att ta det ansvar som förväntas av myndigheter, men samtidigt skapa för-
virring om det inte sker mot bakgrund av en tydlig rollfördelning mellan 
myndigheter. 
 Detta har som tidigare nämnts belagts i flera andra studier av sam- 
verkan. Men slutsatsen som kan dras av detta kapitel är att det i detta 
sammanhang blir särskilt viktigt att se sådant gränsarbete som en viktig 
del och i sig ett resultat av samverkan. Motiven för att samverka är inte att 
sektorerna befinner sig i konflikt med varandra. Motiven är heller inte att 
de befinner sig så nära varandra att de kan enas om en gemensam defini-
tion av problemet, riskfaktorer eller orsakssamband. Problemet är snarare 
att de försöker ta sig ur en situation där förklaringsmodellerna och defini-
tionen av fältet skiljer sig så pass mycket åt att det tas för givet att gräns- 
överskridande inte är möjligt. Motiven för att samverka är då inte  
konflikt, utan kanske snarare brist på konflikt.
 Potentiellt finns här en konflikt, då räddningstjänsten ifrågasätter om 
det är givet att de inte skall syssla med brott, inte sysslar med social utsatt-
het och om de enbart kan påverka ungdomars liv genom att upplysa dem 
om brandförlopp. Anlagda bränder och upplopp som beskrivs i andra  
studier pekar på att gränser som dessa inte är givna. Vad vi pekar på i  
denna rapport är svårigheterna att få gehör för ett bredare perspektiv och 
det tvärsektoriella stöd man behöver för att kunna åstadkomma en  
förändring på dessa områden. 
 En bred tvärsektoriell samverkan kan potentiellt sett göra det möjligt 
att bredda perspektiven och handlingsutrymmet. Men incitamenten för 
att delta i ett sådant projekt kan också lätt motas, med hänvisning till att 
man för att samverka initialt måste enas om en tydlig definition av  
problem, riskfaktorer eller orsakssamband. Som vi pekar på i detta kapitel 
kan det vara poäng att kasta om ordningsföljden. Samverkan kan vara 
förutsättningen för att nå överenskommelse, snarare än en följd av densam-
ma. Avkrävandet av en tydlig problemdefinition kan annars riskera att bli 
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till en gränsupprätthållande strategi, i defensiv mening. Annorlunda  
uttryckt: samverkan kan vara ett sätt att undersöka om man under rådan-
de förhållanden låter arbetsformerna och tolkningsrutiner definiera  
problemen, snarare än tvärt om.  
 När det är svårt att mäta eller tydligt se effekten av samverka blir det 
avgörande att fästa uppmärksamhet på de små successiva vinsterna  
(Huxham & Vangen 2005, Bryson, Crosby & Stone 2006). Exempel på 
sådana vinster kan vara det lärande som osannolik snarare än sannolik 
samverkan möjliggör. Att samverka trots att det går trögt och uppstår  
konflikter kan öppna för nya tolkningsramar, nya begrepp och oväntade 
perspektivförskjutningar samt tankar kring nya samverkanspartners,  
koordinering och gemensamma aktiviteter. Men för att det ska bli hållbart 
måste också dessa små vinster, i form av perspektivförskjutningar,  
uppmärksammas och framstå som meningsfulla.
 Bryson, Crosby och Stone (2006) menar att det kan vara poäng att 
skilja mellan första, andra och tredje gradens positiva effekter av samver-
kan. De små vinster som vi här lyft fram i form av nya tolkningsramar kan 
kännetecknas som effekter av andra graden, vilka kan förekomma under 
tiden samverkan sker, inom eller utanför de formella gränserna för  
samverkan. Detta skiljer sig från första graden som är direkta positiva  
resultat av samverkan och från tredje graden som kan skönjas först efter en 
längre tid, i form av nya samverkansgrupper eller minskade konflikter. 
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Ett av syftena med projektet var att inventera befintliga metoder och vad 
det fanns för utvecklingsbehov för att arbeta mer tvärsektoriellt med  
frågor om sociala risker. Utifrån diskussioner i referensgruppen, intervjuer 
och de öppna enkäterna har det framkommit ett antal metoder, arbetssätt 
eller arbetsrutiner (se bild 2). Vi har nedan försökt att kategorisera dem 
med utgångspunkt i Foucaults tre makttekniker.

6. ARBETSMETODER

Bild 2: Arbetsmetoder och olika makttekniker
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6.1  Befintliga metoder

En del av de metoder som nämndes utgjordes av reglerande makttekniker. 
Myndigheterna såsom Polis, Räddningstjänst, Socialtjänst och Åklagare 
har tydligt att förhålla sig till regelverk, lagar och förordningar. Dessa kan 
begränsa möjligheterna till samverkan, samtidigt som det finns inskrivet i 
regelverken att man ska samverka. Vissa av de metoder som nämndes och 
som man sedan tidigare arbetade med var till för att skapa samverkan, 
men undvika att enskilda myndigheterna tvingas frångå sina regelverk. 
Polisen kunde exempelvis framhålla att det måste finnas misstanke om 
brott, barn- och ungdomspsykiatri att det måste finnas en psykiatrisk  
problematik och Socialtjänsten kunde framhålla att de inte kan frångå 
sina sekretesskrav.
 Metoderna som nämndes var då fråga om metoder som bygger på en 
tydlig struktur, tydlig ansvarsfördelning och tydligt skilda yrkesroller.  
Exempelvis nämns metoder med inslag av samverkan såsom SSPF (Social-
tjänst, Skola, Polis och Fritid), Familjerådslag, Barnhus och BBIC  
(Barnens behov i centrum). Dessa metoder gagnade dem med tydliga  
regelverk och där motiven för samverkan söktes till en klient snarare än ett 
allmänt problemområde. Sådan samverkan förutsatte att där fanns en  
klient som kunde utgöra vittnesmål på att myndigheterna behöver sam-
verka för att lösa den klientens specifika problem. 
 Det var denna typ av metoder som kanske tydligast associerades till 
frågor om befintliga metoder. Metoder som dessa är också, tack vare att de 
bygger på en tydlig struktur, metoder som kan exporteras och förflyttas 
mellan olika kommuner och även över nationsgränser. Dessa metoder 
hade ofta konkreta namn, i form av akronymer. De kunde framstå som 
organisationer i sig, såsom exempelvis det lokala Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) eller SamVerk. SamVerk är organiserat som en länk mellan skola, 
socialtjänst, fritid och barn- och ungdomspsykiatri. Detta är fråga om 
metoder som har en tydlig byråkratisk uppbyggnad, med syfte att knyta 
samman olika sektorer i konkreta fall och frågor där det inte fanns möjlig-
het att komma till en lösning inom de enskilda sektorerna ramar. Som 
maktteknik utgörs de framförallt av en form av reglerande makt. Med  
metoder som dessa sprids ansvar ut och regleringen stärks genom att olika 
regelverk knyts samman.   
 Vid sidan om dessa metoder fanns andra som var mer fokuserade vid 
disciplinerande åtgärder. Det kunde vara fråga om att informera ungdomar 
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om anlagd brand, uppföljande samtal och bekymringssamtal. Dessa  
metoder tydliggjorde sektorernas repressiva uppdrag och var praktiker där 
avvikande beteenden sorteras ut och åtgärdas. Inom de olika sektorernas 
ansvarsområde kunde de sträva efter att lokalisera, skilja ut och rikta  
information till individer som man betraktade var i riskzonen. Genom att 
upplysa och varna dem strävar man här efter att åstadkomma en med- 
vetenhet om att fel agerande kunde komma att bestraffas.  
 I samtalen nämndes också metoder som mer utövade pastorala makt-
tekniker. De kunde vara fråga om relations- och kontaktskapande aktivi-
teter, vuxenvandring och trygghetsvandringar. Detta är metoder som inte 
har en tydlig repressiv funktion, utan är mer inriktad på att stödja indivi-
ders självreflektion. Det är inte fråga om att säga till vad som är rätt och 
fel, utan att hitta sätt att påverka människor att själva ta beslut och en 
sorts uppmuntran om att försöka lista ut vad som väntas av dem. Meto-
derna var heller inte ute efter att identifiera och skilja ut vissa individer 
som om de vore i en riskzon, utan själva makttekniken består i att snarare 
stödja och främja utan att särskilja.  
 Indelningen är grovhuggen och inom dessa metoder ryms samtidigt 
alla tre maktteknologier. Ett annat sätt att motivera denna grova indelning 
är att ta utgångspunkt i de olika negativa sidor som dessa metoder  
beskrevs ha. De metoder som byggde på reglerande makttekniker kunde 
upplevas som begränsande då det skapade nya fall som hamnade mellan 
stolarna liksom det kunde upplevas som om man var mer upptagen vid att 
understödja byråkrati än att understödja tredje man. Ett annat problem 
var att betoningen vid att upprätthålla regelverk begränsade en utvidgad 
samverkan. De metoder som byggde på disciplinerande makttekniker  
kunde upplevas som begränsande eftersom det var svårt att förebygga. När 
de disciplinära åtgärderna kunde sättas in var skadan redan skedd, sam- 
tidigt som man riskerade att stämpla individer, det vill säga komma med 
falska beskyllningar, om man allt för tidigt pekade ut individer som om de 
vore i en riskzon. De metoder som bygger på en pastoral maktteknik  
kunde, slutligen, upplevas som otydliga och flummiga. Det var oklart vad 
det egentligen gav för resultat och man kunde uppleva det som frustreran-
de att ens yrkesroll och kompetens blev otydlig. 
 Metoder som till en början motiverats i form av pastorala makttekni-
ker kunde få inslag av mer disciplinerande makttekniker. Inom rädd-
ningstjänsten hade man exempelvis tagit initiativ till att besöka skolorna 
för att få kontakt och bygga upp en relation med eleverna. Man utgick 
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från tanken att ”den man känner kastar man inte sten på”. Syftet var alltså 
kontaktskapande och en form av pastoral maktteknik. Men att åka till 
skolan bara för att få kontakt kunde upplevas frustrerande av personalen. 
Det var otydligt för dem vad nyttan var och det var oklart hur de skulle 
besvara frågor om vad de gjorde där. Man löste det genom att samtidigt 
passa på att göra brandinspektioner, det vill säga kontrollera att exempel-
vis inte nödutgångar var blockerade eller att det fanns brandvarnare. I 
egenskap av kontroll och omsorg intogs en mer disciplinerande makttek-
nik. Det kunde riskera att få negativa konsekvenser, om skolan upplevde 
sig bli kontrollerad snarare än att brandmännens närvaro på skolan upp-
levdes som stödjande. 

6.2  Förutsättningar för samverkan 

Vid sidan om de konkreta metoderna har vi intresserat oss för hur behov 
av eller förutsättningar för samverkan beskrivs och uppfattas på olika sätt. 
Ambitionen att i samverkan med andra utveckla metoder och kunskap 
om sociala risker var formulerad från räddningstjänstens perspektiv, men 
kunde möta på motstånd i relation till andra sektorers prioriteringar och 
regelverk. Vi presenterar i detta avsnitt några av de motsättningar som 
framkom i intervjuer och i referensgruppens diskussioner. Uppställningen 
nedan är ett förslag på hur de tre makttekniker som presenterades ovan 
kan tydliggöra olika förväntningar på hur man kan arbeta förebyggande 
och främjande med sociala risker.  

6.2.1  Reglerande makttekniker

Att bidra till samverkan kunde ur vissa perspektiv helt enkelt uteslutas, 
med hänvisning till en form av reglerande maktteknik. Möjligheten att 
upprätthålla sociala relationer knyts inte i första hand till att lösa de  
problem enskilda individer ställs inför utan snarare till möjligheten att 
upprätthålla byråkratins ordningar, det vill säga att inte undergräva de 
makttekniker som utgörs av de lagar och förordningar som är satta för 
organisationen: 

”Den myndighet som jag representerar är ganska ointresserad av sådant [sam-
verkan]. Vi har inte det allmänpreventiva uppdraget utan vi ska lagföra brott. 
När brotten har skett, det är då vi ska ingripa. [...] Däremot är det på vårt 
bord när det gäller ungdomar och hur det fungerar med Socialtjänsten rent 
praktiskt. Är deras vårdåtgärder och program tillräckliga? Sådana saker har vi 
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samverkan kring. För när vi har haft ett konkret ärende ska de sedan rappor-
tera till oss hur de har skött sig. Och sköter de sig inte så ska de rapportera till 
oss och då kan vi göra en runda i domstolen. Men det står i lag att det ska vara 
på det sättet, att det ska vi följa upp. Men i övrigt har vi inga sådana skyldig-
heter. Vi ska inte lägga våra resurser på det.” (Ur bandad intervju)

Utifrån ett sådant perspektiv ska handlingar aldrig kunna ifrågasättas  
såsom godtyckliga, utan de ska kunna härledas till regelverk. När det upp-
står frågor om hur lämpligt man handskas med olika problem förs frågan 
tillbaka till om det regelverk man har att hålla sig till behöver ändras. 
 Genom regelverken blir det möjligt att undkomma subjektiva beslut. 
Istället sker en spridning av ansvar. Beslut blir en teknisk snarare än värde-
rings- eller ideologisk fråga. Om det är så att de tekniska besluten står i 
strid med några av samhällets värden så är det inte den enskilde tjänste-
mannens eller den enskilda förvaltningens ansvar. Ansvaret förskjuts till 
politikens instanser:
”Går man in systematiskt i form av vidgat samarbete utifrån råd och stöd och 
där vi tullar på gränsen mellan allmänt och riktat, eller vad som är förebyg-
gande och riktat, så kanske det skulle vara bra att dra upp frågan på politiker-
nas nivå. Om det är fråga om inriktning på det hela. Jag tycker det skulle 
kännas gott för mig som tjänsteman som ska vara med att verkställa det hela 
att det är en inriktning som politiken är med på också. Det ger mig trygghet.” 
(Ur bandad intervju)

Ett annat sätt att betona reglerande makttekniker är en form av kritik av 
att man tendera att överlåta sådant arbete som har en mer förebyggande 
karaktär på eldsjälar. En sådan lösning saknar struktur och det arbetet kan 
allt för lätt få stryka på foten och rationaliseras bort när det ställs krav på 
effektivisering eller fokus på kärnverksamhet. En lösning vore att också de 
som ser nyttan av att arbeta med sociala risker ser värdet av att utöva  
reglerande makttekniker:
”Det måste vara mer professionsbundet. Är det så att en person byts ut så får 
inte metoden falla för det. Utan då ska det finnas en plan och en struktur som 
gör att om inte den här personen finns kvar på den funktionen så måste funk-
tionen rimligtvis finnas kvar ändå, men i en annan person. Så [problemet] är 
kanske inte att man går förbi ledningen, utan att man inte gör det så tydligt 
och så klart ifrån ledningen som man skulle önska. Att det blir sårbart. Det är 
lätt att man släpper igenom det för att det finns engagerade människor som 
gärna fångar upp det.” (Ur bandad intervju)
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Utdragen ovan har det gemensamt att de betonar en tydlig struktur och 
spridning av ansvar. Det ska inte vara upp till den enskilda tjänstemannen 
och inte heller en enskild myndighet att ha kontroll, utan man måste ses 
som en del i ett större sammanhang. Man är en del i ett större maskineri 
som sammantaget utövar social kontroll. I detta perspektiv är det viktigt 
att se det stora perspektivet, så sett att man behöver gå till den politiska 
nivån för att förändra de regelverk myndigheterna arbetar utifrån.  

