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Skottlandsmodellen är en modell som spridit sig från Skottland till Sverige 
med syfte att främja samverkan mellan professionella för att på bästa möjliga 
sätt kunna jobba efter barnets bästa i fokus. Syftet med studien är att belysa 
professionellas syn på implementeringen av Skottlandsmodellen, samt vilka 
hinder och möjligheter som kan uppkomma i denna process. Vi har antagit en 
kvalitativ ansats och har som utgångspunkt en hermeneutisk 
vetenskapstradition. Vi har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med 
fem professionella inom det aktuella utbildningsområdet. Vi har använt oss av 
implementeringsbegreppet för att förstå och analysera vårt material. Ett av 
studiens huvudresultat är att det framkom att samverkan ses som både en 
möjlighet och ett hinder för införande av Skottlandsmodellen. Utöver 
samverkan har vi identifierat en rad andra faktorer som kan hämma eller 
främja implementeringen av Skottlandsmodellen. Exempel på dessa faktorer är 
prestige, resurser och politik, som framkommer som både hinder och 
möjligheter för implementeringen av Skottlandsmodellen. Det framkom även 
av studiens resultat att Skottlandsmodellen ses som en lösning på den 
problematik kring samverkan som upplevs av professionella idag.        
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1 Inledning 
 

“Skolan är skyldig att samverka med andra myndigheter kring ett barn som 
far illa. Men samarbetet mellan skola, Socialtjänst och Barn - och 
Ungdomspsykiatrin, BUP, är inte sällan ett “samarbete med förhinder.” 
(Cervin, 2012). 

 
Citatet ovan påvisar ett exempel på rubriker som kan förekomma i media idag. Rubriker 
som förefaller att påpeka ett bristande samarbete mellan olika myndigheter och 
verksamheter inom vårt välfärdssystem är vanligt förekommande. Ett bristande 
samarbete och konsekvenserna som blir utav det, är något vi själva har sett och upplevt 
genom våra jobberfarenheter. Konsekvenser som att “barn faller mellan stolarna” och 
inte får den hjälp barnet behöver, har hänt flertalet gånger. Efter egna jobbupplevelser 
av bristfällig samverkan insåg vi vikten av en väl fungerande samverkan i arbetet med 
barn och unga. 
 
Tidigare forskning har visat att samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter 
kan vara problematiskt och försvåra arbetet för de professionella och därmed klienterna 
i fråga. Enligt Blomqvist (2012) kan svårigheter med samverkan uppstå när det kommer 
till praktiskt arbete tillsammans, men även vad gäller överenskommelser om samverkan 
med andra verksamheter. Vi har valt att undersöka en modell som spridit sig från 
Skottland till Sverige med målet att ändra sättet att arbeta på när det gäller samverkan 
mellan verksamheter och myndigheter kring arbetet som rör barn och unga. Den så 
kallade Skottlandsmodellen ska omfatta alla barn och unga samt deras föräldrar och allt 
arbete görs med barnets bästa i fokus.  
 
Två nyckelord i Skottlandsmodellen är tillhörighet och inkludering. Det gäller både 
sättet som de professionella arbetar på, men är även ett av målen med modellen i arbetet 
med barn och unga. Att få barnet att känna sig inkluderad är av mycket stor relevans, för 
att ge barnet och dennes familj en chans till så stort brukarinflytande som möjligt.    
 
Socialpedagogik handlar främst om att inkludera människor i olika sammanhang samt 
att tillsammans skapa möjligheter för klienten att kunna påbörja en positiv förändring i 
sitt liv. För att en klient ska kunna få så bra resultat som möjligt krävs det att 
socialpedagogen har bra förutsättningar, såväl organisatoriskt som individuellt, till att 
kunna ge det bästa möjliga stödet. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv kan 
Skottlandsmodellen innebära att arbetet för socialarbetare kan genomföras mer 
obehindrat än tidigare. Genom att Skottlansmodellen bidrar med en annan struktur och 
ett annat sätt att samverka på, kommer arbetet för de professionella att förenklas. En av 
grundpelarna i Skottlandsmodellen är att socialarbetare i fråga inte endast ska fokusera 
på sin del av arbetet med barnet. Varje socialarbetare ska vara insatt i hela situationen 
gällande barnet och därmed få en helhetsbild över problemområdet (Coles et., al. 
2016)    
 
Den här uppsatsen är ett examensarbete i socialpedagogik, med fokus på att belysa 
professionellas syn på implementering av Skottlandsmodellen i ett län i Sverige. Vi ser 
en tydlig socialpedagogisk koppling till Skottlandsmodellen, med fokus på några av 
socialpedagogikens huvudbegrepp, nämligen inkludering, gemenskap och 
brukarinflytande. Som blivande socialpedagoger vet vi vikten av att alltid sätta klienten 
i centrum, vilket vi ser som den starkaste kopplingen till Skottlandsmodellen, då 
Skottlandsmodellens grundtanke är att alltid sätta barnet i centrum. Enligt Coles et. al. 
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(2016) lever ett av fem barn i Skottland i fattigdom och i olika utsatta förhållanden.   
Genom tidiga insatser kan Skottlandsmodellen förhindra att unga exkluderas och senare 
riskera att hamna i utanförskap. Tidiga insatser inom modellen handlar bland annat om 
att de börjar redan hos Barnavårdcentralen, där sköterskor och läkare tidigt ska kunna 
göra en bedömning av föräldrarnas förmåga samt barnets situation. I nästa kapitel 
kommer vi gå in mer djupgående på Skottlandsmodellen, samverkan samt lagstiftning 
som påverkar samverkan. Före det kommer vi förklara några begrepp närmare som 
används i studien.            
 
1.1  Begreppsdefinitioner 
Vi vill förtydliga några av de ord och begrepp som vi använder oss av i den här studien. 
Begrepp som aktör, BUP samt professionella kommer att förklaras mer här nedan: 
 
Aktör     
I vår studie syftar ordet aktör till de olika verksamheter som berörs i samverkan inom 
Skottlandsmodellen. Vi har valt ordet aktör för att vi anser att det inkluderar alla 
verksamheter.  
 
BUP     
Barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Professionella  
I den här studien syftar vi till att ordet professionell innebär yrkeskunnig personal som 
arbetar på de berörda aktörerna.  
 
2  Forskningsproblemet i sitt sammanhang  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning angående vårt område som 
innefattar bland annat Skottlandsmodellen, samverkan samt lagstiftning som påverkar 
samverkan.   
 
2.1  Skottlandsmodellen  
En modell skapad i Skottland har tagits fram för att bland annat underlätta samverkan 
mellan olika aktörer, det vill säga skola, socialtjänst, BUP och polis. Den så kallade 
Skottlandsmodellen har som syfte att hindra ökande exludering och utanförskap som 
kan bli en följd av insatser som sätts in allt för sent. Syftet med denna modell är att 
förbättra situationen för barn, unga och deras familjer genom att alla aktörer har en 
gemensam förståelse för och uppfattning om vad välmående är. Eftersom alla barn 
inkluderas i Skottlandsmodellen och följs av professionella, exempelvis av BVC-
sköterska redan från nyfött så ökar chansen att kunna identifiera riskfaktorer tidigt. 
Därmed ökar möjligheten för att kunna sätta in insatser som kan förhindra konsekvenser 
som kan bli av dessa riskfaktorer. Samma sak gäller i skolan då lärare och/eller rektorer 
följer de unga och då kan uppmärksamma eventuella riskfaktorer som kan påverka 
skolgången negativt. Denna modell syftar till att inom socialt arbete förbättra barns 
välmående genom att underlätta samverkan mellan olika aktörer. Skottlandsmodellens 
utgångspunkt är att man ska nå barnet genom tidiga insatser och samverka över flera 
organisationers gränser med fokus på barnets bästa (Coles, et al., 2016).  
 
Det som karaktäriserar modellen är tankesättet ”one child, one meeting, one plan”, och 
detta är för att främja samverkan mellan aktörerna. För att undvika att information kan 
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missas eller inte nås ut till alla berörda, underlättar det att alla de berörda aktörerna och 
professionella samlas på ett och samma möte. Detta resulterar i att alla får samma 
information. Tanken med detta är alltså att de professionella ska samlas för att göra en 
gemensam plan för varje barn istället för att alla organisationer göra var sin. Detta görs 
för att främja samverkan och för att det ska bli så bra som möjligt för barnet i fråga. En 
annan anledning till varför gränserna mellan organisationerna minskas, är för att kunna 
slippa problemen angående bland annat sekretess. Inom Skottlandsmodellen är tanken 
att de professionella ska kunna dela information om barnet för att kunna genomföra ett 
så smidigt och bra jobb som möjligt. Om alla inblandade vet vad informationen ska 
användas till samt vilka som tar del av informationen, är det enklare att kommunicera. 
Då behöver inte de professionella känna oro för att behöva ta hänsyn till vilka som får 
eller inte får ta del av informationen under sekretess (Robertson, 2014).    
 
En annan viktig del i Skottlandsmodellen är att varje barn får en så kallad ”named 
person”, beroende på vilken ålder barnet har. Går barnet i skolan kan exempelvis 
läraren i fråga vara barnets kontaktperson. Denna person är den enda kontakten som 
barnet och barnets familj behöver, istället för att det är en professionell från varje aktör 
som familjen har kontakt med. Skottlandsmodellen syftar till att maximera ett skickligt 
arbete hos de professionella genom att identifiera risker och behov så tidigt som möjligt 
hos barnet för att minimera riskbeteenden (Coles, et, al., 2016). Enligt en översättning 
av ett informationsmaterial om Skottlandsmodellen till en svensk kontext kommer den 
här personen att kallas särskild namngiven person, och blir den person som har det 
övergripande ansvaret (Lagergren, 2017).        
 
Kvalitén på samverkan blir en mycket relevant fråga, då det är många olika aktörer som 
ska samverka med varandra. Något som karaktäriserar Skottlandsmodellen är 
utgångspunkt i att kommunikationen mellan aktörerna ska bli enklare. Det på grund av 
att informationen organisationerna får dela med varandra ska utvidgas. Deras 
förhållning till sekretess kommer förändras för de inblandade aktörerna (Coles. et al., 
2016).  
 
Modellen är enligt Coles et al. (2016) både välutvecklad och evidensbaserad, och 
framhäver vikten av att förstå barnets liv i sitt sammanhang. Inom Skottlandsmodellen 
läggs stor vikt på att kartlägga och identifiera barnets behov och bemötandet av 
professionella med hjälp av ett effektivt samarbete. Som nämnts ovan utgår 
Skottlandsmodellen från att ha en gemensam plan för varje barn, denna plan kallas i 
Sverige för barnplanen. Barnplanen finns till för att professionella snabbt ska kunna 
identifiera behovet av stöd och därmed kunna sätta in tidiga insatser för barnet i fråga. 
Barnplanen ska främst involvera barnet men också barnets vårdnadshavare samt de 
professionella som arbetar med barnet. Utöver den särskilda namngivna personen finns 
det också en ansvarig samordnare, som har huvudsakligt ansvar för barnplanen. Den 
ansvariga samordnaren har ansvaret för barnet tills situationen kring barnet är löst. Om 
barnet är i skolåldern går ansvaret över från ansvarig samordnare till rektor igen efter att 
situationen är löst (Lagergren, 2017).  
  
För att underlätta att en gemensam syn utvecklas på välbefinnandebegreppet samt att 
underlätta för de professionella att identifiera eventuella risksituationer för barn, 
används det så kallade välbefinnandehjulet. I detta hjul ingår åtta faktorer (se fig 1.). 
Dessa faktorer är indikationer på ett barns välbefinnande och gör det enklare för 
professionella att bedöma hur ett barn mår och om det skulle behövas sättas in någon 
form av stöd. Grundtanken med dessa indikationsfaktorer är att barn ska känna sig 
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älskade, respekterade och trygga. Detta kan hjälpa barnet att utvecklas till sin fulla 
potential. Dessa faktorer ska uppnås både i hemmet, i skolan samt i samhället generellt. 
De faktorer som det handlar om är, trygghet, hälsa, att prestera, omvårdnad, vara aktiv, 
bli respekterad, vara ansvarstagande samt känna sig inkluderad. Men utgångspunkt i 
modellen kan man förstå indikationsfaktorerna på följande sätt. Trygghetsfaktorn 
innebär att barnet i fråga ska vara skyddad från vanvård och/eller misskötsel. Hälsa 
innefattar att barnet ska ha bra förutsättningar för att lära sig att göra hälsosamma val, 
att ha tillgång till hälsovård vid behov samt att ha en bra standard med fysisk och 
mental hälsa generellt. Vad gäller faktorn att prestera, innebär det att barnet ska ha stöd 
och guidning i utvecklingen av sina färdigheter samt att utveckla sitt självförtroende. 
Indikationsfaktorn omvårdnad innefattar att barnet har ett stabilt och omsorgsfullt hem 
att växa upp i. När det kommer till faktorn att vara aktiv, innebär det att barnet i fråga 
ska ha möjlighet till att delta i fysiska aktiviteter både hemma och i samhället. I nästa 
faktor som är att bli respekterad, innefattas barnets möjlighet till att bli hörd och 
involverad i beslut som påverkar denne. Indikationsfaktorn ansvarstagande innebär att 
barnet ska ha möjlighet till att aktivt delta och ta ansvar både i skolan och i hemmet. 
Den sista faktorn benäms som inkluderad och här innefattas hjälp till att komma över 
sociala, utbildningsmässiga, ekonomiska och fysiska ojämnlikheter i samhället. Dessa 
indikationsfaktorer illustreras i bilden nedan (The Scottish Government, 2019). 

 
Figur 1. Från det skotska parlamentets hemsida.   
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I Skottland har modellen tagits an med en en god ambition från de professionella, men 
det finns också några tveksamheter angående det nya arbetssättet. Det som ifrågasattes 
var att bristen på prestationsförmåga och att glapp inom organisationerna försvårar 
processen att få in modellen i praktiken. En annan oro som uppkom, var svårigheterna 
med att få alla berörda professionella och aktörer att fullt förstå konceptet 
välbefinnande, samt vilken roll och ansvar varje professionell och aktör skulle ha. 
Välbefinnande är ett svårdefinierat tillstånd och det kan i sig skapa problem för de 
gemensamma målen organisationerna jobbar efter (Coles, et al., 2016).    
 
Skottlandsmodellen kan ses som en miljöanpassad universell modell, och är tillämpbar i 
andra länder med liknande social uppbyggnad i det sociala arbetet. Utöver i Skottland 
kan modellen bidra till en helhetssyn på samverkan mellan aktörer i andra kulturella 
sammanhang, till exempel i Sverige (Robertson, 2014). I en rapport från SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting), framgår det att det finns ett intresse för att utveckla arbetet 
med tidiga och samordnade insatser, där den ovan beskrivan modellen rekommenderas. 
Många kommuner har också inspirerats av Skottlandsmodellen. Skolverket och 
Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att gemensamt utveckla detta arbete i samråd 
med SKL (SKL, 2018)     
 
2.2  Socialpedagogik i Skottland och Sverige  
Ordet pedagogik härstammar från Grekland och handlar enligt Smith (2012) om barn 
och barns uppfostran, samt även om läran om hur man lär ut. I Skottland är synen på 
den sociala kontexten som sådan, att alla individer har ett ansvar till samhället som man 
lever i. Dock har samhället även ett ansvar för alla dess invånare och dess välmående 
(Smith & Whyte, 2008). Socialpedagogik är en förlängning av pedagogikens arm med 
fokus på sociala strukturer och kontextuella sammanhang. Socialpedagogik sträcker sig 
över hela Europa men har i olika länder olika termer och strukturer, eftersom alla länder 
är uppbyggda på olika sätt (Smith, 2012). Enligt Cederlund & Berglund (2014) så 
handlar socialpedagogik om att skapa en förståelse för betydelsen av gemenskap och 
delaktighet i samhället. Det läggs stor vikt i att individer ska känna en tillhörighet och 
inkludering i samhället för att ge människan utrymme att växa och utvecklas. 
Socialpedagogiken har samma grundtankar i både Skottland och Sverige. Skottland ser 
Getting it right for every child, som modellen kallas i Skottland, som limmet som håller 
myndigheter och andra aktörer ihop och skapar en samsyn (Smith, 2012). Såledels 
skulle man kunna säga att denna samsyn, vad gäller den gemensamma förståelsen för 
modellen och en form av socialpedagogiskt arbete är en av de mest grundläggande 
delarna i Skottlandsmodellen. Den här samsynen mellan de professionella kan 
underlättas genom att det kan uppfattas som att socialpedagogiken har samma 
grundvärderingar i såväl Skottland som Sverige.    
 