6.2.2  Disciplinerande makttekniker 

De disciplinerande maktteknikerna kom till uttryck så som en kontroll av 
enskilda individer. Det gällde här att sortera ut ungdomar i riskzonen och 
att tidigt i ungdomars liv varna dem vars liv man kunde befara avvek från 
vad som betecknas som normalt:

”De säger det när de träffar oss att vi har en annan attityd, en annan inställ-
ning än vad exempelvis Socialtjänsten har. På det sättet att vi inte är så över-
slätande, som att ’vi förstår att du har gjort det, vi förstår att du har problem’. 
Utan vi talar om att ’fortsätter du så här så går det fel, du kommer inte få 
några jobb’. Vi håller ett brandtal för dem. Vi brukar säga till dem det att 
’javisst jag låter som en gubbe, men här är det liksom det här som gäller’.” (Ur 
bandad intervju)

I detta utdrag betonas möjligheten att vara repressiv, att påpeka att 
myndighetens uppgift inte är att visa förståelse eller omsorg utan att be-
straffa. För att kunna få makt och inflytande i medborgares liv, alltså få 
möjlighet att påverka sociala relationer, krävs att man kan vara oresonlig i 
sina beslut. Individer bemöts som objekt som skall sorteras och bestraffas:

”Det är ju bra att man kanske inser att den här brottsligheten [anlagda brän-
der], att ungdomarna känner att man har koll på den och att man kan få 
hårda straff, det tycker jag är en bra grej. För det är ju sådant de frågar många 
gånger sedan, vad kan man få för straff?” (Ur bandad intervju)

Möjligheten till makt är i detta perspektiv möjligheten att objektivera. 
Myndigheten och tjänstemannen får makt över medborgare genom att 
ingjuta fruktan för de kval som den som bedöms som brottsling får utstå. 
En annan aspekt är helt enkelt att disciplinerande maktteknik gör ens  
yrkesroll tydlig såsom en auktoritet, vilket i sig blir en maktfaktor. Som en 
av projektdeltagarna uttryckte det: ”intressant det här med makt, vi har 
makt bara i vår roll.”
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6.2.3  Pastorala makttekniker

De pastorala maktteknikerna var den form av makt som kanske tydligast 
efterfrågats inom projektet. Det var en form av makt som förutsatte att 
man försökte överkomma det begränsande stuprörstänkande som regel-
verken uppmuntrade såväl som den auktoritära position som återskapades 
med en ensidig repressiv och åtgärdande inriktning. Förhoppningen var 
att genom samverkan samla samhällets goda krafter:

”Tänk vad mycket längre vi skulle kunna nå om vi hittade någon form av 
samsyn och respekt för varandras verksamheter så man kunde stå enade gent-
emot de ungdomar som vi alla träffar fast i olika sammanhang”
 ”Det finns en väldig massa aktiviteter som drar i samma riktning, för att 
medvetandegöra alla. Att se det som en vuxenvärld som försöker metodiskt 
jobba tillsammans för ungdomarnas bästa så att så få som möjligt hamnar i 
utanförskap och vi får så få fall av skadegörelse och anlagd brand som möj-
ligt.” (Ur bandad intervju)

Det resultat som efterfrågas i detta perspektiv är inte lika tydligt avgränsat 
såsom i de båda andra. Här ställs inte samma krav på att lokalisera och 
kategorisera, utan utmaningen blir snarare den motsatta. Med en pastoral 
maktteknik eftersträvas en osäkerhet, på så sätt att bedömningen av vad 
som är problem och dess orsaker inte ges av de professionella. De profes-
sionellas ansvar är istället att ställa frågor och väcka intresse och diskussion 
hos allmänheten, det vill säga att stärka subjektivitet snarare än göra  
medborgare till objekt för statlig kontroll: 

”En grundidé för mig det är att jag inte ska synas och märkas alls egentligen. 
Helst vill jag att folk ska gå omkring och undra vad jag håller på med. Då har 
jag lyckats. För syns och hörs jag då är jag en eldsjäl, som syns och som på 
något sätt blir ikonen för att ’nu händer det och det’. Så vill jag absolut inte 
att det ska vara, det är inte min idé.” (Ur bandad intervju)

Den bekräftelse man fick på att man genom sådan maktteknik kunde 
påverka sociala relationer var mer diffus och kunde bekräftas av att andra 
upptäckt att relationer blivit annorlunda. De exempel som togs upp kun-
de handla om att man fick bekräftelse från andra sektorer att relationer 
som vanligen präglades av motsättningar blev mindre konfliktfyllda och 
mer jämbördiga:  

”Vi fick lite bekräftelse från socialen. Vi har ett läger i femman och sen ett i 
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sexan. Och de sa det att de märker att det är mycket lättare att jobba med 
problemelever när de går i sjuan. Att ’Jaha, det var du som var med på det där 
lägret och den där dagen’. Då känner de honom och han kan komma mycket 
snabbare på i sjuan. Så det är ju en relationsskapande effekt som gör jobbet för 
de sociala myndigheterna lättare.” (Ur bandad intervju)

Olika makttekniker användes beroende på situation. När det var mer lugnt 
fanns möjligheten att arbeta med pastoral maktteknik medan disciplinär 
maktteknik togs till vid mer akuta situationer. Synpunkter kom fram om 
att när pastoral maktteknik inte fungerar måste reglerande- och disciplinä-
ra makttekniker träda in. Vilka makttekniker man använder beror också 
på att man har olika roller och gör olika saker i sina verksamheter. 
 Ett sätt att utöva pastoral maktteknik är att ”bjuda in ungdomarna i 
finrummet istället.” Med detta menas att ge ungdomarna möjligheter att 
utföra legalt arbete istället för illegalt. Något som kommer fram i exempel 
om hur man arbetat med att förhindra klotter. Istället för att ungdomarna 
målar ute på byggnader får de utföra målarjobb hemma hos folk.
 Ytterligare exempel på pastoral maktteknik är att arbeta med socio-
gram. Sociogrammet i sig kan ses som en form av disciplinerande makt-
teknik, i det att det handlar om att skilja ut bra och dåliga kontakter såväl 
som att vara inriktad mot ungdomar som befaras vara i en riskzon. Men 
som följande utdrag exemplifierar kan det också ha inslag av pastorala 
makttekniker när betoningen ligger på att med hjälp av sociogrammet 
överlåta bedömningen till ungdomen själv:

”Om man tar en enskild ungdom kan man göra ett sociogram runt den ung-
domen och se vilka kontakter, vilka personer har han. Vilka personer är bra 
och vilka personer så att säga är dåliga kontakter för ungdomen, och det kan 
en sådan ungdom vara med och själv så att säga avgöra vilka kontakter som 
är bra eller dåliga.” (Ur bandad intervju)

Att arbeta med pastoral maktteknik handlar också till stor del om att  
skapa trygghet, tillit och förtroende gentemot dem man arbetar med. 

6.3  Växling mellan tolkningsramar

I diskussionerna i referensgruppen blev det tydligt att de maktteknikerna 
som diskuteras här inte ska ses som förbehållna en viss myndighet. Poäng-
en är istället att alla beskrev att de i sin verksamhet och sitt uppdrag var 
beroende av dessa tekniker, men att det skiljde sig åt i hur de växlade 
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mellan dem och vad de försökte åstadkomma med dem. I diskussionen 
dem emellan framkom en vilja att bättre förstå varandras tolkningsramar, 
i bemärkelsen av att möjligheter och begränsningar med olika makttekni-
ker tolkas olika.
 Följande utdrag är hämtat från ett av referensgruppens möten, från en 
diskussion av konkreta fall. Resonemangen följer efter att gruppen disku-
terat en händelse där man uppfattade att man fått till en fungerande  
samverkan och snabbt kunnat mobilisera krafter från olika håll. Utdraget 
nedan är en diskussion av vad för erfarenheter de menade att man kunde 
dra av de händelserna. I diskussionen blev det tydligt att man hade olika 
uppfattningar om vad för kunskaper erfarenheterna gav, även om man var 
överens om att insatserna man gjort var lyckade. 
 De två första uttalandena av A & B lägger fokus vid hur en uppstådd 
situation kan tolkas inom ramen för pastorala makttekniker:

A: ”Det är ett strålande jobb. Men jag skulle vilja påstå att det är ett under. 
Det är ett jättebra arbete när det händer någonting. Men hur gör vi då för att 
det inte ska hända igen? Att främja. Det är ju nästa bit. En helt annan sak.”
B: ”Det som funkar tänker jag det är att det finns vuxna ute. Oavsett vilken 
problematik det än är så krävs mer punkter där ungdomar och vuxna möts. 
Och det ska vara överallt i kommunen, inte bara vissa områden. Vi sitter inne 
för mycket.”

Resonemangen om behoven av att skapa möten avbryts av C och i en 
fortsatt diskussion mellan C och D läggs fokus istället vid hur situationen 
kan tolkas inom ramen för disciplinerande makttekniker:

C: ”De två som man har anhållit, hur har man gått vidare med det? För det 
är ju egentligen där grundklossen ligger, de personerna som gör det? Vad har vi 
för bakgrund där, har man diskuterat med dem? Anledningen? Hur de mår, 
hur de lever, vad de har för socialt nätverk, familjen? Det är ju egentligen det 
som gör det” 
D: ”Nej jag vet inte. Jag vet bara att de två inte är inblandade i det andra som 
händer. Det är ett annat spår. ”
C: ”Men man har andra misstänkta och anhållna? ”
D: ”Jo det finns väl, för andra saker? ”

C öppnar sedan för en återkoppling till de pastorala makttekniker som B 
tidigare var inne på, i form av att skapa möten mellan ungdomar och 
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vuxna. Samtidigt knyts det av D åter till en form av disciplinerande makt-
teknik när denne utgår från att skälet till kontakt är att få in tips:

C: ”Men man har inte gått ut på skolorna och haft en diskussion, om varför 
tror ni det här händer? Vad får man för resultat då? ”
D: ”Jo det har vi ju gjort. Nej du ser ju inget resultat direkt på det sättet. Det 
resultat du kan få det är ju att få in tips då, från andra som tycker att det har 
gått för långt. Det är ju en kedja av saker som händer, innan det datumet, 
som gör att det kommer tips. Det handlar ju om att man skapar trygghet för 
ungdomarna, så att de vågar lämna tips. Det är ju viktigt, att man har det 
förtroendet, att de vet att de kan lämna tips och att man kan göra någonting 
bra av det tipset. För ingen vill ju att det ska vara oroligt.”

I resonemanget ovan växlar tolkningsramen mellan pastorala och discipli-
nerande makttekniker. Ungdomarna ska få förtroende för de vuxna, men 
samtidigt antas förtroendet bygga på att de vuxna behärskar disciplinära 
åtgärder, dvs. ”att man kan göra någonting bra av det tipset”. B hakar på 
och uppmuntrar till en återkoppling till den pastorala tolkningsramen:

B: ”Återigen detta med relationsbygge, vi måste ha fler vuxna. ” 

I det fortsatta resonemanget av D förskjuts fokus däremot mot en tolk-
ningsram som understryker vikten av reglerande makttekniker, det vill 
säga en spridning av ansvar:

D: ”Nu händer det här, vad gör vi sen för att det inte ska fortsätta? En sak som 
jag är orolig för är att verksamheterna lutar sig tillbaks. Vi har bra samarbete 
med Polisen, men det gör också att det finns verksamheter som inte tar sitt eget 
ansvar. Vissa verksamheter kanske inte utvecklar sin pedagogik för att möta 
ungdomarna tillräckligt, utan de kanske fortsätter bli utsatta för attentat. 
Därför har man satt upp övervakningskameror och Polisen kan komma och 
tolka bilderna och lagföra ungdomarna. Så tekniken tar över istället för att vi 
utvecklar metoderna för att möta ungdomarna. Nu säger jag inte att man gör 
så, men som ett exempel. Det kan vara så på andra ställen också. Övervak-
ningskameror på skolorna. Det viktiga är ju att man utvecklar mötena mellan 
människor. ” (Ur bandat referensgruppsmöte)

Detta längre utdrag ur en av diskussionerna i referensgruppen illustrerar 
hur begreppen disciplinerande, reglerande och pastorala makttekniker 
kan vara verktyg för att synliggöra hur perspektiven växlade i samtalen 
mellan referensgruppsdeltagarna. Sådan växling av perspektiv kan vara 
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frustrerande och ett symptom på en begynnande frustration över tröghet 
och missförstånd som beskrivs i andras studier av samverkan. Men den 
slutsatsen grundas i ett perspektiv där konsensus ses som förutsättning för 
framgångsrik samverkan. Ett alternativ skulle kunna vara att istället värde-
sätta dissensus. Det vill säga att samverkan är värdefullt som ett utforsk-
ande av olika perspektiv. Strävan vore då breddning av tolkningsrepertoa-
rer genom att utforska snarare än arbeta bort motsättningar i olika 
perspektiv (Alvesson & Deetz 2000). 

6.4  Avslutning 

När indelningen i tre makttekniker presenterades för referensgruppen  
föreslog de att det skulle vara möjligt att öka toleransen för olika tolk-
ningsramar om man betonade tidsdimensionen. De menade att det var 
tydligt att olika makttekniker används i olika stadier och att begreppen 
reglerande, disciplinära och pastorala makttekniker kan vara verktyg för 
att synliggöra dessa. En betoning vid hur perspektiven kan skifta i olika 
stadier av såväl främjande, åtgärdande och förebyggande arbete kanske 
kan skapa en större tolerans snarare än uppgivenhet inför att bedömning-
en av lämpliga handlingar och åtgärder är situationsbunden. Samverkan 
kan i det perspektivet erbjuda lärande inte bara om vad som definieras 
som kärnverksamhet inom olika sektorer utan även om vilka möjligheter 
man har att inom olika sektorer växla mellan reglerande, disciplinerande 
och pastorala makttekniker. 
 Exempelvis kan polisen sägas ha disciplinära makttekniker som sin 
kärnverksamhet. Samtidigt sker satsningar på så kallade kontakt- eller  
tillitspoliser, vars uppdrag kan sägas vara utpräglade pastorala makttekni-
ker, det vill säga i form av att skapa spontan kontakt med medborgare 
genom vandringar i staden. Dessa roller är samtidigt bräckliga då arbetet 
också förutsätter att de utnyttjar disciplinerande makttekniker när så 
krävs, vilket då kan riskera att rasera de relationer som byggts upp genom 
pastorala makttekniker (Ericson & Rolandsson 2010).
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7.  METAFORER

I detta kapitel lyfter vi fram språkets betydelse i samverkan. Vi beskriver 
olika typer av metaforer som utkristalliserades tidigt i diskussionerna 
kring samverkansprocessen. Genom att studera olika typer av metaforer 
som förekommit i samtalen i referensgruppsmötena och intervjuerna  
försöker vi tydliggöra synen på samverkan och hur deltagarna arbetade 
språkligt för att öppna upp för en gemensam praktik. 
 Metaforer innebär att ett område beskrivs med begrepp hämtade från ett 
annat område, vilket är effektivt medel att strukturera ett nytt ämnesområde 
genom att framhäva eller dölja olika aspekter (Winther-Jørgensen & Phillips 
2000, Winther-Jørgensen 2008). Metaforer som vi tagit del av beskrev ofta 
dilemman i vardagssituationer, gav exempel på den organisatoriska 
kontexten, visade på kulturella perspektiv och kollektiv tillhörighet. Som 
exempel kan nämnas att uttrycket ”slaskpropp”, som tidigare nämndes, 
kunde markera riskerna med att i samverkan ta för lätt på ansvarsfördel-
ning och gränsarbete. Metaforerna säger något om hur deltagarna filtrerar 
och strukturerar sina tankar kring samverkan och vilka känslor som finns 
kring detta och hur de faktiskt handlar (jfr Bergström & Boréus 2000, 
Ortony 1993, Lakoff 1993, Morgan 1980, Dobers & Tengblad 2002).

7.1  Utforskande av okända territorier

Tidigt uppmärksammade vi att man i referensgruppen hade svårt att  
definiera begreppet samverkan. Detta är ett problem som enligt O ̀ Flynn 
(2009) är vanligt idag då det finns en samverkanskult och nästan allt ses 
som samverkan. Begrepp som samverkan, samsyn och samarbete  
användes synonymt, och ofta kom beskrivningarna av samverkan att  
uttryckas i metaforer. Som Tatiana Pipan (2000) poängterar kan metafo-
rer bli särskilt viktiga i sammanhang då relationerna är komplexa, efter-
som metaforer är ett effektivt sätt att kategorisera våra erfarenheter och 
skapa igenkänning. Metaforer är en form av verktyg som sammanbinder 
vad som är känt till det okända, och ger det okända en form och mening. 
”Metaphors provide a map that enable to find their way in unknown 
territory” (Pipan 2000, s. 393, se även Wenger 1998, s. 83). 