2.3  Samverkan och faktorer som påverkar samverkan  
Samverkan mellan aktörer och organisationer definieras ofta som ett samarbete där 
aktörerna från organisationerna arbetar gemensamt. I den här samverkan förväntas 
aktörerna att komplettera varandra samtidigt som de behåller ansvaret för sitt eget 
område. Genom att ha olika perspektiv samt kompetens mellan aktörerna, kan 
organisationerna komplettera varandra med sina egna professionella perspektiv. Ek et 
al. (2017) tar upp olika former av samarbete samt dess grader. Att ha regelbundna 
möten mellan olika professionella innebär en lägre grad av samverkan, medan så 
kallade multidisciplinära team, där aktörerna arbetar med specifika professioner för att 
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uppnå gemensamma definierade mål, innebär en högre grad av samverkan (Ek et al., 
2017).  

Basic (2017) har genom sina fältobservationer kommit fram till några viktiga faktorer 
för att en samverkan mellan olika aktörer ska bli lyckad. Några av dessa faktorer är 
respekt, kommunikation och förståelse för varandra samt att alla som ingår i samverkan 
bör ha gemensamma mål för klienten i fråga. Tillsammans med dessa faktorer har den 
personliga relationen mellan de individer som medverkar i samarbetet en särskilt viktig 
roll. Den identitet och de roller som individerna inom samverkan intar bidrar till om 
samverkan blir lyckad eller inte. Att ha en god social kompetens och förmåga att kunna 
bidra till en avslappnad miljö är en nyckelfaktor i individens roll för att skapa bra 
samverkan över organisationens gränser. Ek et., al. (2017) framhäver också relevansen 
av kommunikation mellan aktörerna, men även vikten av att utveckla kunskap och 
förståelse för varandras logik och uppbyggnad i den andres organisation. 

Enligt Basic (2017) visar tidigare forskning att det finns en ovilja till samverkan med 
andra aktörer inom vårdyrken samt att det ofta blir konflikter mellan dessa aktörer. 
Tidigare forskning har påvisat en risk med att konkurrens mellan professionerna kan 
försvåra samverkan. Samverkan mellan dessa aktörer kan vara problematiskt, detta kan 
bero på följande svårigheter. Ett av de hinder som framställs som svårigheter i forskning 
är tidsperspektiv. Enligt Ek, et al. (2017) utgår allt mer skolan från ett nu-perspektiv för 
att man så fort som möjligt vill få tillbaka barnet i skolan igen, medan BUP fokuserar 
mer på ett långsiktigt perspektiv som går ut på att göra barnets psykiska hälsa bättre 
genom behandling. Detta kan resultera i negativa påföljder som, att aktörerna inte har 
samma helhetssyn på situationen, därmed arbetar de på olika sätt.  
 
En annan faktor som kan bidra till en bristfällig samverkan mellan aktörerna, är att 
aktörerna anser att deras egen organisation inte har tillräckligt med resurser. Ett 
exempel på detta som Ek et al. (2017) tar upp är att, aktörerna försöker lägga över 
ansvaret på varandra på grund av att de vill spara på sina egna resurser (Ek et al., 2017). 
 
Det är idag lagstadgat att de professionella inom socialt arbete ska upprätta en 
individuell plan för varje barn. I denna plan ska ansvarsfördelningen vara tydlig samt att 
målsättningen för barnet också ska vara tydlig. Att göra denna plan kan ses som ett 
bevis på att samverkansteamet har gått ihop för att få fram en lämplig lösning för barnet. 
En annan faktor enligt Ek et al. (2017) som kan vara en bidragande orsak till en 
bristfällig samverkan är otydliga roller och rollkonflikter, samt även makt inom 
organisationerna. Det kan förekomma en hierarki både inom och mellan vissa aktörer, 
framförallt inom BUP där det finns en tydlig hierarkisk ordning. Det är överläkaren som 
alltid har det yttersta ansvaret för patienten/klienten på BUP, och därmed ges 
överläkaren mest makt (Ek et al., 2017). Beroende på att det finns både en hierarki men 
även en rivalitet tenderar det att resultera i att det komplicerar samverkan mellan 
aktörerna. Det framkommer också i studien att socialtjänsten ibland uppfattar BUP som 
oförstående på grund av att BUP mer frekvent använder sig av svårt fackspråk som inte 
alltid alla aktörer behärskar. Eftersom maktpositionerna är olika nivåer, tenderar det att 
leda till att socialtjänsten och skolan lyssnar mer på BUP:s bedömning av ett ärende och 
lämpliga åtgärder, än vad skola och socialtjänst lyssnar på varandra.  
 
Vad gäller arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, kan det leda 
till att en mer frekvent intersektoriell samverkan tillämpas. Detta innebär att aktörerna 
som samverkar har olika regelverk och perspektiv samt att alla kommer från olika 
professioner. Det är i intersektoriell samverkan viktigt att dessa perspektiv diskuteras 
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och klargörs. Ek et al. (2017) har i sin forskningsstudie intervjuat professionella från 
BUP, socialtjänst samt skola. Utifrån dessa intervjuer framkommer det att möjligheten 
till att rådfråga en annan part i samverkan vid osäkerhet är viktig, för att säkerställa att 
rätt bedömning görs. En aspekt som han kom fram till är att kollegial handledning i 
syfte att lära av varandra samt få insikt av varandras kunskaper, kan vara bra för att 
förebygga konflikter mellan aktörerna.  
 
2.4  Lagstiftning som påverkar samverkan 
Vid fall där barn far illa eller riskerar att fara illa, har samverkan mellan olika 
myndigheter och/eller andra organisationer, en mycket stor och betydande roll. I alla de 
fall då barn är i behov av insatser från socialnämnden om ett barn riskerar att fara illa, 
ska samverkan ske. Det fastställs i kap. 5 1 a §  SoL (Socialtjänstlagarna, 2016).  

Att samverkan ska kunna ske mellan myndigheter och olika organisationer är dock inte 
sekretessgenombrytande. Enligt 26 kap. 1 § OSL är sekretess en huvudregel inom 
Socialtjänsten om enskilda personers uppgifter, och dessa uppgifter får endast röjas om 
det står klart att det sker utan att personen i fråga lider men. Med begreppet men syftas 
det i denna lag inte endast på sådant som objektivt kan skada personen ifråga. Även 
aspekten att personen i fråga kan tycka att det känns obehagligt att en uppgift lämnas ut 
räknas som men, och även i detta fall hamnar uppgiften under sekretess 
(Socialtjänstlagarna, 2016).  

En viktigt del i sekretesslagen är att sekretessen gäller både gentemot allmänheten och 
andra myndigheter. Med andra ord, när en myndighet behöver en viss uppgift betyder 
inte detta att utlämningen av uppgiften sker automatiskt bara på grund av att det är 
myndighet till myndighet, utan även i dessa fall går uppgiften under sekretesslagen. Om 
en uppgift ska få lämnas ut, antingen till allmänheten eller till andra myndigheter krävs 
det att det finns stöd av lag eller förordning (Socialtjänstlagarna, 2016).  

Sekretesslagen är alltid aktuell i arbetet med människor, och sekretessen kan därför ofta 
framhållas som ett hinder för en fungerande samverkan. Enligt Socialtjänstlagen finns 
det en förutsättning för att Socialtjänsten ska kunna samverka med andra myndigheter 
trots sekretessen, och det är att det krävs att den enskilde klienten har accepterat detta, 
och gett sitt samtycke. Om en klient har godkänt och accepterat att Socialtjänsten 
lämnar ut uppgifter, utgör inte längre sekretesslagen ett hinder (Socialtjänstlagarna, 
2016).  

2.5  Samverkan inom Socialtjänsten     
Vad gäller socialtjänstens sätt att arbeta på när de blir inkopplade i ett fall där barn far 
illa är att allt börjar med att en mottagningsgrupp tar emot alla nya ärenden som 
kommer in. Därefter tillkommer en myndighetsutövande del som består av 
socialsekreterare, som ansvarar för utredningen av fallet i fråga. Efter utredningen är 
klar tillkommer ofta en behandlande del som ansvarar för själva behandlingen som 
genomförs (Blomqvist, 2012).  
 
2.6  Samverkan inom BUP  
BUP är precis som socialtjänsten är uppdelad utefter funktion. Blomqvist (2012)  menar 
att denna indelning består av två delar, den första är en bedömningsgrupp och den andra 
är en behandlingsgrupp. Bedömningsgruppen syftar till att göra en bedömning av 
barnets problematik. Den andra delen är en behandlingsgrupp som då ska genomföra 
den behandling som bedömningsgruppen anser vara lämpligast. När BUP först får in en 
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remiss, sammanstrålar bedömningsgruppen samt behandlingsgruppen på en så kallad 
behandlings – och bedömningskonferens. På denna konferens närvarar endast de 
professionella, alltså närvarar varken barnet eller dennes förälder. Syftet med den här 
typ av konferens är att de professionella ska kunna tala fritt. Sedan ska 
bedömningsgruppen kunna presentera den lämpligaste åtgärden för behandlingsgruppen 
(Blomqvist, 2012).  
 