VETENSKAP FÖR PROFESSION56

I samtalen har vi intresserat oss för hur deltagarna metaforiskt formulerat 
sina erfarenheter av och intentioner med samverkan, särskilt deras strävan 
att samverka på nya sätt och i andra konstellationer än de tidigare  
inarbetade. Vi har funnit att man använde inaktiva metaforer som är  
konventionella uttryck i språket. Ett exempel är metaforen ”spindeln i 
nätet” som alla förväntas förstå vad den innebär (Bergström & Boréus 
2000). Men vi har också sett hur deltagarna försökt begripliggöra kon- 
kreta erfarenhetsbaserade ting, som det inte gått att sätta ord på, via  
abstrakta mentala bilder som fått fungera som substitut (Morgan 1980). 
Eller som Bergström och Boréus uttrycker det ”Överföringen sker oftast 
från det välbekanta och konkreta till det mindre erfarenhetsbaserade och 
mer abstrakta.” (2000, s. 181). Genom att föra diskussioner kring meta-
forernas mer konkreta betydelse upplevde vi att deltagarnas kunskap om 
varandras kompetenser och uppdrag ökade, och att möjligheter och  
hinder för samverkan kunde identifieras.
 Medan vi i föregående kapitel tog upp konkreta metoder man arbetade 
med så var metaforer återkommande för att uttrycka förhoppningar och 
visioner om att arbeta på andra sätt, i synnerhet för att arbeta mer  
främjande och mindre riktat. Räddningstjänsten i sig kunde användas 
som en metafor, i termer av att man ”släcker branden”:

”Ofta slår man sig för bröstet, för just när händelser sker så har man en orga-
nisation med styrka, med krishantering som agerar snabbt. Man ’släcker bran-
den’ så att säga. Men man pratar aldrig om det förebyggande och främjande-
perspektivet då. För det får vi egentligen aldrig se resultatet av, för då händer 
aldrig de här grejerna. Vi pratar så reaktionärt hela tiden. Åh jag blir så 
aaaah...” (Ur bandad intervju)

Metaforen ”släcker branden” kunde som här ovan användas för att rikta 
kritik mot att myndighetspersonal generellt sett skulle vara allt för in- 
riktad på att åtgärda och skapa beredskap för extraordinära händelser,  
vilket gjorde det svårt att få gehör för argument att man ska minska  
sannolikheten för att sådana händelser inträffar genom förebyggande och 
främjande arbete. 
 En annan metafor med liknande innebörd var ”stuprör”. Den kom-
munala verksamheten menade de var allt för uppdelad och inriktad på ett 
område, vilket var ett hinder för utbyte mellan olika förvaltningar. Även 
om där fanns konkreta arbetsmetoder där vissa förvaltningar samverkade 
för enskilda ändamål så kunde metaforen stuprör vara ett uttryck för att 
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också de formerna av samverkan var otillräckliga. Öarna av samverkan 
överbryggade vissa gränser, men skapade samtidigt nya uteslutningar. 
 Räddningstjänsten hamnade i ett speciellt förhållande till det stuprör-
stänkande som man menade präglade kommunen. Eftersom man bildat 
ett förbund stod man delvis utanför den kommunala verksamheten och i 
den positionen blev stuprörstänkandet inom kommunen särskilt på- 
tagligt. Man menade att man än mindre blev en naturlig samverkanspart. 
De kunde uttrycka detta i metaforer som att man inte var ”barn i huset” 
och blev ”femte hjulet”. Metaforer som dessa är exempel på hur sådana 
liknelser var effektiva verktyg för att ringa in och sätta fingret på problem- 
och utvecklingsområden. 

7.2  Metaforer om arbetssätt och arbetsuppgifter 

Metaforer om arbetssätt och arbetsuppgifter var relativt vanliga och hand-
lade bland annat om behovet av information och kunskap. Som exempel 
kan nämnas metaforen ”veta mer om fienden, än fienden vet om en själv”. 
Denna metafor användes för att beskriva vikten av att försöka få kunskap 
om och förstå hur motparten tänker och därmed försöka förhindra att 
något sker. Den beskriver även vikten av att vara förberedd när något  
händer. Här kommer också en tydlig maktaspekt fram. Begreppet ”fien-
den” uttrycker att man har att göra med någon som ses som motståndare. 
Den som har kunskap har också makt att definiera situationen och att 
kunna lägga upp en strategi för sitt handlande. Ytterligare en metafor som 
beskrev arbetssätt på ett liknande sätt var konstaterande att ”vi åker inte 
omkring och torgför oss”. Denna metafor underströk att allmänhetens 
inblick i den egna verksamheten var och skulle vara begränsad. Till skill-
nad från andra verksamheter var man inte beroende av att underhålla 
medborgarnas förtroende och tillit. 
 Metaforen stuprör är, som tidigare berörts, ett sätt att visa på tydliga 
gränser mellan olika verksamheters arbetsuppgifter. En metafor som  
beskriver motsatsen är att arbeta med ”öppna kanaler”. Den indikerar  
behovet av information mellan olika verksamheter och att dela med sig av 
denna, men även behov av tydligt ledarskap och tydlig agenda. En annan 
metafor var att ”lämna över stafettpinnen”. Den underströk vikten av att 
den ena vet vad den andra gör, eftersom man var beroende av varandra för 
att fullfölja uppdraget. Denna metafor visar också på synen på samverkan 
som en process.
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Ytterligare metaforer som har med kunskap och förståelse att göra var att 
”sy ihop helheten” och ”hitta pudelns kärna”. I detta perspektiv gällde det 
att finna en gemensam definition av vad som orsakar de problem man ska 
samverka kring. För att uttrycka behovet av att välja rätt personer att sam-
verka med utifrån den situation det gäller och få med så många som  
möjligt användes metaforen ”vaska djupt i säcken.” Denna metafor  
uttryckte också att det var ett successivt arbete att utveckla och vidga  
samverkansparterna.  
 Det förekom också exempel på hur man för att förtydliga vilken upp-
gift man har och vilka begränsningar det innebär använde generaliseringar 
och begrepp från en annan domän (Lakoff 1993): 

”Vi jobbar bara med brottsligheten. Men brottsligheten är ju bara ett symp-
tom. Någon måste göra något med hälsan hos patienten, de hälsofrämjande 
åtgärderna, så kan vi jobba med plåster och det som egentligen bara vi kan. 
(Ur bandad intervju)

Genom att använda generaliseringar och begrepp från sjukvården visar 
detta utdrag en önskan om att samverkan ska bygga på delat ansvar. Detta 
eftersom det i längden blir ohållbart att vakta på sina gränser och enbart 
hålla sig till det som räknas som kärnverksamhet. Den metafor med en 
vindbrygga som återges i inledningen till rapporten är ytterligare exempel 
på hur en sådan strävan efter att öppna upp den egna sektorn kunde  
uttryckas med hjälp av metaforer och bli en del av den interna jargongen 
inom en organisation. 

7.3  Metaforer som beskriver yrkesrollen

I beskrivningen av den egna yrkesrollen användes metaforer som ”stigfin-
nare”, ”ungdomarnas försvarsadvokat”, men även ”spindeln i nätet”. Vad 
som är intressant att notera är att dessa beskrivningar ges av deltagare som 
till stor del arbetar gränsöverskridande. Här finns således svårigheter att 
tydligt definiera sin roll samtidigt som metaforerna visar på den innovati-
va karaktären av arbetsuppgifterna och att dessa är kontextbundna. Auk-
toritet vilar här inte så mycket på strukturer eller formella regelverk, utan 
på ens förmåga att känna av fältet och att vara reflexiv på gräsrotsnivå.
 Det förekom också metaforer som beskrev ansvaret att befinna sig i en 
ledande position när det gällde ansvarsfördelning och samverkan. En  
sådan metafor var navet: 
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”Utan mig så blir det liksom inget. Det finns ingen som håller i när, var och 
hur. Jag är liksom navet, den som utför.” (Ur bandad intervju)

Andra mer gränsupprätthållande metaforer om yrkesrollen var att ”man 
går i sina egna hjulspår” och här kan skönjas en önskan om nytänkande. 
Ytterligare en sådan metafor var att man” kör sitt eget race”. Men att köra 
”sitt eget race” handlade i detta sammanhang mer om att följa sin över- 
tygelse och inte bry sig om vad andra gör. Betydelsen av att visa personen 
bakom yrkesrollen framhölls också som en strategi för att tona ned  
känslan av maktförhållande och maktkamp. Det kunde uttryckas som att 
”Annars blir det bara en kampdräkt som går omkring som man inte har  
förståelse för” (Ur bandad intervju). 

Att ha en mer personlig framtoning kunde samtidigt vara ett hinder om 
det riskerade att göra det otydligt vad som ingår i yrkesrollen. De kunde 
påpeka vikten av att det underlättade att skapa relationer med medborga-
re och vara ute bland allmänheten om det inte fanns tvetydigheter om vad 
som var ens uppdrag och roll, det vill säga att man ju i varje situation 
agerade som en yrkesutövare och inte som en privatperson. Det var inte 
minst ett problem som uppstod i samverkan, när denna blev allt för  
förtrolig. En av dem uttryckte det som att ”Vi är jätteduktiga på att skapa 
monster genom att inte vara tydliga med att vi har olika roller.” (Ur bandad 
intervju.) Att vara tydlig i sin yrkesroll visavi klienterna och tala om vad 
som gäller kunde uttryckas i metaforen att ”hålla ett brandtal för dem”, 
vilket också kan ses som ett uttryck för disciplinerande makt.

7.4  Metaforer som uttrycker känslor

Vi fann även metaforer som fokuserade på känslor. Ett exempel är: ”Allt 
detta är ju magkänsla, det är därför det är svårt att hantera det”. Använ-
dandet av uttrycket magkänsla indikerar att det handlar om tyst kunskap, 
förtrogenhetskunskap, och visar samtidigt på behovet av att finna ord för 
det man faktiskt gör när man samverkar och effekten av det. Att kunna 
förstå och tolka den situation man befann sig i och veta vad som borde 
göras kunde också uttryckas med hjälp av metaforer och ett exempel är 
“Sätta upp ett finger i luften och känna vart det blåser” vilket också är en 
beskrivning av den tysta förtrogenhetsbaserade kunskapen. Ytterligare en 
metafor som anknyter till förtrogenhetsbaserad kunskap är att arbeta  
utifrån ”fingertoppskänsla”. Vid motsatsen, det vill säga en känsla av att 
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något kunde misslyckas, eller gå fel, användes uttrycket ”det kan bli helt 
skogstokigt.” 
 Metaforerna ”inte barn i huset” och ”femte hjulet under vagnen”  
uttrycker en känsla av utanförskap som tidigare nämnts. Det är då intres-
sant att notera att personer i verksamheter som är satta att förebygga  
utanförskap själva kan uppleva detta i samverkan med andra parter. Ytter-
ligare metafor som uttrycker risken med att inte bli accepterad uttrycks av 
en av deltagarna på följande sätt: ”Då hamnar jag alltid i blåsväder. Det gör 
jag varje gång, eftersom jag jobbar ganska ensamt.” (Ur bandat referens-
gruppsmöte).
 Även sociala riskfenomen har beskrivits med hjälp av metaforer och var 
då kontextbundna, d v s starkt relaterade till den verksamhet de ska beskri-
va. Exempel på sådana är ”korridorvandrare” och ”hemmasittare” som  
visar problem med elever som inte går i skolan. I metaforerna betonas de 
rumsliga dimensionerna, d v s var dessa elever befinner sig. Det säger inte 
så mycket om problemet i sig, man talar inte explicit om skolk eller skol-
vägran. Dessa begreppsliga metaforer är exempel på nyskapade metaforer 
som enbart blir begripliga i sitt sammanhang (Bergström & Boréus 2000).

7.5  Metaforer som beskriver orsak och verkan

Att metaforer var effektiva medel att sätta fokus på problem utan att  
riktigt definiera dem återkom i fallstudien där frågor om vad som var ett 
aktuellt fall ledde till tankar om att fallen kan knytas samman till olika 
nivåer på en stege. Man menade att det fanns gott om forskning och ock-
så erfarenhet av att de problem man ville åtgärda hängde samman, det vill 
säga klotter, bränder och skadegörelse. Dessa sågs som uttryck för sociala 
förhållanden och faktorer, såsom utanförskap eller missbruk etcetera.  
Genom att samverka med andra hoppades man kunna samla den kunskap 
och erfarenhet man arbetade utifrån inom olika förvaltningar. För att  
förena dessa erfarenheter och kunskaper användes metaforen ”trappa”  
eller ”stege”, det vill säga att avtäcka en trappa eller stege där en över- 
trädelse ofta föregåtts av en annan. 
 Anlagd brand kunde exempelvis tänkas ha föregåtts av annan skade- 
görelse eller av skolfrånvaro. Och om det vore så blir det också möjligt att 
konkret gå in och arbeta förebyggande och främjande mot olika steg. Det 
kunde förekomma en förhoppning om att fallstudierna skulle möjliggöra 
och slutligen bevisa en sådan trappa. Som en av dem uttryckte det:
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”Ja, då förstår jag. Men det är ju jätteintressant. Då kan vi ju se om vi har 
fått tag på någon på stegen någonstans. Vi ser att här gick det jättebra. Vad 
gjorde vi bättre där? Varför blev det så? Det är det som är det viktigaste. Och 
kanske titta närmare på när det blev fel. Varför blev det så?”

Genom att använda ”trappan” och ”stegen” som metafor var det möjligt 
att försöka binda samman olika kunskaper. Samtidigt uppstod frustration 
kring att inte kunna enas om vad de olika (trapp)stegen bestod av eller 
vart trappan eller stegen ledde, det vill säga hur olika faktorer såsom exem-
pelvis missbruk, trångboddhet, fattigdom, utanförskap, okunskap, brott 
eller skolfrånvaro knöts samman. Vissa kunde känna sig frustrerade för att 
de inte alls såg någon koppling till sin verksamhet och de kunde också 
ifrågasätta varandras trappor. 
 Trappan och stegen var en metafor som uttryckte förhoppningen om 
att kunna utarbeta en metod som garanterade ett gemensamt fokus som 
kunde överbrygga ”stuprörstänkandet” och hindren för samverkan. Men 
när fallen valdes ut blev de snart tydligt att med fallen aktualiserades de 
olika tolkningsmodeller och kategoriseringar som gav dem trygghet i sina 
yrkesroller. Successivt som fallen valdes ut blev det tydligt att alla inte 
kände sig berörda av alla fall. För att bättre förstå parternas problem med 
att enas kring konkreta fall bad vi dem, som tidigare nämnts, enskilt fylla 
i en enkät där de fick markera vilka fall de varit berörda av och om de såg 
möjligheter att en samverkanspart i de fall de inte konkret varit inblanda-
de i. Det intressanta med fallbeskrivningarna var, som en av dem uttryck-
te det, inte de fall de kände sig berörd av utan hur det kunde komma sig 
att det fanns fall där de inte ansåg sig vara berörda. En del av dem som 
ingick i referensgruppen kryssade för samtliga, medan andra inte kunde se 
kopplingen till något av fallen. Frågorna var obegripliga utifrån deras 
verksamhet. 
 En annan konflikt som metaforen med trappan blottade var att det 
kunde finnas direkta motsättningar mellan olika förvaltningar, där en 
riskfaktor inom en förvaltning kunde var en trygghetsfaktor i en annan: 

”Sen har du den delen med risk och skyddsfaktorer. En risk för mig, den kan 
vara en allvarlig risk för mig. Men för [en annan myndighetsperson] finns det 
skyddsfaktorer som kommunicerar den risken. [Flera instämmer.] Så det är 
inte lätt.”
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7.6  Bildmetaforer
Begreppsliga metaforer kan även uttryckas i form av bilder, vilket gjorts i 
referensgruppen. Exempel på detta är när gränsupprätthållande verksam-
heter och gränsöverskridande diskuterades. En cirkel, eller ett hjul, in- 
delad i olika ”tårtbitar” ritades och på dessa tårtbitar fanns öppna respek-
tive stängda dörrar, i mitten var det gemensamma målet för samverkan. 
Tårtbitarna och dörrarna skulle visa att man kom från helt olika miljöer. 
Dörrarna visade om man var öppen eller inte för samverkan. Senare  
kompletterades bilden av flera hjul som var i rullning. Här nedan följer ett 
utdrag ur diskussionen kring bildmetaforen:

A. Veta respektive områdes gränser, men samtidigt vara flexibel och veta det 
att nu har jag gått över på ditt, din gräns. Att samverka med respekt. 
B. [...] Och det är ju inte frågan om det heller. Utan det är ju frågan om att 
dra nytta av att vi är olika. Vi får dra nytta av våra olikheter. Du ritade ju 
ett litet hjul här, kan du inte berätta om det?
C. Ja det är ju inget svårt, jag gjorde bara en cirkel. Här är allas mål (i mitten 
av cirkeln). Men vi är som tårtbitar. Men vi har olika professioner och olika 
ingångar. Så vi har olika dörrar in här. Vi kommer från olika miljöer men vi 
har samma mål. Så det är här vi får kollisioner mellan professioner. Om jag 
talar om för polisen vad de ska göra så lyssnar de säkert inte på mig. Men det 
är ju lätt att göra så. Eller tala om hur skolan ska göra sitt jobb. Men det är 
svårare att tala om för brandkåren hur de ska göra, för det har vi ingen aning 
om. Kemikalier och fläktar och allt vad ni håller på med. Men någonstans här 
behöver man ju gå över gränserna för att komma dit. En sorts cirkel, där vi är 
på väg mot samma mål. Och det här med gränsöverskridandet, här är vi ofta, 
vi pratar om detta, det gör vi alltid vid alla möten. Alltid.
B. Det är ju fullt naturligt att vi har det så. Vi måste visa respekt. 
C. Men kan man leva med en sådan bild om det händer någonting? Det blir 
ju som en sorts sociogram kring en händelse eller vad det nu är. Så man kart-
lägger vilka som är med och så ser man att man har olika roller, men vi är på 
väg åt samma håll, så vi inte hamnar i stuprören där vi liksom knuffar undan 
varandra, så där att kom inte in på mitt område. Utan man kanske måste 
bjuda lite på sitt område. (Ur bandat referensgruppsmöte)

I utdraget ovan förs diskussionen kring samverkan som ett hjul och kan 
tolkas som att deltagarna ser samverkan som en process och att denna 
process är cyklisk, snarare än linjär. Vidare visar utdraget på att samver-
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kansprocessen är svår att sätta ord på, vilket kan förmodas bero på den 
icke linjära karaktären av interaktion (Ansell & Gash 2007). Att arbeta 
mot samma mål verkar deltagarna vara överens om men här framkommer 
olika syn på gränsarbetet och balansgången mellan gränsöverskridande 
och gränsupprätthållande arbete. Å ena sidan påtalas att det finns en risk 
med gränsupprätthållande arbete vid akuta situationer om man inte är 
beredd att dela med sig av information och samverka, och å andra sidan 
vikten av att respektera varandras professioner och uppdrag och inte gå in 
på varandras områden. Utifrån Foucaults makttekniker är det möjligt att 
se denna bildmetafor som en utveckling av reglerande makttekniker. Bild-
en blir ett sätt att tydliggöra gränser och skapa förutsättningar för olika 
parter att agera på ett sammanhållet sätt. Ansvaret kan fördelas och distri-
bueras utmed ett väl organiserat nätverk. 

7.7  Avslutning

Metaforerna i samtalen om samverkan visar att samverkansprocessen och 
relationerna uppfattas som komplexa. När kapitlet om metaforer presen-
terades för referensgruppen konstaterades att metaforer kan ses som kittet 
i det sociala samspelet samt att de säger något om de interna kulturerna. 
Det som bland annat kom till uttryck genom användandet av metaforer 
var behovet av kunskap och information om dem man är tänkt att sam-
verka med samt målgruppen. Metaforerna synliggjorde också behovet av 
att kunna sätta ord på den kunskap man faktiskt har och använder sig av 
i sitt arbete, inte minst för att kunna förklara och motivera det man gör i 
förhållande till dem man ska samverka med. Med andra ord fanns det ett 
behov av att tydliggöra yrkesroller och arbetssätt både inom den egna 
verksamheten, men också i samverkansprocessen. Vi menar att detta är 
värt att uppmärksamma då diffusa yrkesroller och arbetssätt kan påverka 
motiven att delta i samverkansprocessen men även indikera maktobalans 
(Ansell & Gasch 2007). Vad som också blev tydligt genom att analysera 
talet om samverkan är referensgruppens växlande perspektiv i gränsarbe-
tet, vilket kom till uttryck i form av metaforer som skapade perspektivför-
skjutningar. Vi kunde även se att metaforer som användes för att försöka 
binda samman olika kunskaper för att få en samsyn i utarbetande av en 
metod synliggjorde motsättningar i perspektiv om olika värderingar,  
praktiker och organisationskulturer, vilket kunde föra diskussionen om 
samverkan vidare. 
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Referensgruppen uttryckte tidigt en förhoppning om att genom projektet 
nå ett gemensamt språk, eller begrepp vars innebörd man kunde enas om 
och förenas kring. Det skulle manifestera att man nått någon form av 
samsyn eller gemensamma värderingar och fortsatt skulle kunna upp- 
rätthålla, även inom sina skilda verksamhetsområden. I detta kapitel foku-
serar vi på begreppen förebygga, främja och åtgärda. Dessa begrepp  
återkom i diskussionerna och ställdes i relation till varandra när deltagarna 
strävade efter att skapa en samsyn och överenskommelse om målen med 
samverkan. 

8.1  Målformuleringar

Sociologisk forskning kring professioner och yrken pekar på hur ett  
gemensamt språkbruk och en yrkesspecifik jargong är centrala för att åter-
upprätta och avgränsa ett specifikt kompetensområde (Svensson 2003). 
Det finns alltså stöd för att värdet av gemensamma begrepp inte ska  
underskattas i etablerandet av samverkan. Omvänt är det viktigt att hålla 
i blickfånget hur uttryck som är specifika inom en viss organisation kan 
hindra samverkan (Huxham 1996). De begrepp som tidigt nämndes av 
referensgruppen som ett viktigt diskussionsämne var åtgärda, förebygga 
och främja. Man ville diskutera om och i så fall hur de inom sina respek-
tive verksamheter skiljde mellan dessa begrepp. Begreppen var svåra att 
skilja åt, men samtidigt viktiga som språkliga verktyg för att göra tydligt 
att man i vissa avseenden hade liknande mål men att där också fanns  
olikheter i hur man var van att arbeta.
 Mycket av diskussionerna som fördes i referensgruppen utgick från att 
det redan fanns etablera metoder för att åtgärda. Att åtgärda kan utifrån 
Foucault knytas till en form av disciplinär maktteknik, där det är möjligt 
för olika yrkesutövare att inta en tydlig auktoritet. Brandpersonal kan 
släcka branden, polisen gripa brottslingar, socialtjänsten ingripa i vård-
nadsärenden, barn och ungdomspsykiatrin kan omhänderta och folk- 
hälsan kan skapa en informationskampanj. I enlighet med makttekniker 
som dessa avgränsas samverkan till samverkan kring klart avgränsade fall 
och problem, där var och en verkar i enlighet med sin yrkeskompetens och 

8. FÖREBYGGA, FRÄMJA OCH ÅTGÄRDA
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utan risk för att värnandet om kärnverksamhet går förlorad. I den  
meningen kan det åtgärdande perspektivet också knytas till en reglerande 
maktteknik, då ansvarsfördelningen är tydlig. 
 Vad referensgruppen efterfrågade var dock mer av förebyggande  
aktiviteter. Som nämndes i kapitlet innan kunde ju låsningen vid åtgär-
dande makttekniker vara frustrerande, då det sågs som att man tänkte allt 
för reaktivt och bara ”släcker branden”. Det man ville utveckla var det 
förebyggande arbetet, vilket då ställs mot åtgärdande. Det kunde ske på 
följande vis genom att betona att exempelvis anlagda bränder är effekter 
av sociala förhållanden:

A: ”För mig så är anlagd brand och skadegörelse effekter av sociala riskfakto-
rer. Kan inte det vara någonting? För ska vi arbeta förebyggande, då är vi sent 
ute när det är en anlagd brand, eller hur? Då har det redan hänt. Med före-
byggande jobbar man före det har hänt. Vi förebygger det som ska hända. Så 
för mig är det rätt klart att vi ska hitta...”
B: ”... det som går att påverka”
A: ”Som går att påverka så att det inte händer.”

Scenariot med en anlagd brand kunde tydliggöra skillnaden mellan att 
förebygga. Att åtgärda knöts till att släcka branden och framstod mindre 
meningsfullt om det inte samtidigt skedde ett arbete för att förebygga att 
det hände igen. Utan den förebyggande strategin fanns ingen möjlighet 
att påverka. Samtidigt avgränsas termen sociala risker till en uppsättning 
faktorer som skulle kunna undanröjas och byggas bort. För att återknyta 
till den diskussion som utgick från metaforen trappan i föregående kapitel 
så fästes blicken vid riskfaktorer, vilket återigen förflyttar fokus mot det 
åtgärdande perspektivet där vissa verksamheter har tolkningsföreträde. 
Också det förebyggande perspektivet präglas då av en i huvudsak regleran-
de och disciplinerande maktstrategi. 
 Exempelvis kunde räddningstjänsten uppleva att deras förebyggande 
arbete försvårades sedan ett fall med unga som anlagt brand slutade i  
frikännande i domstolen, eftersom domstolen bedömde att det inte var 
möjligt att fastställa att de var medvetna om konsekvenserna av handling-
arna. Domslutet gjorde det oklart för räddningstjänsten vad det skulle 
säga när de riktade sig till barn i skolan med information om riskerna med 
att leka med eller anlägga bränder. Domstolens beslut undergrävde  
räddningstjänstens budskap om att den enskilde har ansvar och får ta  
konsekvenserna av sitt handlande. I det perspektivet undergrävde domen 
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räddningstjänstens tolkningsram, då denna byggde på en disciplinerande 
och objektiverande maktteknik. 
 Men i referensgruppen kunde det förebyggande arbetet också ställas i 
kontrast med vad som benämndes som ett främjandeperspektiv. När Ma-
thias gav exempel på hur effekten av en brandvarnare var knuten till  
sociala strukturer grep en av deltagarna in och hävdade att det var ett  
exempel som tydliggjorde skillnaden mellan ett förebyggande- och ett 
främjandeperspektiv: 

Mathias: ”Som med brandvarnare, att man har lagt mycket energi på infor-
mation. Det går inte att enbart tänka att vi har ett bra argument för att man 
ska ha brandvarnare, om man inte ser de sociala sammanhangen. Det som är 
olyckor är samtidigt också sociala...”
A: ”Där har du skillnaden mellan förebyggande och främjande. Att göra en 
brandvarnare är förebyggande. Att se till att den här människan aldrig ham-
nar i missbruk är främjande.” 

Vi har tolkat det som att begreppet främjande aktualiserade för att tydlig-
göra orsaker som hade sin grund i sociala förhållanden. Brandvarnare blir 
här exempel på hur förebyggande knyts till tekniskt tänkande, det vill säga 
att fysiskt förebygga, medan främjande knyts mer till att utveckla de soci-
ala relationerna och förhållandena. Genom att använda termen främjande 
öppnades diskussionen till att mer än tidigare inbegripa representanter för 
folkhälsa, ungdomssamordnare, stadsbyggnad och brottsförebyggande rå-
det, vilka ansåg att detta låg närmare vad de ansåg vara sin kärnverksamhet 
och sitt kompetensområde. Som maktteknik knyter detta mer an till en 
form av pastoral maktteknik, i bemärkelsen att främja människors makt 
över sina liv men samtidigt utveckla vår självstyrning. 
 Men vad som faktiskt skilde främjande från åtgärdande visade sig också 
det vara oklart. En skillnad som man enades kring var att förebyggande  
åtgärder kunde mätas och dokumenteras, medan de åtgärder som hade mer 
främjande karaktär var mer diffusa. Det låg i dessa åtgärders natur att det 
inte i efterhand på vetenskaplig grund gick att fastslå vad sådana åtgärder 
fick för konsekvenser. Ett annat begreppspar som användes för att påpeka 
denna skillnad var en åtskillnad mellan riktat förebyggande arbete och  
allmänt förebyggande arbete. Det vill säga där det riktade utgick ifrån en på 
förhand definierad grupp eller riskfaktorer medan den allmänt riktade före-
byggande arbetet var urskillningslöst. Runt dessa begrepp formulerades, 
som nämnts i tidigare kapitel, ett starkt ”vi” inom enskilda förvaltningar. 
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8.2  Konsensus versus dissensus

Åtskillnaden mellan åtgärdande, förebyggande och främjande kunde  
användas för att tydliggöra att olika sektorer rörde sig med olika tolknings-
ramar och problemdefinitioner. I den meningen kunde begreppen använ-
das för att stärka dissensus, det vill säga erkännande av och acceptans av att 
man intog olika perspektiv. Men diskussionen eftersträvade också konsen-
sus, i avseende på en överenskommelse om hur begreppen skiljde sig åt. 
 Osäkerheten om man kunde enas kring ett gemensamt projekt med 
hjälp av termerna åtgärdande, förebyggande och främjande blev konkret i 
diskussionen av fall. Även om man i vissa avseenden var överens om att 
försöka förena dessa perspektiv blev det i relation till konkreta fall tydligt 
att begreppen inte bara tydliggjorde vissa prioriteringar utan också skapa-
de uteslutningar.  

A: ”Men själva fallen blir utgångspunkten? Hur samverkar vi kring dem efter 
händelsen?”
B: ”Och före.”
A: ”Och före?” (En diskussion utbryter, alla talar i mun på varandra)
B: ”Jag trodde vi skulle hitta individerna och studera hur vi hanterat dem? 
Eller?”
C: ”Ja, det gör vi. Före, under, efter.” 
D: ”Ja då förstår jag. Men det är ju jätteintressant. Då kan vi ju se om vi har 
fått tag på någon på stegen någonstans och ser att här gick det jättebra, ser vad 
gjorde vi bättre där, varför blev det så? Det är det som är det viktigaste. Och 
kanske titta närmare på när det blev fel? Varför blev det så?”
B: ”Men det svåra är de som aldrig tände eld, därför att någonting gjordes. 
Vilka är de? Så vi hamnar hela tiden i de kända fallen och så får vi försöka gå 
bakåt och försöka identifiera vad som blev fel. Det andra är ett främjande 
perspektiv och det är vi inte intresserade av. Utan det blir förebyggande” (Fle-
ra instämmer att så måste det bli)
E: ”Men då kommer vi in på det här med skyddsfaktorer, för pratar vi perso-
ner så är det skyddsfaktorer det har handlat om, att man på ett eller annat sätt 
har hamnat rätt där ens behov har blivit tillgodosett.”
F: ”Kan vi på nått sätt ringa in det som både förebyggande, hantering och 
förhindra problemen?”