2.7  Intern och extern samverkan inom skola  
I Galantis et al. (2016) studie som genomförts i skolmiljö, framkommer det från deras 
enkät att flickor rapporterade i större utsträckning psykisk ohälsa än vad pojkar gjorde. 
En faktor som kan påverka barnets psykiska hälsa är enligt Galanti et al., barnets 
upplevda kompetens i skolan. Ett tecken på att ett barn har någon form av problematik 
kan exempelvis vara hög skolfrånvaro. När skolan reflekterar över att ett barn inte 
längre kommer till skolan i den utsträckning som anses vara normalt, kan skolan dra 
slutsatsen att barnet är i behov av någon form av hjälp. Första steget i dessa fall är att 
skolan själv gör en egen lokal utredning samt försöker kartlägga en lösning för barnet. 
Anser skolan att denna utredning inte är tillräcklig, kopplas elevhälsan in (Blomqvist, 
2012). När det kommer till elevhälsoteamets möte när ett barn inte mår bra och/eller har 
svårigheter som påverkar skolgången, ingår ofta rektorn, den assisterande rektorn, 
skolpsykologen, skolsköterskan, skolans logoped samt en specialpedagog på det här 
mötet. Mötet börjar med att en presentation och sammanfattning görs angående eleven 
och dennes problematik för att alla i teamet ska ha samma information om elevens 
situation. När den första presentationen är genomförd, adderar andra deltagare i teamet 
med mer information som kan vara väsentlig och/eller kompletterar med andra 
tolkningar och infallsvinklar på barnets situation (Hjörne & Säljö, 2005).  
 
Enligt Skollagen (2010:800) ska varje elev få den stimulans och ledning som krävs för 
elevens personliga utveckling samt för elevens lärande. Vid särskilda fall, när det gäller 
olika typer av funktionsnedsättningar ska eleven få extra hjälp och stöd för att motverka 
konsekvenserna som kan bli av funktionsnedsättningen. Sedan år 2010 då nya regler 
kom som berör både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ska kommuner 
och landsting samverka kring individer med psykisk funktionsnedsättning. Det måste 
upprättas en individuell plan för barnet i fråga för att få det stöd och resurser som 
behövs (Ek et al., 2017).   
 
Professionerna fokuserar på olika faktorer som berörs beroende på deras inriktning 
genom deras yrke. Exempelvis fokuserar specialpedagogen på de faktorer och tester 
som kan påvisa läs - och skrivsvårigheter. Psykologen granskar barnets mognadsnivå i 
jämförelse till de resterande eleverna i klassen. När barnets problematik är identifierade 
påbörjas arbetet med att kartlägga en lämplig lösning som på bästa sätt ska hjälpa barnet 
i fråga (Hjörne & Säljö, 2005). Räcker inte denna åtgärd kopplas då socialtjänsten 
och/eller BUP in, och det är detta elevhälsoteam som är de representanter från skolan 
som ska sköta samverkan med socialtjänst och BUP (Blomqvist, 2012). 
 
2.8  Samverkan och påverkansfaktorer    
 
2.8.1 Internt samarbete  
Det är inte endast den externa samverkan mellan aktörerna som spelar roll, utan även 
den interna samverkan inom en aktör har en betydande roll. Det finns ett flertal faktorer 
som kan påverka den interna samverkan, och inom skola kan ett exempel på detta vara, 
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sekretessregler som leder till att all berörd personal inte besitter samma information. 
Skolpsykologen har mer sekretess än vad barnets lärare har. Det kan resultera i en 
förvirring i vad som får sägas och inte, i såväl intern som extern samverkan. Med andra 
ord, personalen inom skolan vet inte alltid vilken information som får användas och i 
vilken kontext (Blomqvist, 2012).  
 
När det kommer till den interna samverkan inom socialtjänsten, ska socialtjänsten sträva 
efter ett gott samarbete med varandra samt ha en helhetssyn, trots att de är 
specialiserade inom olika områden. Det är dock inte alltid som detta uppnås, utan i 
många fall gör de specialiserade socialsekreterarna och behandlarna endast sin del och 
inget utöver det. De avvaktar istället tills någon annan ska ta över och göra sin del, 
istället för att som man bör, mötas på mitten för att hjälpas åt och därmed skapa en god 
samverkan. Återigen, kan detta kopplas samman med rollförvirring om vem som ska 
göra vad (Blomqvist, 2012).  
 
Enligt Blomqvist (2012) ligger grunden till en god intern samverkan inom BUP på 
bedömnings – och behandlingsgruppen och hur eniga de är. Anser behandlingsgruppen 
att en viss åtgärdsbehandling inte är den mest lämpliga för barnet i fråga, fast 
bedömningsgruppen har gjort den bedömningen, kan detta resultera i dissonans mellan 
grupperna vilket i sin tur kan påverka samverkan. En generell aspekt som kan ha 
påverkan på den externa samverkan mellan aktörer, är att aktörerna inte har tillräcklig 
kännedom om varandras utbud och vilka möjliga insatser de har att erbjuda (Blomqvist, 
2012).  
 
I de fall där det redan finns motstridigheter bland de professionella inom en organisation 
gällande exempelvis ansvarsfördelning, bidrar detta till att samverkan med externa 
organisationer blir extra problematiskt. Beroende på att den befintliga personalgruppen i 
organisationen internt inte är överens om ansvarsfördelning, är det svårt att förmedla 
och komma överens med de externa organisationerna om hur ansvaret för arbetet ska 
fördelas (Blomqvist, 2012). 
 
2.8.2  Externt samarbete  
Vad gäller de professionellas roller i samverkan mellan aktörerna, är detta en aspekt 
som kan ha stor påverkan på hur samverkan artar sig. Gränserna mellan verksamheterna 
kan ibland vara otydliga vilket bidrar till att det kan uppstå konflikter i yrkesrollerna, 
som påverkar det interna samarbetet såväl som det externa. På grund av detta är det 
extra viktigt med samverkan för att ansvarsfördelningen av vem som ska göra vad, ska 
vara väldigt tydlig för alla berörda aktörer (Ek, et al., 2017). Vad gäller den interna 
samverkan och interna kamper om vem som bär ansvar för vilka arbetsuppgifter, har 
detta benägenhet att påverka den externa samverkan också. Det riskerar att bli att vissa 
arbetsuppgifter istället tippas över på någon av de andra aktörerna på grund av att ingen 
visste vems ansvar det var från start. Många av rollkonflikterna som kan uppstå inom en 
aktör, är ett resultat av att arbetsuppgifter inte är helt definierande och klargjorda 
(Blomqvist, 2012). 
 
2.8.3 Aspekter med intern och extern samverkan 
Sammanfattningsvis är några av de främsta svårigheterna för ett lyckat samarbete det 
interna samarbetet inom aktörerna, vilket är en nyckelkomponent för att det externa 
samarbetet mellan organisationerna ska fungera bra. Kommunikation och sekretess är 
en faktor som försvårar samarbetet mellan de professionella inom en och samma 
organisation, men även mellan andra aktörer (Blomqvist, 2017). På grund av 
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exempelvis dessa svårigheter i samverkan mellan aktörerna, har Skottlandsmodellen 
skapats, med utgångspunkt att ha barnets bästa i fokus. Tanken är att barnets mående 
ska inte påverkas av en bristfällig samverkan mellan aktörerna (Coles, et al., 2016). Att 
tillämpa modellen i praktiken i Sverige kan framställas som en utmaning för att främja 
ett gott samarbete mellan aktörerna. Vi som blivande socialpedagoger ser en stor 
möjlighet i Skottlandsmodellen för de socialpedagogiska arbetet i praktiken. På grund 
av detta har vi valt att undersöka implementeringen av Skottlandsmodellen i en svensk 
kontext.       
 
3  Syfte och frågeställningar  
 
Syfte med undersökningen är att belysa professionellas uppfattningar kring hinder och 
möjligheter med att implementera Skottlandsmodellen till svenska förhållanden med 
fokus på samverkan mellan skola, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. 
 
Frågeställningar:  
 
1. Vilken kunskap har de professionella om Skottlandsmodellen? 
 
2. Vad finns det för syn på att införa Skottlandsmodellen i en svensk kontext hos de 
professionella? 
 
3. Vilka hinder och möjligheter uppfattar de professionella kan bli aktuella vid 
implementering och tillämpning av Skottlandsmodellen i ett svenskt län? 
 
 
4  Teoretiska utgångspunkter  
 
4.1  Implementering  
Implementering är ett brett begrepp som kan appliceras i många olika sammanhang, och 
även om implementering är i ropet just nu så är det inget nytt fenomen. Enligt Vedung 
(2016) står implementering för att genomföra, realisera, förverkliga samt verkställa 
något. Han menar att implementeringen är det som sker mellan beslut och resultat. 
Enligt Nilsen (2010) kan implementeringsforskning ses ha sin början på 1960-talet i 
samband med utvärdering av socialpolitiska reformer som genomfördes i USA, i “kriget 
mot fattigdom”. Kunskap ses inom implementering som en produkt, den är faktamässig, 
kvantifierbar, neutral och otvetydig. Alltså kan den kunskap som finns omsättas i 
praktisk handling. Enligt Nilsen (2010) finns det många invändningar på det sättet att se 
på kunskap. Genom att ha ett bredare mer holistiskt synsätt på kunskap, där kunskap 
kan påverkas och förändras i olika tolknings - och värderingsprocessen, skapas en mer 
komplex bild av implementeringsprocessen. När ny kunskap interagerar med tidigare 
kunskap och erfarenheter sker en lärandeprocess samtidigt som kunskap skapas (Nilsen, 
2010). Vedung (2016) skriver i sin bok att implementeringsforskning ofta endast visar 
svagheter eller brister med olika insatsers genomförande. Att det implementeras fel, för 
lite eller att det inte implementeras alls. Dock så framhäver Vedung också att forskning 
om implementering ibland faktiskt visar att resultatet av implementeringen överträffar 
alla förväntningar. Vi anser att implementeringsbegreppet är tillämpbart som 
analysredskap i vår forskningsstudie. Syftet med studien är att belysa professionellas 
uppfattningar angående implementeringen av Skottlandsmodellen, därav valet.     
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4.1.1 Programteori  
Vedung lyfter (i Alexanderson, 2006) fram begreppet programteori som en del av 
implementeringsprocessen med syfte att underlätta implementeringsprocessen. 
Programteori kan ses som en teori om genomförandet av ett program eller en insats. 
Syftet med programteori är att förklara hur implementeringsprocessen är tänkt att 
genomföras, samt vad denna implementering ska leda till. Programteorin kan utgöra ett 
redskap vid utvärdering då en jämförelse kan göras mellan hur 
implementeringsprocessen från början var tänkt att genomföras, och hur 
implementeringen faktiskt gick till (Alexanderson, 2006).  
 
4.2 Implementeringsaktörer  
Implementering skildras ofta i att forskare står för kunskapsproduktion och praktiker är 
mottagare och därmed också användare av denna kunskap. En viktig del i 
implementeringsprocessen är de aktörer som ingår i processen. Aktörer som befinner 
sig inom en implementeringsprocess kan ha fasta eller föränderliga roller. Fasta roller 
kan till exempel vara beslutsfattare, vårdgivare och patienter/klienter. Aktörer som 
beslutsfattare utformar riktlinjer och policyer, de ser också till att dessa riktlinjer och 
policys efterlevs. Aktörer som får eller ges roller som förändras beroende på 
implementeringsobjektet har ofta en roll som inte är formellt organisatoriska, de kan 
utgöra informella länkar mellan olika aktörer. Aktörernas deltagande och roller påverkar 
utfallet av implementeringsprocessen  (Nilsen, et al., 2010).  
 
4.3 Inre kontext                      
Enligt Nilsen et al. (2010) har forskning visat att betydelsen av kontextuella 
förutsättningar är väsentlig för organisatoriska implementeringsprocesser. Inre kontext i 
det här sammanhanget handlar om egenskaper i den verksamhet eller organisation som 
påverkar implementeringsprocessen. Inre kontext kan ytterligare delas in i två olika 
former, dels “mjuka” aspekter såsom organisationskultur och arbetssätt samt “hårda” 
och mätbara aspekter som kan vara organisationsstruktur och storlek (Nilsen et al., 
2012). Dessa aspekter är viktiga för vår analys av vårt resultat i studien då det kan 
hjälpa oss att förstå vilka faktorer som påverkar resultatet av implementeringen.    
 
Organisationskultur är viktigt då det kan ha en avgörande roll för utveckling av 
implementeringen. Med organisationskultur menar Nilsen et al. (2010) den uppsättning 
av gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas inom 
en organisation där medarbetare samverkar tillsammans med omvärlden. 
Organisationskulturen har en betydande roll för möjligheten till lärande hos medarbetare 
inom olika organisationer. En strävan efter ett djupare lärande ökar chansen för 
medarbetaren att kunna påverka olika dimensioner av sitt arbete (Nilsen, et al., 2010).  
 
Lärande underlättas av en positiv organisationskultur där medarbetarna är villiga att ta 
risker och initiativ till ett djupare lärande. Tillsammans med att organisationskulturen är 
positivt till att vilja lära sig mer och djupare, är det också viktigt att medarbetarna ska 
vara villiga att dela med sig av sin kunskap. Konflikter som kan uppkomma mellan 
medarbetare som inte vill dela med sig av sin kunskap kan ha en negativ påverkan på 
hur kunskapen sprids, och därmed också resultatet av implementeringen (Nilson Et al., 
2010). Attityder och motivation till att sprida kunskap hos de individer som ingår i 
implementeringsprocessen har en väsentlig roll. Attityd och motivation kan påverkas av 
vilken historisk bakgrund organisationerna har med varandra eller frågor som rör status, 
karriärmöjligheter eller erkännande (Nilsen et al., 2010).  
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4.4 Yttre kontext  
Den yttre kontexten handlar om sådant som påverkar en verksamhet eller en 
organisation utifrån olika samhällsförhållanden. Den yttre kontexten kan beskrivas som 
en “extern influenser” som påverkar organisationens innovation samt hur snabbt 
innovationer tas an. Det kan handla om demografiska förändringar eller globala 
ekonomiska faktorer. Det finns enligt Nilsen et al. (2010) en vetskap om att 
samhällsfaktorer som kan påverka en verksamhet eller organisation kan ha avgörande 
betydelse för hur implementeringsprocessen utvecklar sig.  
 
4.5 Faktorer som kan påverka implementeringsprocessen  
Det finns flertalet olika faktorer som kan ha en avgörande inverkan på 
implementeringsprocessen av en ny insats eller modell i en aktör. Alexanderson (2006) 
lyfter fram Vedungs åtta faktorer som anses vara av en stor betydande roll för det 
slutgiltiga resultatet när nya insatser eller metoder ska implementeras. Den första 
faktorn benämns som den historiska bakgrunden, och här innefattas faktorer som varit 
verksamma i arbetet som lett fram till beslutet om att en ny insats eller metod ska 
tillämpas. Den andra faktorn som kan ha inflytande på resultatet av 
implementeringsprocessen är insatsens tydlighet och komplexitet. Om oklarheter 
förekommer i implementeringsprocessen finns risken att det hindrar tolknings- och 
handlingsmöjligheter. Det är viktigt att programteorin som finns för insatsen i fråga är 
tydlig, då det är programteorin som anger vad målet med insatsen är samt hur det ska gå 
till. Om insatsen är komplicerad att förstå för personerna som ska implementera den, 
kommer den vara ännu svårare att genomföra.  
 
Den tredje faktorn Vedung tar upp, är hur implementeringen av insatsen i fråga ska ske, 
vilket kan ha en mycket betydande roll i implementeringsprocessen, och kan kopplas till 
genomförandet i programteorin. Några begrepp som är av en mycket väsentlig roll är 
vilja, kunna och förstå. Där har frågan om på vilken kunskapsnivå aktörerna ligger på, 
samt i vilken utsträckning de förstår och vill genomföra förändringen, en stor inverkan 
på implementeringsprocessen. Den fjärde faktorn, handlar om slutmottagarnas vilja, 
förståelse och organisering för implementering av en ny insats. I Vedungs teori är 
slutmottagare benämningen på klienter eller brukare. Den femte faktorn innefattar 
efterhandsutvärderingen samt dess uppbyggnad och värderingskriterier. Utvärderingen 
kan påverka resultatet genom sättet utvärderingen är upplagd på samt om den ens 
genomförs (Alexanderson, 2006).   
 