I utdraget ovan förs diskussion först utifrån en betoning av att få med vad 
som görs inte bara efter utan också före. Men allteftersom diskussionen 
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förs ner på en mer konkret nivå så får främjande perspektivet stryka på 
foten. Senare i diskussionen återkom frågan om det inte var ett problem 
att vi genom att utgå från konkreta fall skulle missa de åtgärder och  
verksamheter som mer utgick från ett främjande perspektiv. ”Man får inte 
underskatta det [de främjande åtgärderna] även om det är svårt att mäta 
effekter eller veta vad som hade hänt om man inte hade gjort det här” 
poängterade en av referensgruppsdeltagarna. 
 När Mathias utgick från att det skulle vara möjligt att dokumentera de 
metoder de tidigare arbetat med genom fallstudier så kunde de ifrågasätta 
om vi då inte skulle missa de insatser som gjordes i främjande syfte:

Mathias: ”Vi har tänkt att om vi börjar titta på fallen så kommer det också 
leda oss till vad det är för metoder och arbetsfördelning…”
A: ”Ja, fast vi gör ju så att säga generella saker. [Andra instämmer.] Vi gör en 
massa generella saker som då syftar till att skapa kontakt. Vi åker ut till verk-
samheterna för att lära känna och byta namn och titta dem i vitögat. Det är 
en del av vår strategi för att förebygga. Den man känner kastar man inte sten 
på. Men det är ju en metod som vi använder. Och det är inte säkert att det 
kommer fram, om ni tittar på enskilda fall. Det kan det ju göra, men det är 
väl bra att ha ett öga på det. Att titta efter, vad har den här personen generellt 
utsatts för försök till förebyggande verksamhet av olika slag från olika håll, 
från närpoliser, från socialtjänst, från oss, från skolan. För alla gör vi massa 
sådana här saker. Vi vet inte vad de andra gör, men vi gör en massa sådana 
här förebyggande aktiviteter. Men vi vet inte effekterna av dem.” 
Mathias: ”Ja det är jätteviktigt.”
A: ”Vi har inte helheten heller. Ingen har helheten.”
B: ”Och vi kan inte säga att det ger effekt. Men vi tror, vi har en tanke om att 
det här med relationer är bra.”   
 
Att vi skulle kartlägga hur de arbetade genom att göra fallstudier ifråga- 
sattes med andra ord av gruppen, eftersom vissa arbetsmetoder kanske 
inte skulle synliggöras då. Fallstudier kunde riskera att återskapa den  
uteslutning av främjande perspektiv och osynliggörande av pastorala 
makttekniker som man hade hoppats att projektet skulle utmana.
 Medan vissa var tveksam till sådan verksamhet som inte tydligt kunde 
mätas så var det för andra självklart att man arbetade just utifrån ett främ-
jande perspektiv. Det fanns de som poängterade att man själva arbetade 
med främjande frågor och kände tillförsikt i att effekterna och resultaten 
var svåra att avgöra, såsom stärkta sociala relationer, känsla av tillhörighet 
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och anknytning. Det är effekter som är svårare att inruta i ett orsak-verkan 
förhållande. I det perspektivet var effekterna av ens insatser såväl som  
begreppet sociala risker mindre problematiska:

”Vi som är ute mycket i den pedagogiska verksamheten, vi jobbar ju med soci-
ala risker hela tiden. Det är till exempel om det kommer en ny till ett område, 
en ny till en klass, den är ju utsatt för en social risk för den blir kanske nollad 
och kan hamna i lite vad som helst. Så för mig är det så att sociala risker 
handlar mycket om sådana saker. Till exempel att man kommer in i en ny 
miljö, eller man kommer utifrån på något sätt. […] Vi skolar ju in folk hela 
tiden, och varför gör vi det? Jo för att de ska bli trygga och känna sig välkom-
na och så. Och om vi inte gör det så utsätter vi dem för en stor social risk.”

Begreppet social risk knöts till främjande perspektiv. Det var risker som 
krävde insatser av förebyggande karaktär och vars effekter inte kunde  
underställas samma krav på mätbarhet som exempelvis effekten av att  
installera brandvarnare. Men genom att kritisera begreppet som allt för 
diffust, men ändå återkomma till begreppet, artikulerades en förhoppning 
om att man delade uppfattningen att det fanns problem som man inte 
kunde avfärda bara för att relationen mellan orsak och verkan är svår  
att avgöra. 
 Utifrån Foucaults maktperspektiv kan det ur diskussionerna utläsas en 
strävan efter att utveckla pastorala makttekniker. Som illustreras i bild 3  
kunde även de förvaltningar eller myndighetspersoner som såg främjande 
arbete som kärnverksamhet uttryckte en önskan om att stärka ett sådant 
fokus. 

Bild 3: Verksamheternas positionering i förhållande till begreppen främjande, förebyggande och åtgärdande 
och olika makttekniker

Reglerande

Disciplinerande

Pastoral
FRÄMJANDE

FÖREBYGGANDE

ÅTGÄRDANDE

Folkhälsa

Ungdomssamordnare

Fritid
Skola / skolhälsa

Räddningstjänst
Polis

Socialtjänst
BUP

Åklagare

Stadsplanering



VETENSKAP FÖR PROFESSION70

8.3  Stora och små vinster
Som tidigare nämnts fanns det etablerad samverkan, men som skedde 
ö-vis. Det var en samverkan som framförallt hade karaktär av reglerande 
och disciplinerande makttekniker. Polis och räddningstjänst kunde  
samverka kring sina åtgärder på en olycksplats. Den samverkan vilade på 
en tydlig gräns som reglerade att räddningstjänsten hade ansvar när det 
definierades som en olycksplats medan polisen hade ansvar när det defi-
nierades som en brottsplats. På liknande sätt kunde socialtjänst, BUP och 
special pedagogiskt centrum samverka kring utsatta barn och unga. Vid 
sidan av sådan strategisk och riktad samverkan efterfrågade deltagarna en 
annan form av samverkan som var mer långsiktig, allmän och som skulle 
göra det möjligt att arbeta mer metodiskt utifrån ett främjande perspektiv. 
 Deltagarna gav konkreta exempel på insatser som de gjorde och som 
var av sådan karaktär, exempelvis räddningstjänstens relationsskapande 
aktiviteter där de besökte fritidsgårdar eller den strävan att stödja känslan 
av anknytning som skedde inom pedagogiska verksamheten. Vad de efter-
frågade var hur sådant arbete kunde samordnas och hur det i sig kunde 
stärka att denna form av insatser blev hållbara. För att utöva pastorala 
makttekniker kan samverkan framstå som särskilt viktigt, just genom att 
fästa uppmärksamhet på de små successiva vinsterna (Huxham & Vangen 
2005, Bryson, Crosby & Stone 2006). Effekterna av sådant arbete är  
svårare att lokalisera, och här kan samverkan med andra ord göra effekter-
na tydligare och upprätthålla en känsla av meningsfullhet i sådant arbete. 
 Referensdeltagarna vittnade om att det kunde vara svårt att se effekter-
na av främjande arbete inom ramen för den egna förvaltningen eller inom 
det egna ansvarsområdet. Istället märktes nyttan genom att det under- 
lättade andra förvaltningars arbete. Exempelvis nämndes ovan hur det 
främjande arbetet mot missbruk kunde få effekter inom räddningstjäns-
tens problemområde, när ett framgångsrikt drogförebyggande arbete  
kunde innebära att andelen dödsbränder gick ner. Omvänt kunde rädd-
ningstjänsten få svårt att se konkreta resultat av sitt relationsskapande  
arbete med barn och ungdomar. Men genom att knyta kontakter med 
socialtjänsten kunde de få bekräftat från dem att arbetet gav resultat,  
såsom nämndes i föregående kapitel.
 Målet med de diskussioner som fördes i referensgruppen var att i 
tvärsektoriell samverkan utarbeta former för främjande verksamhet och i 
utbyte med varandra kunna få bekräftelse på att sådan verksamhet gjorde 
skillnad i ungdomars liv. Samtidigt kunde samverkan stärka kraven på att 
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tydliggöra gränser och den egna yrkesrollen, vilket ökade kraven på att se 
tydliga resultat och avgöra vad som är orsak och vad som är verkan. Poten-
tialerna med samverkan och de förhoppningar om ett mer effektivt arbete 
som deltagarna gav uttryck för kan liknas vid en rundgång, där kraven på 
att vidga vyerna och att sluta sig till tydliga avgränsningar varvas om vart-
annat.
 Som illustreras i bild 4 var motiven för studieuppdraget att man sett 
begränsningarna i ett allt för ensidigt fokus på riktat förebyggande arbete 
och där sektorerna arbetade var för sig eller möjligen samverkade i vissa 
kretsar. Kritiken kunde uttryckas i termer av allt för mycket stuprörstän-
kande där många problem hamnade mellan stolarna. För att råda bot på 
det sökte man en bredare samverkan och nya tolkningsramar. Denna  
strävan uttrycktes i termer av att vilja arbeta mer utifrån ett främjande 
perspektiv, vilket kan knytas till pastorala makttekniker. Detta förutsätter 
en ökad sårbarhet då professionell auktoritet inte är lika given, utan man 
tvingas att som en av dem uttryckte det ”åka runt och torgföra” sig. Det i 
sin tur kan skapa en känsla av att effekterna av ens arbete blir otydliga och 
att det blir mycket snack och lite verkstad. Det kan i sin tur leda tillbaka 
till att sektorerna sluter sig vid inarbetade och väl beprövade metoder och 
problemdefinitioner, vilket återigen leder till frustration över stuprörs- 
tänkande och att problem hamnar mellan stolarna. 

Bild 4: Deltagarnas syn på samverkansprocessens förutsättningar och begränsningar utifrån termerna riktat- 
och allmänt förebyggande arbete
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8.4  Avslutning
Den rörelse som beskrivs ovan mellan strävan att vidga och att sluta verk-
samheten kunde också prägla hur samverkan strukturerades i ett längre 
tidsperspektiv, såsom att genomföra en kommundelsreform i strävan att 
vidga samverkan. Men rundgången präglade också de diskussioner som 
fördes och de växlingar mellan olika tolkningsramar som referensgrupps-
deltagarna uppmuntrade varandra till i diskussionerna. De kunde då ut-
trycka att växlingarna var frustrerande, särskilt när det uppstod förvirring 
om vad man egentligen var ute efter att åstadkomma. Samma frustration 
och förvirring kan, som skildras i andra studier av samverkan, också få 
förödande konsekvenser för samverkan och omorganisationer i ett längre 
tidsperspektiv. Den urskiljning av olika makttekniker som vi föreslår kan 
här vara ett sätt att synliggöra sådana växlingar och återfå kontroll över de 
perspektivförskjutningar som kan göra samverkan till, som Danemark  
uttrycker det, ”himmel eller helvete” (Danemark 2000). 
 Detta kapitel har ägnats åt hur referensgruppen strävade efter att  
utbyta och komma överens om gemensamma språkbruk eller innebörden 
av begrepp. Som Etienne Wenger (1998) poängterar kan sådana förhand-
lingar vara ett effektivt sätt att öppna upp för lärande och vara en viktig 
faktor i utvecklandet av nya praktiker, såsom exempelvis en samver-
kanspraktik. Han betonar att relationen mellan språk och praktik är  
dialektisk och interaktiv. Med det menar han att innebörd av ett begrepp 
inte är statisk utan guidar handlingar och praktiker, vilket i sin tur föränd-
rar innebörden av begreppen (Wenger 1998). Den koppling som referens-
gruppen gjorde mellan ”snack” och ”verkstad” kan ses som uttryck för 
detta.
 Att parterna lade olika innebörder i olika begrepp, såsom främja, före-
bygga och åtgärda, eller att man hade svårt att på något konsekvent sätt 
enas om ett gemensamt språkbruk, behöver inte ses som ett hinder eller 
problem. Som Wenger betonar är det snarare ett uttryck för att gemen-
skap och meningsfulla relationer utvecklas. Genom att förhandla om 
innebörder stärks känslan av att dela ett gemensamt uppdrag och ansvars-
område. Förhandlingar i sig är centrala i att upprätta en praktik och stärka 
möjligheten till lärande (Wenger 1998, Lotia & Hardy 2008).  Talet om 
samverkan, med den förvirring och frustration det medför då man ändå 
aldrig fullt kan dela innebörder av olika begrepp eftersom man har olika 
uppdrag, kan då ses som en del i att formulera en gemensam praktik och 
upprätta samverkan.
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9.  OLIKA SAMVERKANSHINDER

I referensgruppsmötena och i de enskilda intervjuerna har framkommit 
strukturella och kulturella hinder som upplevs försvåra samverkan. De 
strukturella och kulturella hindren hänger delvis samman, men påverkar 
möjligheter till samverkan på olika sätt. Ett strukturellt hinder kan även 
bli ett kulturellt och vice versa. Som exempel kan nämnas att olika regel-
system kan påverka synen på klienten, eleven eller den misstänkte och 
leda till kulturella hinder som förstärks av att de samverkande parterna har 
olika utbildningsbakgrund, språkbruk, attityder och värderingar (Myn-
digheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen 2007). 
 I detta kapitel kommer vi att utgå från implementeringsforskningen 
och begreppen förstå, kunna och vilja för att diskutera de hinder för  
samverkan som framkommit i referensgruppsmöten, enskilda intervjuer 
och observationer. I tabell 1 visas de strukturella och kulturella hindren i 
relation till begreppen förstå, kunna vilja.

TYP AV VILLKOR STRUKTURELLA HINDER KULTURELLA HINDER

Förstå Bristande styrning

För mycket styrning 

Brist på information

Stereotypt och snävt tänkande 

beträffande kön, klass och etnicitet

Eldsjälsproblematik 

Kunna Brist på olika resurser

Brist på mandat

Vilja Ansvarsförskjutning (nånanism)

Förskjutning av bekvämlighetströskeln

Bristande engagemang

Misstro

Revirtänkande

Konkurrens

Hot om våld och fysisk skada

Tabell 1: Strukturella och kulturella hinder i samverkansprocessen
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9.1  Strukturella hinder och styrningsproblematik

Att fokusera på samverkan utifrån ett strukturellt perspektiv är enligt  
litteratur kring samverkan ett fruktbart sätt att kunna identifiera makt- 
obalans i relationer. Strukturella hinder kan förekomma i såväl vertikala 
som horisontella organisationsstrukturer (Danemark 2004, Ansell & 
Gash 2007, Byson, Crosby & Stone 2006). Danemark (2004) talar om 
sociala representationer och att olika yrkesgrupper genom sin utbildning 
och kollegiala kontakter skapar sig en bild eller en föreställning av verklig-
heten eller ett fenomen, vilket många gånger sker i samförstånd. Internt 
inom yrkesgruppen bekräftar man ofta varandras föreställningar om  
verkligheten. Sociala representationer är både sociala konstruktioner och  
objektiva realiteter. Vid samverkan mellan olika yrkesgrupper kan dessa 
sociala representationer krocka och utmanas och agerandet blir mer gräns-
upprätthållande än gränsöverskridande, vilket kan innebära att de  
kulturella hindren förstärks. Han påtalar vikten av att skapa förståelse för 
att man inom olika yrkesgrupper har olika bilder av fenomen och betydel-
sen av att skapa respekt för varandras verksamheter och relatera dem till 
organisationens behov och intressen (Danemark 2004). 
 De mest framträdande strukturella hindren i relation till begreppet 
förstå var i vår studie bristande styrning, alternativt för mycket styrning, 
samt brist på information. Upplevelsen av bristande styrning var främst 
kopplat till att man inte har gemensamma mål för samverkan. Ett gott 
exempel som nämndes i samband med denna diskussion var nätverket 
VÄSTBUS där de som samverkar har olika uppdrag men samma mål, 
vilket innebär att samverkan blir mer målstyrd. Att samverka kring  
gemensamma mål sågs även som ett sätt att samverka kring helhetsproble-
matiken. Inte enbart avsaknad av gemensamma mål utan också otydliga 
mål togs upp som exempel på bristande styrning, vilket synliggör proble-
met med att målen i närbyråkraters verksamheter ofta har en idealiserande 
dimension som gör att de är svåra att nå och kan upplevas som förvirrande 
och komplicerade att utföra (Lipsky1980). 
 Även Borås stads indelning i tio kommundelar och en horisontell  
organisationsstruktur upplevdes medföra otydlig styrning. I verksamheten 
som berör barn och skola påtalades att man på sätt och vis var beroende 
av samtliga verksamhetschefer i de tio kommundelarna och konsensus- 
beslut och att det inte var enkelt att fatta sådana beslut. Denna indelning 
av Borås stad kunde också innebära att de olika kommundelarna konkur-
rerade med varandra istället för att samarbeta. Dock fanns en förhoppning 
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om att omorganiseringen av Borås stad med indelning i tre kommundelar 
istället för tio skulle förbättra denna situation. 
 Även avsaknad av lagkrav på samverkan togs upp:

A: ”Om vi ska se oss som samverkanspart så ska det ju i första hand finnas ett 
lagligt författningsstöd för oss. Annars ingår det inte. Vi skiljer ju oss alltså 
från polisen i ett väsentligt avseende där. Polisen har ju vissa sådana uppdrag.” 
Kristina: ”Det måste alltså finnas författningsstöd?”
A: ”Ja, det BÖR helst finnas. Vi kan ju ställa upp, vi gör ju en del sådana 
saker, men det BÖR finnas författningsstöd. Som när det gäller ungdomsmål, 
där finns det ett lagkrav på oss att vi ska samverka med socialtjänst.” (Ur 
bandad intervju).