Vidare till den sjätte faktorn, betonas andras insatser från andra aktörer som en 
potentiell inverkan på resultatet. Även andra myndigheters handlingar på olika nivåer så 
som nationell, regional och/eller lokal nivå i implementeringsprocessen. En aspekt som 
är av stor betydelse i Vedungs teori, är faktumet att professionella många gånger 
socialiseras in i olika kulturer beroende på vilken myndighet personen i fråga jobbar på. 
Enskilda myndigheter tenderar att leva sitt eget liv och se till sitt eget utkristalliserade 
synsätt, som blir svårt att påverka utifrån. För att underlätta det här hävdar Vedung att 
det krävs ett systemperspektiv, som grundar sig i att varje verksamhet och myndighet 
inte ska ses som isolerade. Systemperspektivet ska istället hjälpa till att ge en insyn i 
vad som händer mellan aktörer i organisationerna i fråga (Alexanderson, 2006).  
 
I Vedungs sjunde faktor, betraktas marknaden samt konsumenternas reaktion på 
implementeringen av insatsen i fråga, ha en inverkan på resultatet. Den åttonde och sista 
faktorn i Vedungs teori, grundar sig i att den övriga omgivningens stöd eller motstånd 



  
 

13 

kan ha en inverkan på utfallet av implementeringsprocessen. Två aktörer som i det fallet 
kan ha stor makt är intresseorganisationer samt massmedia (Alexanderson, 2006). 
 
4.6 Förstå, vilja, kunna  
Dessa tre begrepp, förstå, vilja, kunna, är grundläggande för att en 
implementeringsprocess ska kunna genomföras med goda resultat. Begreppen har sin 
grund i de professionellas  attityder till en insats eller ett beslut som ska implementeras 
(Alexanderson, 2006). Vi ser denna teori som passande som analysredskap i den här 
studien. De viktigaste analysbegreppen vi utgår från är förstå, vilja och kunna, som vi 
kommer föklara mer ingående i nästa stycke.    
 
Begreppet förstå enligt Alexanderson (2006), grundar sig på i vilken grad som de 
professionella har en förståelse av den insats eller beslut som ska implementeras i 
organisationen i fråga. Vedung (2016) lyfter fram vikten av att de professionella inte 
endast har en allmän kännedom kring det som ska implementeras, de professionella 
måste gå in på detaljer och verkligen förstå vad det handlar om. Vidare till begreppet 
vilja, så innefattar det om de professionella har viljan att genomföra samt använda sig 
av den nya insatsen. Enligt Vedung (2016) kan de professionellas vilja till att 
genomföra implementeringen både gynna eller hindra processen beroende på allmän 
politisk uppfattning. Med detta menar Vedung (2016) att politiker och 
förvaltningschefer måste ha en vilja till att genomföra implementeringen och tillämpa 
den nya metoden.  Det tredje begreppet, kunna, bottnar i ännu en viktig grundpelare för 
att implementeringsprocessen ska bli lyckad, och det handlar om ifall förutsättningarna, 
resurserna samt förmågan finns för att kunna implementera insatsen i fråga i 
organisationen (Alexanderson, 2006). Vedung (2016) håller med Alexanderson om att 
det sista begreppet, kunna, handlar om de berörda aktörernas förmåga till att handla. 
Förmåga hos de berörda aktörerna kan vara en fråga om resurser som till exempel 
pengar eller personal. Okvalificerad eller olämplig personal kan hindra eller försvåra 
implementeringsprocessen (Vedung, 2016). Om en implementeringsprocess ska lyckas, 
krävs det att dessa tre begrepp tillämpas för att skapa de bästa möjliga förutsättningar 
för att kunna genomföra en bra implementering.  
 
Sammanfattingsvis anser vi att implementeringsbegreppet är passande för vår studies 
syfte och frågeställningar. Vi har främst valt att utgå ifrån begreppen förstå, vilja, kunna 
där vi anser att de begreppen har en pedagogisk prägel. Vi anser att 
implementeringsbegreppet har en pedagogisk koppling då själva 
implementeringsprocessen är pedagogiskt upplagd. Implementeringsbegreppet 
innefattar att processen sker steg för steg, alltså att förstå, att vilja och att kunna. Man 
först måste förstå vad metoden som ska implementeras innebär och hur den sen ska 
implementeras. Genom att göra en programteori och ta del av vilka faktorer som gör att 
en implementeringsprocess blir lyckad, skapas ett pedagogiskt upplägg för de som är 
berörda av implementeringen.        
   
5 Metodologiska överväganden   
 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för våra metodologiska överväganden i vår 
studie. Vi kommer även beskriva hur vi genomfört den här forskningsstudien. Vi inleder 
med att beskriva vår forskningsansats och motivet till val av denna. Därefter kommer vi 
redogöra studiens urval samt inklusionskriterierna för urvalet. Vi kommer även gå 
igenom genomförandet av studien.     
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5.1 Kvalitativ forskningsansats  
Vi har i vår studie valt en kvalitativ forskningsansats. Anledning till detta är att vi har 
valt att genomföra kvalitativa intervjuer med professionella inom skola, socialtjänst 
samt BUP. Med andra ord, grundar sig datainsamlingen på de intervjuer vi har 
genomfört. Våra intervjuer har en låg grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering (Bryman, 2011). Detta på grund av att vi ville skapa så bra intervjuer 
som möjligt, där intevjuerna blev mer som ett samtal för att få ut så mycket fördjupad 
kunskap som möjligt. För intervjuguide se bilaga 1.      
Det som karaktäriserar en kvalitativ ansats är att tyngden läggs på hur individerna i 
fråga uppfattar och tolkar sin verklighet. Den sociala verkligheten ses som en egenskap 
som ständigt förändras av individernas skapande och förmåga att konstruera (Bryman, 
2011). Med anledning av att vårt syfte är att få kunskap om professionellas syn på och 
uppfattningar gällande Skottlandsmodellen, anser vi att kvalitativa forskningsintervjuer 
är det mest adekvata tillvägagångssättet för att få den kunskapen vi eftersträvar.      
 
5.1.1  Hermeneutisk vetenskapstradition      
Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats där vår utgångspunkt är hermeneutisk 
vetenskapstradition. Hermeneutik är en vetenskapstradition där det huvudsakliga syftet 
är att få en helhetsförståelse för det som granskas (Eriksson, 2018). En grundpelare i 
hermeneutiken är att det från början var ett synsätt som formades för tolkning och 
förståelse för texter. En forskare med en hermeneutisk ansats, har som uppgift att tolka 
textens mening utifrån författarens perspektiv. Det moderna synsättet på hermeneutik är 
att hermeneutiken har stor potential i att tolka dokument men även sociala handlingar 
och företeelser (Bryman, 2011). 
         
Den kunskap som forskaren kommer över i en kvalitativ forskningsintervju är 
kontextuell, kunskapen är bunden till sitt sammanhang då intervjun sker i en 
interpersonell kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi genomfört fem 
foskningsintervjuer där varje intervju är 45-60 minuter långa, bidrar detta till att vi får 
en djupgående och fyllig kunskap. Utifrån den breda kunskapen vi fått från intervjuerna 
kan vi se olika mönster som framkommit. Det här tror vi höjer trovärdigheten för vår 
studie. Det kan dock förekomma svårigheter med att jämföra den kunskap med annan 
kunskap från andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
5.2 Urval 
Urval är en del av en population som forskaren väljer ut för sin studie. Det finns olika 
tillvägagångssätt för hur en forskare bestämmer sitt urval. Ett av de tillvägagångssätten 
inom kvalitativ forskning är målstyrda urval. Enligt Bryman (2011) handlar målstyrda 
urval om att enheter väljs ut, som till exempel individer, organisationer eller 
avdelningar utefter studiens syfte och frågeställningar. Det innefattar att forskaren i 
fråga inte har som syfte att slumpmässigt välja deltagarna till sin studie. Istället är syftet 
och målet med ett målstyrt urval att på ett strategiskt sätt välja ut deltagare i sin studie. 
Det betyder att deltagarna är relevanta utvalda personer för studiens formulerade 
forskningsfrågor och syfte (Bryman, 2011). Urvalet i vår studie har vi valt utifrån 
studiens syfte. Det är ytterst relevant att vi har professionella att intervjua från flera 
aktörer som vi valt att fokusera på i den här studien, för att få ta del av olika 
professionellas perspektiv från aktörerna. Vi har alltså en professionell från 
socialtjänsten, en från skolan och en från barn- och ungdomspsykiatrin. En annan del i 
vårt målstyrda urval är att vi även har valt intervjupersoner som kan förutsättas ha god 
kunskap om och kring Skottlandsmodellen.    
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5.3 Inklusionskriterier för urvalet      
Vi har i vår studie haft vissa inklusionskriterier för att intervjupersonerna ska få delta i 
studien. Utöver att vi har haft ett målstyrt urval så har intervjupersonerna behövt 
uppfylla ett visst antal inklusionskriterier. Det första kriteriet vi har valt att anta handlar 
om den kunskap som intervjupersonerna besitter kring studiens valda ämne. Samtliga 
intervjupersoner har minst ett års erfarenhet av Skottlandsmodellen och arbetar på något 
sätt kring eller med modellen, antigen med implementering eller utvecklandet av 
modellen. Ett annat kriterium vi har valt är att ha minst en intervjuperson från varje 
aktör som vi valt att fokusera på. Utöver dessa intervjupersoner från ovannämnda 
aktörer har vi även valt att intervjua två drivande personer för modellen inom det 
aktuella länet. Detta på grund av att vi vill få generell kunskap som inte är styrd av 
särskild profession.         
 
5.4 Forskningsetiska krav  
Utifrån Vetenskapsrådets etiska krav finns det några aspekter som är extra viktiga att 
tänka på. Ur en etisk synpunkt har vi först informerat våra intervjupersoner om syftet 
med vår studie och att deras deltagande är frivilligt, det här kallas för 
informationskravet. Därefter kommer samtyckeskravet, och det innebär att deltagarna 
själva bestämmer över sin medverkan i studie och har möjlighet att avbryta när de vill 
(Vetenskapsrådet. 2017). 
 
Vad gäller konfidentialitetskravet, innebär det att alla uppgifter som framkommer från 
studien ska behandlas konfidentiellt. Det här kan bli problematisk om man som forskare 
inte är tillräckligt försiktiga när det kommer till att avidentifiera intervjupersonerna i 
studien. En annan aspekt som också kan leda till problem är om forskaren behåller 
intervjuanteckningar och/eller ljudinspelningar en tid efter studien är slutförd. Risken 
finns att andra kan komma över materialet och då är konfidentialiteten bruten. Exempel 
på detta kan vara, om andra forskare kommer åt materialet och använder det i andra 
studier. För att det ska förhindras tillämpas nyttjandekravet, vilket innefattar att 
uppgifterna som samlats in under studiens gång endast kommer användas i det aktuella 
utbildningssammanhanget. Därefter ska materialet förstöras efter att studien är färdig 
(Bryman, 2011).  
 
Vi har i vår studie varit noggranna med att avidentifiera intervjupersonerna, men även 
deras arbetsplatser. Vi har valt att inte använda oss av fingerade namn, utan kallar våra 
intervjupersoner för “Intervjuperson 1” på “Verksamhet A” och så vidare, med syftet att 
inte röja personens kön, arbetsplats eller andra personliga uppgifter. Vi har varit extra 
nogranna med detta på grund av att studien har gjorts i en mellanstor kommun i Sverige 
där det finns en risk för att intevjupersonerna känner igen varandras citat. Vi kommer 
även förstöra transkriberingsdokumenten samt ljudinspelningarna så fort studien är 
färdiggjord, för att minska risken att någon kommer åt vårt material och våra 
intervjupersoners uppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
5.5 Genomförande av studien   
 
5.5.1 Pilotintervju  
När det gäller studiens förberedelser har vi använt oss av en intervjuguide i samtliga 
intervjuer (se bilaga 1). Vad gäller intervjuguiden hade vi i intervjuerna en låg grad av 
standardisering och strukturering. Detta innebär att våra intervjuer var utformade med 
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öppna frågor som ställdes i den ordningen som passade bäst in i för varje enskild 
intervju (Patel & Davidsson, 2011). Vi hade även relevanta frågor som utgjorde själva 
intervjun. En pilotintervju genomfördes med syfte av att vi själva skulle få träning samt 
för att se om våra intervjufrågor tolkas på det sätt vi ville. I vår intervjuguide 
formulerade vi frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar vilket bidrog med att vi 
undersökte det vi avsåg att undersöka. På så vis har vi strävat efter hög validitet. Enligt 
Bryman (2011) handlar validitet om ifall slutsatser som dragits från en studie hänger 
samman med studiens syfte eller inte.  
 
Under själva pilotintervjun märkte vi att tre frågor från intervjuguiden inte passade in i 
den ordningsföljden vi först tänkt, samt att det saknades en relevant fråga för att få ut så 
mycket djupgående kunskap som möjligt av intervjupersonerna. Ordningen på frågorna 
ändrades och en väsentlig fråga lades till. Pilotintervjun utfördes med en person som är 
insatt i vårt valda studieområde.    
 
5.5.2 Den egentliga studien  
Utifrån de inklusionskriterier som vi formulerat inför valet av intervjupersoner 
kontaktade vi tre personer som vi fann passande att intervjua för studiens syfte och som 
kunde bidra med god kunskap. Vi tog mejlkontakt med dessa tre personer och frågade 
om de ville medverka i vår studie. Så fort dessa intervjupersoner bekräftade sitt 
deltagande i vår undersökning, mejlade vi vårt missivbrev (Se bilaga 2). Utöver att 
missivbrevet mejlades delades även ett fysiskt missivbrev ut vid varje intervju. Detta för 
att säkerställa att intervjupersonerna tagit del av informationen. Dessa intervjupersoner 
hänvisade även oss vidare till två andra personer som vi kunde ta kontakt med som var 
insatta i vårt studieområde. Vi skickade då även mejl till dessa två personer med en 
förfrågan om att delta i vår undersökning. Vi fick snabbt tillbaka mejl där båda 
bekräftade sitt deltagande i vår studie.   
 
Samtliga intervjuer tog 45-60 minuter att genomföra. Vi strävade efter i varje intervju 
att få en fördjupad kunskap om kunskapsområdet vilket i sin tur leder till att 
intervjuerna successivt blev bättre och bättre. I och med att vi fick mer kunskap kunde 
vi ställa fler följdfrågor och föra ett bättre samtal kring Skottlandsmodellen.  
 
5.6 Databearbetning och analys  
Varje intervju spelades in med hjälp av röstinspelning på mobiltelefon och fördes 
därefter direkt över till en dator. Vi har transkriberat alla intervjuer i enskilda Word-
dokument och det är utifrån den här transkriberingen som vi har analyserat och kommit 
fram till vårt resultat. Enligt Dysthe (2011) handlar analysering av texter om att dela 
upp texten i olika beståndsdelar. Syftet med analyser är att hitta och lyfta fram enskilda 
delar eller enskilda egenskaper i texten som bidrar till att helheten lättare kan förstås 
(Dysthe, 2011). Vid analysen av vårt material har vi en eklektisk analysmetodologisk 
utgångspunkt. Det innefattar att vi läst igenom alla intervjuer flertalet gånger för att få 
ett allmänt intryck av de bearbetade materialet. Vi har även specificerat oss i vissa 
intressanta avsnitt i intervjuerna, för att uppmärksamma olika yttranden som anger 
attityder till ett fenomen, i detta fall attityder till Skottlandsmodellen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Eftersom vi har en hermeneutisk ansats har vi även tolkat och 
försökt förstå den kunskap som framkommer från våra intervjuer. Enligt Dysthe (2011) 
så skiljer sig tolkning och analys från varandra på så sätt att, analysering innebär att man 
gör iakttagelser som sedan bryts ned till beståndsdelar för att sedan se dessa 
beståndsdelar i relation till helheten. När forskaren tolkar, försöker hen förstå fenomenet 
utifrån de observationer som gjorts i analysen, med andra ord grundar tolkningar sig i 



  
 

17 

analysen. Vad som är viktigt att tänka på gällande tolkningar, är att en tolkning alltid är 
selektiv, vilket innebär att forskaren har gjort ett val av alla de tolkningar som kan göras 
utifrån texten. Vi har utgått från Dysthes (2011) analysmodell och vi har använt oss av 
tematisk analys i den här studien. Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ett av de 
vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativ data. Tematisk analys handlar om att 
leta efter teman och subteman i den kvalitativa datan. De olika teman och subteman som 
identifieras blir grunden i den text där datan ska tillämpas. Bryman (2011) menar att 
teman och subteman identifieras efter noggrant läsande flertalet gånger. Efter 
transiberingen har vi läst vårt material om och om igen för att se vilka mönster som 
framkom. Det är utifrån de mönster som framkom från vårt material som vi sedan 
identifierade de olika teman som blev grunden i resultatet. För att fördjupa vår analys 
har vi valt att använda oss av både Dysthes och Brymans analysredskap, då vi anser att 
dessa kompletterar varandra.    
 