Men samtidigt som man önskade tydligare styrning i form av gemensam-
ma mål och lagkrav framkom att för mycket styrning i form av byråkra- 
tiska regler och hierarkier också kunde upplevas som strukturella hinder. 
Det som speciellt betonades var att det var tidskrävande att ta hänsyn till 
olika regler och hierarkier, men det kunde också handla om att man var 
tvungen att ta hänsyn till status och position. Inom en verksamhet  
betonas att man enbart arbetar mot andra verksamheter på samma nivå 
och att det är omöjligt att gå förbi dessa nivåer:

”Att jag skulle ta telefonen och ringa upp en handläggare och diskutera en 
ungdom, det gör inte jag. Utan upptäcker jag ärenden som är misskötta i 
konkreta fall då går jag ner i min organisation och hittar en handläggare på 
rätt nivå.” (Ur bandad intervju)

En annan deltagare påpekar att förankringsarbetet, det vill säga att få med 
sig ledningen, är oerhört centralt och att det då är viktigt att inte gå förbi 
ledningsnivån. ”Det är lätt ibland att man går förbi den för att det känns lite 
långsamt, det känns trögt och det blir lite byråkrati över det hela.” (Ur band- 
ad intervju)

Sekretesslagstiftningen, är något som berörts tidigare, och då framförallt 
som ett hinder för samverkan. Men okunskap kring denna lagstiftning 
utgör också ett strukturellt hinder. I en intervju framkom att många tror 
att de har mer sekretess än vad de har, och denna okunnighet om reglerna 
kring sekretess gör att personer hellre låter bli att utbyta information, eller 
använder det som ett skäl att inte kunna göra det. I det sistnämnda hand-
lar det snarare om att inte vilja samverka och då har bristen på kunskap 
medfört att det också blivit ett kulturellt hinder. 
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Inom implementeringsforskningen menar man att brist på olika typer av 
resurser kan innebära att man inte kan utföra det man är att satt göra 
(Sannerstedt 1997, Lundquist 1987, Vedung 1998). De strukturella  
hinder som framkom i referensgruppen i relation till begreppet kunna var 
bland annat brist på tid. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater ofta 
fattar beslut under omständigheter där det fattas tid och information och 
de arbetar under en relativt hög grad av osäkerhet på grund av komplexi-
teten som arbetet innebär. Detta innebär att referensgruppens upplevelse 
av tidsbrist inte är ovanlig och forskning om tvärsektoriell samverkan  
påtalar att samverkan är tidskrävande (Ansell & Gash 2007). 
 Avsaknad av andra typer av resurser som gjorde att några deltagare 
upplevde att samverkan inte fungerade var brist på kommunikation och 
fel val av personer i samverkansprocessen. Det kunde också handla om att 
personerna inte var rätt utbildade eller saknade erfarenhet (jämför Lipsky 
1980). Några påpekade också att bristen på mandat att fatta beslut gjorde 
att de inte kunde samverka. Avsaknad av tid, kunskap och möjlighet att 
delta kan innebära maktobalans i samverkansgruppen då vissa utesluts 
men problemet behöver inte enligt Ansell & Gash (2007) nödvändigtvis 
vara oöverstigligt utan det finns olika strategier att stärka svaga eller  
underrepresenterade grupper i samverkansprocessen.

9.2  Kulturella hinder  

De kulturella hindren handlar främst om hinder i kommunikation och 
bristande förståelse för målgruppen och varandras arbete och kompeten-
ser samt brist på engagemang eller vilja att samverka. De kulturella  
hindren går att dela in i två kategorier. Den första handlar om hinder som 
rör de samverkande organisationerna sinsemellan och den andra om  
synen på målgruppen, det vill säga klienterna, eleverna eller de misstänkta. 

9.2.1  Kulturella hinder visavi samverkande partners

Nånanismen var ett uttryck som framkom i en av intervjuerna och inne-
bär uppfattningen om att ”någon annan” kan ta ansvar för det som ska 
utföras. Här finns med andra ord en förskjutning av ansvar, och orsakerna 
kan vara flera. Det kan handla om brist på resurser, bekvämlighet, oförmå-
ga att arbeta med flera saker samtidigt eller obehag inför arbetsuppgifter-
na. I en intervju framkom att om någon annan tar över ansvaret finns det 
risk att den egna verksamheten inte granskas kritiskt eller utvecklas:
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”Jag har varnat för att när polisen går in, drar sig de andra tillbaka. Jag kan 
nämna en verksamhet som exempel. När de blir attackerade sätter de upp 
kameror. Polisen ser på filmerna och lagför de som gjort det. Verksamheten 
behöver inte fundera över om det är något här hos oss som gör att vi attackeras. 
Det är en risk när polisen går in och gör jobbet, verksamheterna utvecklas 
inte, de tar över någon annans jobb. Verksamheterna tar ett steg tillbaka. Det 
finns också många obehagliga saker som man inte vill göra och som man över-
låter till någon annan.” (Ur anteckningar från intervju)

Nånanismen som fenomen uttrycker en syn på gränser för samverkan och 
kan också ses som exempel på hur ett strukturellt hinder blir kulturellt om 
det till exempel handlar om resursproblem. En överlevnadsstrategi blir då 
att lämna över till någon annan som får ta ansvar istället (Vedung 1998). 
Hinder som både kan vara kulturella och strukturella är när det finns 
”mycket snack men ingen verkstad”, man träffas i olika nätverk och  
mötesformer, men det blir aldrig något resultat, antingen på grund av 
brist på engagemang eller på grund av tid, och ingen annan i organisatio-
nen märker att det skett någon samverkan. 
 Samverkansprocessen handlar inte enbart om förhandlingar utan  
också om att skapa förtroende (Ansell & Gash, 2007). Misstroende var 
något som nämndes i referensgruppen bland annat i samband med att 
verksamheters uppdrag breddades. När räddningstjänsten fick breddat 
uppdrag i form av nya sätt att relatera till omgivningen och andra  
verksamheter där de använder nya kommunikationsformer möttes de av 
misstroende. ”Man ansåg att de ska vara ute och släcka bränder, inte spela 
pingis.” (Ur anteckningar från intervju). Samma sak hade tidigare skett 
med polisens breddade uppdrag, där det fanns synpunkter om att de inte 
ska vara ute och fotvandra. Konflikt uppstod med de förväntningar som 
fanns på rollen och målen med arbetet, och en oenighet om vad man i 
första hand ska syssla med i sin roll som gräsrotsbyråkrat (Ericson &  
Rolandsson 2010, jämför Lipsky 1980). 
 Misstroendet kunde komma både från målgruppen och samverkande 
professioner och visar också på bristande förtroende för samhällsanpassat 
uppdrag. Forskning kring tvärsektoriell samverkan (Byson, Crosby &  
Stone 2006) visar att förtroendeskapandet är själva essensen i samverkan 
och är både smörjmedel och lim. 
 Förtroendeskapandet behöver pågå hela tiden och deltagarna bygger 
förtroende genom att bland annat dela information och kunskap samt 
visa kompetens och goda intentioner. Revirtänkande och konkurrens var 
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också något som nämndes i referensgruppen vilket då omkullkastar  
möjligheter till att skapa förtroende och tillit.

9.2.2  Kulturella hinder visavi ungdomarna

Ett kulturellt hinder som berör målgruppen är könsblindhet. Deltagarna 
påpekade att det rådde en omedvetenhet om hur föreställningar om kön 
påverkade hur man letade efter gärningsmän eller definierade ungdomars 
problem. Även här kan vi använda begreppet nånanism, men med den 
skillnaden att här handlar det inte om ansvarsförskjutning utan om en 
snäv bild av verkligheten eller begränsad tolkningsram. Ett exempel som 
nämndes var att man inriktat sig på pojkar när det egentligen kanske rört 
sig om flickor som utfört klotter eller skadegörelse: 

”Nu vet jag inte, utan nu tror jag bara att [i den stadsdelen] så har vi haft 
flickor som stått för en stor del av fönsterkrossning som har varit där och vi har 
letat efter pojkar. Och det visar sig att det är flickor, då är det inte så lätt att 
se vilka de är. Så det är ju också ett stort hinder, /…/ att man tror att det är 
vissa grupper, att det är pojkarna eller att det är somalierna eller att det är, 
alltså att man tror att det är någon annan hela tiden. Det är ett stort hinder.” 
(Ur bandad intervju)

Som framgår ovan kunde förutfattade meningar om såväl kön som  
etnicitet påtalas som ett hinder i arbetet med att definiera social risker. 
Även stereotypt klasstänkande och fokuserandet på fel socialgrupp togs 
upp. I ett fall som nämndes hade man blivit överrumplade av att det varit 
flickor som agerat fast man väntat sig pojkar. När det dessutom visade sig 
att de inte tillhörde den socialgrupp man förväntat sig, gick man inte  
vidare med åtgärder utan lät det passera.
 Synen på flickor och pojkar har med andra ord stor betydelse för hur 
man bemöter dem inom olika verksamheter, vilket i sin tur kan få betydel-
se för vilken behandling de får. I en intervju framkom att det var ofta som 
både manlig och kvinnlig personal fokuserade på pojkarna därför de var 
mer utagerande. Utanförskapet bland flickorna däremot var inte lika  
synligt, de visade inte sina känslor på samma sätt som pojkarna och för att 
de skulle bli mer synliga kunde man tänka sig att de ”behöver agera mer 
som pojkarna.” Det som definieras som sociala risker har därmed en tydlig 
genusprägel och en koppling till föreställningar om män och manlighet. 
När deltagarna strävade efter att bryta ett ensidigt och outtalat fokus  
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på pojkar så var det genom att vidga problemen till att också inkludera 
droger och självmord. I referensgruppens diskussioner kunde det bemötas 
som frustrerande, eftersom problemområdet blev allt för omfattande  
och orsakssambanden blev allt för mångfacetterat för att deltagande i  
arbetet skulle kännas meningsfullt. (Minnesanteckningar från referens-
gruppsmöte).
 Ett annat kulturellt hinder är syndabockstänkande och här handlar det 
om att peka ut en hel grupp som syndabockar, vilket också kan utgöra ett 
exempel på stereotypt etniskt tänkande: 

”Alla tycker att somalierna står för all skit, så är det. Och jag ser snarare tvärt-
om. Det är somalierna som hjälpt till och skapa trygghet. De har ju hjälpt till 
och skapat tryggheten [i den stadsdelen] till exempel men de får skit för allting. 
[...] Man utpekar en hel grupp.” (Ur bandad intervju)

Utdraget visar hur intervjupersonen strävar efter att försöka ändra bilden 
av den stigmatisering som sker, och att utvidga den egna sociala represen-
tationen, men samtidigt finns en misströstan om att nya kunskaper inte 
helt lätt inordnas i den bild av gruppen som andra har (se Danemark 
2004).
 Eldsjälsproblematiken berördes också och behovet av att se till funk-
tion istället för person och hitta ett långsiktigt förebyggande perspektiv. 
Med andra ord kan vi se en önskan om att ett kulturellt hinder ska stävjas 
genom att verksamheten struktureras tydligare men på ett sätt som sam- 
tidigt behåller engagemanget: 

”Man kan inte bygga det på enskilda eldsjälar. Man måste hitta en mer håll-
bar struktur. Samtidigt som eldsjälarna driver arbetet på ett fantastiskt sätt. 
Det är en av svårigheterna med samverkan överlag och det här långsiktiga 
förebyggande perspektivet. Man vill engagera många människor utifrån 
många verksamheter och professioner. Att göra det och få ett fungerande och 
engagerande arbete men ändå komma ifrån eldsjälsnivån lite och hitta en 
struktur i det.” (Ur bandad intervju)

Ytterligare ett kulturellt hinder var upplevelse av hot om fysisk skada. När 
det förekommit oroligheter i områden har det inträffat att ungdomar  
kastat sten på räddningstjänsten och polis, vilket skapat oro och upplevel-
se av stress. Lipsky (1980) menar att de mest dramatiska aspekterna av hot 
gentemot gräsrotsbyråkrater är just hot om fysisk skada. Samtidigt  
påpekar han att nästan all interaktion mellan gräsrotsbyråkrater och deras 
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klienter bygger på gräsrotsbyråkratens behov av att hävda auktoritet och 
erhålla klienternas (underkastelse) hänsyn. När detta inte sker skapas 
stress och osäkerhet. 
 Att ungdomarna går till attack mot räddningstjänsten och Polis kan ses 
som motstånd och maktkamp utifrån Foucault (1975/2003). Motståndet 
kan i detta fall uppfattas som våldsamt och oförsonligt, för att använda 
Foucaults termer. Men det kan även ses som ett kulturellt hinder, såtill- 
vida att ungdomarna har bristande förståelse för polisens och räddnings-
tjänstens arbete och yrkesroll. För att komma tillrätta med situationen 
görs olika förebyggande relationsskapande aktiviteter inom såväl Rädd-
ningstjänst och Polis, såsom temadagar med rollspel i skolan eller besök i 
fritidsgårdar för att möta ungdomar i andra sammanhang än de åtgärdan-
de uppdrag när det sker brott eller olyckor. Det kan ses som en övergång 
mot mer pastorala makttekniker som följer av att de disciplinära makt- 
teknikerna möter motstånd. 
 Men också pastorala makttekniker, där man som en av referensgrupps-
deltagarna uttryckte det vill ”lägga lagen i människornas hjärtan”, möta på 
motstånd. Det kan uppstå kulturella hinder då yrkesrollen som brandmän 
och poliser blir mer otydliga och de som skall utföra arbetet i praktiken 
blir osäkra på hur de ska agera för att praktisera dessa makttekniker med 
bibehållen känsla av att agera utifrån sin kompetens och sin yrkesroll. 
Frågor aktualiseras och debatteras om huruvida de ska åka in med sina 
bilar eller inte i området, om de ska sitta kvar i bilen eller inte, och om de 
ska vara uniformerade eller inte etcetera (se även Ericson & Rolandsson 
2010). Dessa frågor kan ses som diskussioner om överlevnadsstrategier 
och avskärmning (Vedung 1998), men även som legitimitetsproblem och 
rollkonflikter (Lipsky 1980), eller som Goffman (2006) uttrycker det, att 
ens dramaturgiska disciplin är satt ur spel. De befinner sig i en situation 
där de inte vet hur de ska bete sig, och en känsla av maktlöshet kan infin-
na sig. Ungdomarnas attack synliggör också att makten är relationell och 
kan betecknas som ett styrkeförhållande. När ungdomarna kastar sten blir 
makten både en aktivitet och ett förhållande mellan inblandade parter 
(jämför Hörnqvist 1996).

9.3   Avslutning

Sett utifrån ett governmentalityperspektiv och hur styrning kommer till 
uttryck kan vi se att det i referensgruppen fanns en uppfattning om styr-
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ningsproblem i samverkansprocessen. Här framkom både tankar om för 
lite styrning respektive för mycket beroende på i vilken verksamhet man 
befann sig i och vilket uppdrag man hade. Vad beträffar styrningstekniker 
efterfrågade de flesta dock mer och tydligare målstyrning. Inom forskning 
kring samverkansstyrning påtalades att vid en punkt i samverkansproces-
sen måste deltagarna utveckla en delad förståelse om vad de kan uppnå 
tillsammans och en viktig del i detta är gemensamma och tydliga mål 
(Ansell & Gash 2007). Detta kan också ses som en ökad möjlighet att 
arbeta gränsöverskridande. 
 Inom vissa verksamheter som har vertikal organisationsstruktur och 
som arbetar mer gränsupprätthållande, fanns en önskan om mer styrning 
i form av regelstyrning och lagkrav. Det vill säga mer av en reglerande 
maktteknik. Men inom andra liknande verksamheter framkom mot- 
satsen. Här efterfrågades mer pastoral maktteknik och självstyrning, som 
skulle göra det möjligt att samverka med andra som inte befann sig på 
samma nivå som man själv. Detta skulle kunna innebära att olika  
styrningstekniker kan användas inom olika verksamheter för att få till 
stånd en samverkan mellan berörda parter. Man behöver alltså inte använ-
da antingen eller, utan se till varje verksamhets förutsättningar.
 Det blir också tydligt att strukturella hinder kan bli kulturella och  
viceversa. Det är viktigt att tydliggöra vad som är vad för att kunna lösa 
dessa hinder, då de påverkar samverkan på olika sätt. Viktiga kulturella 
hinder som framkom var det snäva stereotypa tänkandet kring kön, klass 
och etnicitet, vilket säger oss något om hur makten utövas och vilka  
uppfattningar om verkligheten som produceras (Foucault 1976/2002). 
Likaså det misstroende som kan förekomma mellan olika verksamheters 
uppdrag samt upplevelsen av hot om våld i yrkesutövandet.
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I denna rapport har villkor för tvärsektoriell samverkan kring sociala  
risker på kommunal nivå studerats i Borås stad. Syftet har varit att genom 
en kunskapssammanställning undersöka möjligheter till samsyn mellan 
samverkande parter inom området sociala risker, med fokus på skadegö-
relse och anlagda bränder. De centrala frågeställningarna har handlat om 
hur praktiker inom olika verksamheter beskriver problemen, vilka meto-
der som finns för att förebygga, hantera och förhindra dessa och slutligen 
vilka utvecklings- och forskningsbehov som finns. 
 Forskning visar att samverkan kring sociala problem är en komplex 
arbetsform. Det innebär andra former av styrning och maktutövning i 
samverkansprocessen (Huxham 1996, Bryson, Drosby & Stone 2006, 
Ansell & Gash 2007) och olika typologier för olika former av samverkan 
kan urskiljas (se Danemark & Kullberg 1999, Danemark 2000, Hörne-
malm 2008, Axelsson & Bihari Axelsson 2007). Vi har studerat samver-
kan mellan olika verksamheter såsom Räddningstjänst, Polis, Individ- och 
familjeomsorg, Barn- och ungdomspsykiatrin, Ungdomssamordnare, 
Brottsförebyggande råd, Specialpedagogiskt centrum, Folkhälsa, Stads- 
planering samt Åklagarämbete utifrån ett maktperspektiv som i huvudsak 
baseras på Foucaults (1976/2002, 1975/2003) olika typer av makt och 
makttekniker, men även utifrån ett implementeringsperspektiv. Detta 
mot bakgrund av de krav på samverkan som åläggs kommuner sedan  
lagen om Skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 (SOU 2002:10, Rosen-
berg 2001, Johansson-Hidén 2006, Johansson-Hidén & Wreder 2008, 
MSB 2010). 
 En av slutsatserna med projektet är att det behövs en djupare förståelse 
och kunskap kring hur samsyn och samverkan ska komma till stånd  
mellan de olika verksamheterna som idag är engagerade i arbetet med att 
förebygga sociala risker. Vidare behövs en djupare insikt om vad sam- 
verkansprocessen innebär för de inblandade parterna och målgruppen. I 
detta avslutande kapitel sammanfattar vi resultatet av projektet, tar upp 
ett antal utvecklingsområden och forskningsbehov. 

10.  SLUTSATSER 
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10.1  Vill samverka men har olika problembilder 

Det finns en gemensam uppfattning om att det behövs tvärsektoriell  
samsyn och samverkan. Resultatet visar att de medverkande parterna  
uttryckte önskemål om en tydlig koppling mellan konkreta verksamheter 
ute på fältet och en överordnad tvärsektoriell samsyn för att hitta gemen-
samma värderingar och möjligheter att skapa och formulera mål med 
samverkan.
Sociala risker är ett problem som de olika verksamheterna inte kan lösa 
själva, utan man är beroende av varandras insatser och kompetenser. Det 
som försvårar samsyn och därmed samverkan är att det finns olika  
problembilder. Vissa verksamheter knöt problemen till individer medan 
det för andra var frågan om situationer. De verksamheter som främst knöt 
sin verksamhet till individer och hantering av dessa var Socialtjänst,  
Barn- och ungdomspsykiatrin, Polis, och Specialpedagogiskt centrum. De 
verksamheter som däremot riktade sin verksamhet mot att kontrollera en 
situation, ett fenomen eller en händelse var Räddningstjänst, Brottsföre-
byggande råd, Folkhälsa och Stadsplanering. Därmed kan vi konstatera 
att det fanns öar av samverkan, där de med en liknande definition av 
problemen och fältet samverkade. Detta medför också att det inte fanns 
någon överenskommelse om vad man ska samverka kring och inte heller 
några gemensamma samverkansmål eller hur man ska organisera sig för 
att nå dessa mål. Här finns ett utvecklingsbehov som har att göra med 
möjligheten att inte enbart värdesätta konsensus i samverkan utan även 
dissensus, det vill säga en samverkan som tillåter olika problemdefini- 
tioner och bedömningsgrunder för nyttan och målen med samverkan. 
Risken är annars att tendensen till kretsar av samverkan sluts snarare  
än vidgas.

10.2  Olika metoders och maktteknikers betydelse

Det finns heller inte någon samsyn kring metoder eller arbetsrutiner för 
hur man ska samverka, utan man använde olika metoder och rutiner både 
inom och mellan olika verksamheter. Vissa var mer formella och andra 
mer informella. De informella metoderna byggde mer på samarbete som 
byggts upp genom att informella kontakter togs när det behövdes. Man 
hade egentligen ingen gemensam vision och informationen skedde på  
behovsbasis. De formella däremot byggde mer på formaliserade nätverk, 
planering och formell kommunikation (jämför O´Flynn 2009). Några 
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metoder var dessutom mer inriktade mot förebyggande och åtgärdande 
arbete medan andra var mer främjande. Samtidigt kom det i referensgrup-
pen till uttryck en önskan om att arbeta mer främjande. 
 Danemark (2004) ställer sig frågan om det går att spåra makt och 
maktutövning i samverkansprocessen och om det finns något mönster i 
detta och om insikten om detta kan förbättra förutsättningarna för sam-
verkan. Vi är av den meningen att det är ett fruktbart angreppssätt.  
Utifrån ett maktperspektiv kunde vi se att olika typer av makttekniker 
används i de olika metoderna. Maktteknikerna kunde skifta beroende på 
om insatsen var till för att främja, förebygga eller åtgärda, Det förekom 
även en variation inom dessa beroende på den upplevda effekten av makt-
teknikerna. Om användande av pastoral maktteknik inte fick den önskade 
effekten kunde man övergå till mer disciplinerande maktteknik, när man 
ville åtgärda ett problem. 
 Genom den interaktiva forskningsansatsen har vi också fått intrycket 
att deltagarna uppfattade det som fruktbart att studera olika metoder  
utifrån Foucaults tre olika typer av makt och makttekniker (se Foucault 
1975/2003, Huhtala 2004, Bartley 2007). Indelningen i tre makttekniker 
kunde användas för att i diskussionerna synliggöra hur parterna kunde 
inta olika perspektiv. Poängen så som de uttryckte det var att det blev 
tydligt att ha en större tolerans inför att handlingar och åtgärder är situa-
tionsbundna. De kan vara en möjlighet till lärande om olika verksam- 
heters kärnverksamhet samt vilka möjligheter man har att växla mellan 
makttekniker. Dessutom kunde det bidra till att synliggöra hur olika  
metoder kan uppfattas olika utifrån olika målgruppers perspektiv. Att 
stärka maktperspektivet kan vara en möjlighet att upprätthålla samverkan 
baserad på dissensus, där tydliggörandet av skilda perspektiv och tolk-
ningsramar inte är hinder som skall överkommas, utan snarare ses som ett 
viktigt resultat i samverkansprocessen och en möjlighet att utveckla mer 
hållbar samverkan. 

10.3  Ömsesidig respekt för gränsöverskridande 
         och gränsupprätthållande arbete

I projektet har vi även studerat deltagarnas gränsarbete och strävan till 
interaktion mellan olika verksamheter och aktörer. Vissa verksamheter  
arbetar mer gränsöverskridande medan några arbetar mer gränsupprätt-
hållande och här kan uppstå en spänning, som inte är ovanligt vid tvär- 
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sektoriell samverkan (Bryson, Crosby & Stone 2006). En slutsats av  
projektet är att en fungerande samverkan kräver en ömsesidig respekt för 
både gränsöverskridande och gränsupprätthållande arbete. Gränsarbetet 
är en viktig del i sig att studera och som vi ser det även ett resultat av sam-
verkan. I gränsarbetet är talet om samverkan viktigt och eftersom vi  
använt en interaktiv forskningsmetod med kontinuerliga träffar har vi fått 
möjlighet att följa hur språket utvecklades och hur innebörder av begrepp 
kom att förändras successivt med att deltagarna gjorde nya erfarenheter 
mellan mötena och de gavs möjlighet att omsätta det man talat om på 
mötena i praktik. 
 Användandet av olika begrepp och metaforer visade på dilemman i 
vardagssituationer, exempel på organisatoriska kontexter och kulturella 
perspektiv och kollektiv tillhörighet, och kunde på så sätt vara gränsupp-
rätthållande alternativt gränsöverskridande. Metaforerna synliggjorde hur 
deltagarna tolkade samverkan, men också vilka känslor som väcktes av 
sådant arbete. 
 Att deltagarna lagt olika innebörder i begrepp eller haft svårigheter att 
beskriva vad de gör kan uppfattas som ett hinder i samverkan. Men vi har 
snarare velat framhålla att det kan ses som en del i samverkansprocessen 
och en möjlighet att utveckla samverkan och meningsfulla relationer. Det 
kan stärka känslan av att dela ett gemensamt uppdrag och ansvarsområde 
och stärka möjlighet till lärande. Talet om samverkan blir då ett led i  
processen att formulera en gemensam praktik.

10.4  Samverkanshinder

De hinder för samverkan som deltagarna gett uttryck för är av strukturell 
och kulturell art. De strukturella handlade om brist på resurser men även 
om konkurrerande institutionella logiker, det vill säga om organisations-
form och styrningsproblematik. I forskning om tvärsektoriell samverkan 
(Bryson, Crosby & Stone 2006) talar man om konkurrerande institutio-
nella logiker. Det innebär att styrningen av samverkan ser olika ut beroen-
de på om det är byråkratiskt uppbyggd verksamhet eller verksamhet som 
är baserad på mer demokratiska grunder och som gör att ledarskap,  
förtroende- och legitimitetsskapande aktiviteter tar sig olika uttryck. I de 
mer byråkratiskt uppbyggda organisationerna regleras medborgarnas 
handlingar genom lagliga och byråkratiska hierarkier, regler och standard-
procedurer, medan i de andra betonas mer stödjande insatser och medbor-
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garinflytande. Logiker kan då konkurrera i värden, normer, handlingar, 
processer och strukturer. Det innebär att det finns behov i samverkans- 
processen att komma överrens om dessa aspekter och önskade effekter av 
samverkan (Ansell & Gash 2007). 
 De konkurrerande institutionella logikerna i sin tur kan påverka de 
kulturella hindren. De kulturella hinder som referensgruppen tog upp 
handlade om sociala konstruktioner, olika bilder och föreställningar av 
verkligheten. Det handlade även om misstro och bristande engagemang. 
Samtliga dessa hinder påverkar motiven att samverka. Ett av resultaten var 
just att de olika deltagarna hade olika problembilder, vilket också visar 
behovet av att tydliggöra de bilder och föreställningar som de samverkan-
de parterna har om sociala risker. Danemark (2004) betonar vikten av att 
granska olika föreställningar som styr praktiken och se om de är förenliga 
med verkligheten, eller som han uttrycker det jämföra de sociala represen-
tationerna med verkligheten. Som framgår i denna rapport är det också 
viktigt att betona att vad som räknas som verkligheten i sin tur är för- 
änderligt och beroende av de föreställningar och begrepp som samverkan 
knyts till. Samverkan är inte bara en följd av en viss verklighet utan ger 
också upphov till nya verklighetsdefinitioner (Lotia & Hardy 2008). I en 
samverkansdialog som vilar på förtroende mellan parterna framträder  
andra verklighetsdefinitioner än i en dialog som präglas av osäkerhet och 
misstroende. 

10.5  Utvecklings- och forskningsbehov 
         för långsiktig samverkan

Utifrån de ovan beskrivna resultaten formulerades ett antal utvecklings- 
och forskningsbehov. De utvecklingsbehov som referensgruppen gav  
uttryck för var att utöka tidigt stödjande insatser gentemot målgruppen. 
Flera av deltagarna i referensgruppen påtalade vikten av att i detta arbete 
utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv (jämför Bartley 1998, 2001, 
2002), det vill säga utgå från barns och ungas behov och intressen och 
göra det i tidig ålder. Ytterligare ett behov var att finna gemensamma mål 
för samverkan och samverkansmodeller för att upptäcka och åtgärda pro-
blem i tid, samt behov av ledarskap, tydligare styrning och centralisering, 
där en koordinator övervakar samverkan, på Borås stads nivå snarare än 
stadsdelsnivå. Vidare finns det behov av att försöka förena mer riktat och 
allmänt förebyggande arbete och stärka främjandeperspektivet, samt  
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tydliggöra och skapa ömsesidig respekt i det gränsöverskridande och 
gränsupprätthållande arbetet. Det finns också behov av att uppmärksam-
ma strukturella och kulturella implementeringshinder och öka förståelsen 
för dessa och finna lösningar på dem. Vidare behöver samverkan utvidgas 
till ideella föreningar, näringsliv och myndigheter. En fråga som inte minst 
är aktuell är hur olika etniska grupper representeras i samverkansproces-
sen. Man efterfrågar också genusperspektiv i arbetet med sociala risker. 
 Forskningsbehov som framkom var att studera orsakssammanhang  
rörande sociala risker. Vidare att tillsammans med deltagare i referens-
gruppen utveckla gemensamma mål och samverkansmodeller med  
utgångspunkt i de resultat och utvecklingsbehov som kommit fram i  
föreliggande projekt samt koppla detta till den nya organisationsindel-
ningen i tre stadsdelsnämnder i Borås stad. I föreliggande projekt har vi 
utvecklat en analys som synliggör olika former av makt och makttekniker, 
vilket de olika sektorerna har gemensamt men samtidigt använder för  
olika ändamål. Ett forskningsbehov är bland annat att gå vidare med hur 
utövandet av makt och maktstrategier ser ut och relateras till sociala ojäm-
likheter såsom kön, klass och etnicitet (jämför McKee 2009), men även 
studera delaktighet i samverkansprocessen utifrån ett maktperspektiv. 
Samverkansprocessen involverar många parter och de med mindre makt 
kan ha svårare att hävda sina intressen, och maktobalans kan skapa  
misstro och blir då ett hinder för effektiv samverkan (Ansell & Gash 2007, 
Bryson, Crosby & Stone 2006, Danemark 2004). 
 I de diskussioner som förts i referensgruppen har representanter för 
olika verksamheter också börjat ge förslag på hur begrepp och perspektiv 
på deras verksamhet och arbete kan åskådliggöras i form av modeller. Det 
finns därmed ett behov av att utveckla och följa huruvida dessa modeller 
kan förbättra verksamheterna och målen med samverkan. Avslutningsvis 
framkommer således fortsatt behov av att utforska möjligheter att skapa 
samsyn och undersöka samverkansstrategier och gemensamt kunskapande 
kring sociala risker för att öka långsiktigheten i detta arbete, med mål att 
bidra till att minimera de negativa konsekvenserna av problemen. 



VETENSKAP FÖR PROFESSION88



HÖGSKOLAN BORÅS 89

Aagaard Nielsen, K. & Svensson, L. (red.) (2006). 
 Action and interactive research: beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing.
All, R. & Junghage, M. (2010) Anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten. 
 Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Alvessson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
Andersson, B., Dahl, G., Mårtensson, U. & Andersson, R. (2009).
 Skolbränder och skolbrandsprevention: underlag för planerade insatser enligt ”Karlstadsmodellen”.  
 Karlstad: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet.
Ansell, C. & Gash, A. (2007). ”Collaborative Governance in Theory and Practice.” 
 Journal of Public Administration Research and Theory 18 (4): 543-571.
Axelsson, R. & Bihari Axelsson, S. (red.) (2007). Folkhälsa i samverkan mellan professioner,
 organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur.
Baigent, D. (2001) One More Last Working Class Hero. A Cultural Audit of the UK Fire Service.
 Fitting-in Ltd & The Fire Service Research and Training Unit, Anglia Polytechnic University.
Barth, F. (red.) (1969). Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference.
 Oslo: Univ.-forl.
Bartley, K. (1998). Barnpolitik och barnets rättigheter. Monografi från sociologiska institutionen,
 Göteborgs universitet, nr 67 (PhD Diss).
Bartley, K. (2001). “FN:s konvention om barnets rättigheter. Om perspektiv och innehåll med
 relevans för skolan“. I Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.
 Volym 10, nummer 2, 2001, s. 25-37. Örebro universitet.
Bartley, K. & Ravini, V. (2002). “Pengarna måste komma fram till barnen ... En jämförelse av
 barnkonventionen i Rumänien och Sverige.” I: Andersson, B & Hägglund, S (red). 2002. 
 Barnets rättigheter. Värdegrunden rapport 4. Göteborgs universitet.
Bartley, K. (2007) ”Skolans demokratiuppdrag förstärks – om rätten till skadestånd för kränkande
 behandling”. I: Zimmerman, F., Rolandsson, B., Oudhuis, M., Riestola, P., Theandersson, C.,
 Bartley, K., Puaca, G. Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors. Skrift nr 1:2007.
 Borås: Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik.
Bartley, K. (2008). Barnpolitik och samhällelig styrning. En studie av barns rättigheter i Costa Rica.
 I: Rapport nr 1:2008. Borås: Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik.
Bartley, K., Dimenäs, J. & Hallnäs, H. (2010). Student Participation in Higher Education 
 – A Question of Governance and Power. Nordic studies in Education. 3/2010. 
 Vol. 30 pp.150-165. Oslo
Bergström, C. (2006). Safety and sustainability in the community planning process: 
  actors’ interests, roles and influences. Lic.-avh. Stockholm : Tekniska högskolan. 2006.
Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. 
 Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, P. & Johansson, H. (2008). Brandstatistik – Vad vet vi om anlagd brand. 
 Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Brorström, B. (2009) ”Angelägen vetenskap vid ett professionslärosäte.” I: Lindh, M. (red) 
 Vetenskap för profession. Rapport nr 8. Högskolan i Borås.
Brunsson, N. & Sahlin-Andersson, K. (2000) ”Constructing organizations: 
 The example of public sector reform”. Organization Studies 21/4: 721 - 746. 
Bryson, J.M., Crosby, B. C. & Stone, M. M. (2006). ”The Design and Implementation of 

REFERENSER



VETENSKAP FÖR PROFESSION90

Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature.
 ”Public Administration Review 66 (Suppl 1): 44-55.
Danermark, B. (2000) Samverkan - himmel eller helvete?: 
 [en bok om den svåra konsten att samverka]. Stockholm: Gothia.
Danermark, B. (2004) Samverkan – En fråga om makt. Finland: WS Bookwell.
Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan: välfärdsstatens nya arbetsform.
 Lund: Studentlitteratur
Dekker, S. & Jonsén, M. (2007). Förutsättningar för systematisk utvärdering av räddningsinsatser.
 NCO, rapport nr. 12.
Dobers, P.& Tengblad, S. Metaforer som verktyg för ideologisk styrning. 
 Fågel, fisk eller mittemellan?, Nordiske Organisasjonsstudier (2002), årg 4, nr 1, s 60-83.
Edström, N. & Plisch, E. (2005). En känsla av delaktighet: 
 en studie av underifrånperspektivet i Storstadssatsningen. Tumba: Mångkulturellt centrum
Ericson, M. (2004) Brandman och man - om aktualisering av kön i Brandmannayrket.
 Karlstad: Räddningsverket.
Ericson, M. (2009) Jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst – en forskningsöversikt.  
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ericson, M. (2010) Good Manners - Struggles for Respectable Masculinities and Heteronorm-
 ativities in the Swedish Fire Service. I: Lena Martinsson & Eva Reimers (ed.)
 Norm-struggles: Sexualities in Contentions. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Ericson, M. & Rolandsson, B. (2010) När moderna poliser bygger förtroende 
 – att balansera kontinuitet i verksamheten med förändring på fältet. Vetenskap för profession,  
 Rapport nr 13, Högskolan i Borås.
Ericson, M. (2011a). Nära inpå: Maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag.  
 Akademisk avhandling, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Ericson, M. (2011b) ”Den nya brandmannen: genus och yrkeskompetens i förändring”.
 Paper presenterat vid FALF-konferensen Det nya arbetslivet, 15-17 juni, Luleå. 
Ericson, M. (2012a) ”Maskulinitet och livslångt lärande inom räddningstjänsten”. 
 Paper presenterat vid FALF-konferensen 
 Makt, myter och motstridigheter - utmaningar i dagens arbetsliv, 11-13 juni, Karlstad. 
Ericson, M. (2012b) “Male hegemony and transformations of institutionalized masculinity in the
 firefighter profession”. Paper presenterat vid G12, nationell konferens för genusforskning,
 28-30 november, Göteborg.
Ericson, M. (2013 kommande) “The new firefighter - Recent changes in vocational qualifications
 and gender equality in firefighter profession”. I Ericson & Mellström (red.) Gender Emergencies. 
Eriksson, A. (2006) Aktionsforskning som forskningsansats. I: Dimenäs, J. (red.) (2006). 
 Lära till lärare. Högskolan i Borås. Skrifter från Institutionen för pedagogik. Nr 2:2006.
Feldberg, Lemmon., & Austin (2007) “ Where there’s smoke : juvenile firesetting through stages of
 child development” I: McShane, Marilyn D. & Williams, Franklin P. (red.) (2007).
 Youth violence and delinquency: monsters and myths. Westport, Conn.: Praeger
Forkby, T. (2007). Socialt arbete i polisens värld: samverkans villkor och organisering. 1. uppl.
 Göteborg: FoU i Väst
Forkby, T. (2008). Gängrelaterat ungdomsarbete: utvärdering av Ung & trygg i Göteborg. 1. uppl.
 Göteborg: FoU i Väst
Forkby, T. & Liljeholm Hansson, S. (2011) Kampen för att bli någon. 
 Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg. FoU i Väst/Göteborgsregionen.
Foucault, M. (1975/2003) Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag.
Foucault, M. (1976/2002) Sexualitetens historia. Viljan att veta. Band 1. Göteborg: Daidalos. 



HÖGSKOLAN BORÅS 91

Goffman, E. (2006). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik.
 Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Hallin, P-O., Jashari, A., Listerborn, C. & Popoola, M. (2010) ”Det är inte stenarna som gör ont.
 Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande”. 
 Malmö Publikationer i Urbana Studier, nr 5, Malmö högskola.
Hermann, S. (2004) Michel Foucault – pedagogik som maktteknik. I Gytz Olesen, S. & Möller
 Pedersen, P. (red) Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
Holstein, J. A. & Gubrium, J.F. (1995) The active interview. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
Huhtala, H. M. J. (2004). The emancipated worker?A Foucauldian Study of Power, Subjectivity and
 Organising in the Information Age. Commentationes Scientiarum Socialium 64.
 The Finnish Society of Sciences and Letters. 
Huxham, C. (red.) (1996). Creating collaborative advantage. London: SAGE
Huxham, C.& Vangen, S. (2005). 
 Managing to collaborate: the theory and practice of collaborative advantage. London: Routledge.
Hörnemalm, J. (2008). Samverkan är ett magiskt ord: motstridiga ambitioner och ideal i
 nätverksorganisering. Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2008.
Hörnqvist, M. (1996) Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Johansson-Hidén, B. (2006) Att kommunicera en lag: Kommunikationsforum, handlingsprogram,
 och perspektiv i skydds- och säkerhetsarbetet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor” åren 2004-2006.
 Karlstad University Studies, rapport nr. 66.
Johansson-Hidén, B. & Wreder, M. (2008). Kommunikation och politiska frågor i det kommunala
 skydds- och säkerhetsarbetet: halvtidsrapport inom KOBS-projeket.
 Karlstad: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Psykologi, Karlstads universitet
Johansson, S. (2010). Implementering av Västbus: slutrapport från utvärderingen om införande av ny
 samverkansmodell kring barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
 i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. 1. uppl.
 Göteborg: Göteborgsregionens kommunalförbund
Johansson, S. (2004). Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer: en studie av
 den lokala organiseringen av projektet Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen
Johansson, S. (2007) Implementering av Västbus, delrapport 1. Göteborg: FoU i Väst.
Josefsson, B. (2007). Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
 2. rev. uppl. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Kolko, David J. (red.) (2002). Handbook on firesetting in children and youth.
 San Diego: Academic Press.
Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In: Ortony, A. 1993. 
 Metaphor and Thought. Second edition. Cambridge University Press.
Lindberg, K. (2002). Kopplandets kraft: om organisering mellan organisationer.
 Diss. Göteborg: Univ., 2002.
Lindgren, S-Å. (2007). ”Michel Foucault och sanningens historia.” I: Månson, P. (red) 2007.
 Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. Sjunde upplagan. Stockholm:
 Norstedts Akademiska Förlag.
Lipsky, M. (1980) Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services.
 Russell Sage Foundation: New York.
Lotia, N. & Hardy, C. (2008) Critical Perspectives on Collaboration. I: Cropper, S. (red.) (2008).
 The Oxford handbook of inter-organizational relations. Oxford: Oxford University Press.
Lundquist, L. (1987). Implementation Steering. An Actor-Structure Approach. 
 Lund: Studentlitteratur.



VETENSKAP FÖR PROFESSION92

Mckee, K. (2009). Post-Foucauldian governmentality:
 What does it offer critical social policy analysis? Critical Social Policy 29:465-486. 
Melkersson, M. & Sträng, D. (1999). Anlagd brand: inventering av förebyggande åtgärder.
 Brandforsk projekt: 202-971. Stockholm: Avd. för försvarsanalys, Försvarets forskningsanstalt
 (FOA).
Morgan, G. (1980). Paradigms, Metaphores and Puzzle Solving in Organization Theory.
 Administrative Science Quarterly. Årg 25, s 605-622. Cornell University
MSB (2008) Framtidens risker och säkerhetsarbete: slutrapport - mars 2008. (2008). Karlstad: 
Räddningsverket.
MSB (2010) Anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten: observatörsrapport. 
 Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB (2011) Förebyggande arbete i samverkan för att stävja anlagda bränder och hot/våld mot
 räddningstjänsten. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. (2007)
 Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Stockholm.
Nilsson, T. & Ivarsson Westerberg, A. (2011) Våldsamma upplopp i Sverige: från avvikelse till
 normalitet. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
O’Flynn, J. (2009) The Cult of Collaboration. Australian Journal of Public Administration,
 Volume 68, Number 1, March 2009, pp. 112-116(5).
Ortony, A. (1993). Metaphor and Thought. Second edition. Cambridge University Press.
Persson, S., Uhnoo, S., Ekbrand, H., Thodelius, C. & Lindgren, S-Å. (2013). Utvärdering av
 kommuners arbete mot anlagda skolbränder. University of Gothenburg (Rapport) 2013.
Petterson, M. & Szymanski, J. (2008) Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande
 insatser och anlagda skolbränder – analys av behovet av stöd och vägledning. Brandteknik och   
 iskhantering. Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Report 5283.
Pipan, T.  (2000). Metaphors and organizational identity in the Italian public services.
 Scandinavian Journal of Management. Volume 16, Issue 4, December 2000, pp. 391–409.
Putnam, C., & Kirkpatrick, J. (2005). Juvenilefiresetting: A research overview.
 Juvenile Justice Bulletin. 
Reason, P. & Bradbury, H. (red.) (2001). Handbook of action research: participative inquiry and
 practice. London: SAGE
Rolandsson, B. & Oudhuis, M. (red.) (2009). Att våga leda i förändring: en fråga om förtroende.
 Lund: Studentlitteratur.
Rosenberg, T. (2001) Räddningstjänst i förändring – ledarskap och metodik för säkerhet och skydd
 mot olyckor. Karlstad: Räddningsverket.
Rönnerman, K. (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner.
 Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, L. (2009). Förstudie till metodutveckling för identifiering och behandling av unga
 brandanläggare. Brandforsk, rapport nr 205-071.
Sannerstedt, A. (1997). ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken.”
 I: Rothstein, B. (red). 1997. Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem.
 Stockholm: SNS Förlag.
Simonson, M. (2007). Anlagd Brand: ett stort samhällsproblem,
 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Skolverket (2009) Kraften av samverkan. Om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar
 att fara illa. Stockholm: Fritzes.
Skolverket (2010) Erfarenheter av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
 Stockholm: Fritzes.
Slavkin, M. (2000). Juvenile Firesetters: An Exploratory Analysis.
 Bloomington, IN: Indiana University. 



HÖGSKOLAN BORÅS 93

SOU 1999:68 Brandkatastrofen i Göteborg: drabbade, medier, myndigheter.
 Stockholm: Kulturdepartementet.
SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Stockholm: Försvarsdepartementet.
SOU 2005:29 Storstad i rörelse: Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala
 utvecklingsavtal. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.
Svensson, L. G. (2003) Yrkes- och professionssociologi. I: Blomsterberg, M. & Soidre, T. (red.)
 Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. Forskningsrapport nr. 123,
 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P-E. &Widegren, Ö. (red.) (2002). 
 Interaktiv forskning – för utveckling av teori och praktik. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
Terjestam, Y. & Rydén, O. (2002). Går det att förebygga anlagda bränder: en interventionsstudie på
 lågstadiebarn. [FoU rapport]. 2002 års utg. Karlstad: Räddningsverket.
Thorne, B. (1993). Gender play: girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.
Tranquist, J. (2001). Samverkan med individen i fokus: en processutvärdering av Arbets- och
 utvecklingscentra i Malmö. Malmö: Arbetslivsinstitutet Syd
Van Hees & Johansson (2010) Fallstudier 
 – Vilka tekniska faktorer spelar en roll vid anlagd brand i skolor? Brandforsk, Rapport nr 3148. 
Van Maanen, J. (1988) Tales of the field: on writing ethnography.
 Chicago: University of Chicago Press.
Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity.
 New York: Cambridge University Press.
Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod.
 Lund: Studentlitteratur.
Winther Jørgensen, M. (2008).
 På framkant: interaktiv forskning och vetenskapens plats i samhället”. 
 I: Gemensamt kunskapande: den interaktiva forskningens praktik. S. 349-366.

Övriga referenser
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/boras-oroligt-pa-norrby. 
Nedladdat 2013-10-03 kl 11.17.



VETENSKAP FÖR PROFESSION 27:2014

Samverkan 
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Hur kan vi komma tillrätta med oroligheter i form av skadegörelse och anlagda 

bränder? Följande forskningsrapport – som är den tjugosjunde i serien Vetenskap 

för profession – söker svar på denna fråga genom att undersöka samverkan i  

en kommun.

 Bakgrunden till rapporten är att företrädare för Södra Älvsborgs Räddnings-

tjänst (SÄRF) tog kontakt med Högskolan i Borås för att utvärdera och bidra till 

arbetet med sociala risker inom Borås stad. SÄRF hade, i likhet med andra rädd-

ningstjänster, uppmärksammat att antalet anlagda bränder ökat och att förövarna 

ofta var ungdomar. Man såg också samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, 

skadegörelse och anlagda bränder. Ny kunskap samt en hög grad av samverkan 

med andra aktörer i kommunen efterfrågades. 

 Rapportens problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan 

olika samverkande parter och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver 

praktiker inom olika verksamheter problemen? Vilka metoder finns för att  

förebygga, hantera och förhindra dessa? Vilka utvecklings- och forskningsbehov 

finns? Samverkan har studerats mellan räddningstjänst, polis, individ-  

och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare,  

brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering 

samt åklagare.
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