Eftersom vi har gjort tolkningar utifrån vad som framkommer i intervjuerna, är det 
viktigt att vi strävar efter att vara objektiva. Det innebär att vi inte låter våra egna 
värderingar påverka tolkningen, även kallat bias (Eriksson, 2018). Vi har utgått från ett 
kritiskt synsätt både vad gäller våra egna tolkningar från intervjuerna, men även när vi 
granskar tidigare litteratur och forskning angående vårt valda studieområde.   
 
5.7 Studiens tillförlitlighet  
Tillförlitlighet består enligt Bryman (2011) av fyra olika kriterier, trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten till att styrka och konfirmera. I detta stycket 
kommer vi närmare gå in på vad de olika delkritierierna av tillförlitlighet betyder och 
hur vi i vår studie har försökt uppfylla dem.     
 
Den här studien har bestått av fem intervjuer som genomförts i en mellanstor kommun i 
Sverige, vilket betyder att vår studie är en relativt liten studie av ett stort fenomen. Vår 
studie genererar en kunskap som är lärorik för professionella inom det 
socialpedagogiska fältet, då vårt resultat grundar sig på djupgående intervjuer. Vi har i 
våra intervjuer lyckats få fram djupt och fylligt material, vilket kan resultera i att vår 
studie blir tillförlitig. Enligt Bryman (2011) innebär tillförlitlighet inom 
forskningsvetenskap helt enkelt om hur tillförlitligt resultatet från en studie är. Eftersom 
en persons åsikter och attityder kan ändras med tiden, kan en kvalitativ 
forskningsintervju vara svår att replikera, då intervjun och intervjupersonerna kan 
påverkas av tillfälliga betingelser (Bryman, 2011). Att uppnå tillförlitlighet är mer 
frekvent problematiskt att uppnå i en kvalitativ forskningsstudie. Vi har i vår studie 
redovisat vårt material så noggrant som möjligt med syftet att stärka vår tillförlitlighet.   
 
5.7.1 Trovärdighet 
Vad gäller trovärdighet, som innebär hur sannolika resultatet av studien är, kommer vår 
studie ha en relativt hög grad av trovärdighet. Eftersom vi har intervjuat kompetenta 
professionella med gedigen erfarenhet samt stor kunskap om Skottlandsmodellen 
resulterar det i att vi har en tillförlitlig informationskälla. Att skapa trovärdighet i 
kvalitativ forskning handlar om att säkerställa att forskningen har gjorts i enlighet med 
de regler som finns samt att de resultat som forskaren fått fram kan bekräftas av den 
sociala verksamhet som studerats (Bryman, 2011). Det sistnämnda har inte gjorts på 
grund av tidsbrist.   
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5.7.2 Överförbarhet  
Nästa kvalitetskriterier är överförbarhet vilket enligt Bryman (2011) betyder att 
resultaten från en studie även kan tillämpas i andra sammanhang. På grund av att vår 
studie har en kvalitativ ansats och en frågeställning som fokuserar på de professionellas 
attityder till Skottlandsmodellen, finns det svårigheter med att överföra vår studies 
resultat som en generell slutsats som kan tillämpas i andra kontexter. Om vi har lyckats 
framställa fylliga beskrivningar uifrån det material vi har samlat in, kan det öka 
möjligheten att överföra resultaten till en annan miljö. Enligt Bryman (2011) gör fylliga 
redogörelser det lättare för andra personer att bedöma hur pass överförbar ett resultat i 
en studie är.      
 
5.7.3 Pålitlighet  
Enligt Byman (2011) så innebär pålitlighet inom kvalitativ forskning att forskaren har 
antagit ett granskande synsätt. Med det menar Bryman (2011) att forskaren ska 
säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig beskrivning av 
forskningsprocessen. Under vår studie har vi själva vid flertalet gånger granskat 
studiens syfte, problemformulering, intervjukriterier med mera för att säkerställa att 
forskningsprocessen blir fullständig. Vi har även redovisat vårt material så noggrant och 
exakt som möjligt.             
 
5.7.4 Möjligheten att styrka och konfirmera  
Det är som forskare viktigt att inte låta sina personliga åsikter styra eller prägla 
forskningen. Enligt Bryman (2011) handlar möjligheten till att kunna styrka eller 
konfirmera en studie mycket om ifall forskaren har agerat korrekt och inte handlat på ett 
felaktigt sätt. Vi har i vår studie låtit intervjupersonerna svara öppet på alla frågor vi 
ställt, utan att vi har försökt påverka dem med våra egna åsikter om Skottlandsmodellen.   
    
6 Resultat  
 
I följande kapitel redovisas resultatet från studien. Vi kommer i resultatet utgå från 
teman. Dessa teman utgår från de mönster som vi fann i vårt resultat. Upplägget är att 
börja resultatdelen med fokus på vilken kunskap de professionella vi har mött besitter 
angående Skottlandsmodellen. Därefter kommer vi redogöra för vilken syn samt 
attityder de professionella har kring modellen för att till sist gå igenom vad de 
professionella anser är de största hindrena och möjligheterna med att implementera 
Skottlandsmodellen i ett svenskt län.        
 
6.1 Kunskap kring Skottlandsmodellen hos de professionella  
 
6.1.1 En välutvecklad kunskap om Skottlandsmodellen  
Kunskapen om Skottlandsmodellen ligger på en hög nivå hos de professionella vi har 
intervjuat. Samtliga intervjupersoner har beskrivit Skottlandsmodellen på likvärdigt sätt, 
vilket enligt oss har visat att samtliga intervjupersoner har en adekvat bild av vad 
Skottlandsmodellen är samt hur modellen är uppbyggd.  
 

Ja jag har väl byggt upp en viss kunskap. En sak är ju att ha kunskap i 
detalj på de olika sätten att arbeta, men för mig handlar det mycket om att 
det här att man har skapat det här gemensamma språket. De här 
gemensamma begreppen, man har stärkt tilliten mellan yrkesgrupper och 
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framförallt man har stärkt tilliten mellan familjer och offentliga aktörer. 
(Intervjuperson 1, verksamhet A)  

 
Ett genomgående mönster för hur de professionella fått sin kunskap som vi såg var att 
nästan alla har deltagit i en konferens, där samtliga fick ta del av samma föreläsning. 
Föreläsningen hölls av företrädare för modellen från Skottland som var på besök i 
Sverige för att introducera och sprida kunskap om deras sätt att jobba på när det gäller 
samverkan kring barn och unga. Utöver den föreläsningen har många av 
intervjupersonerna gemensamt att de deltagit i mindre diskussionsgrupper där olika 
yrkesgrupper deltagit för att diskutera Skottlandsmodellen. I en del av dessa 
diskussionsgrupper har de professionella delgetts ett fall där de tillsammans har fått i 
uppdrag att hitta det bästa sättet att samverka på.     
 

I Skottland, fick vi med deras material hem, men samtidigt kände vi när vi 
kom hem, att vi var ungefär 10 personer som var med på den här resan och 
vi kan inte sprida detta vidare i hela länet själva. Därför bjöd vi hit 
skottarna, så de var ju här i december förrförra året och hade en 
föreläsning där vi bjöd in alla egentligen, från kommunerna och 
landstingen. Så den ena dagen var för politiker och den andra var för alla, 
för allmänheten, för alla anställda. Alla socialchefer, skolchefer och 
verksamhetschefer kom fram till beslutet att det är vårt uppdrag att 
informera våra anställda. (Intervjuperson 3, verksamhet C)        

 
6.2 Uppfattningen om Skottlandsmodellen  
 
6.2.1 Ett bra första intryck  
Samtliga av de professionella vi har intervjuat har uppgett ett positivt första intryck när 
de först fick höra om Skottlandsmodellen. Våra intervjupersoner delar intrycket att detta 
kan komma att förändra hela sättet vi arbetar på idag. Alla var hoppfulla och ansåg att 
det första intrycket bidrog till att de ville veta mer och lära sig mer om denna modell. 
Det första intrycket är av stor betydande roll då detta har bidragit till att de 
professionella i detta län valt att påbörja processen med att implementera 
Skottlandsmodellen för länets alla barns bästa.       

 
Det var ett halleluja-moment! (Intervjuperson 4, verksamhet D) 
 
Ja, jag vet inte vad jag kan säga, WOW! Ja, så jag blev oerhört inspirerad 
av Skottland och gick ju direkt till den ledningsgrupp för samordning som 
finns mellan länets hälso- och sjukvård och socialtjänst och lyfte detta, och 
då satte ju den här processen igång kan man säga. (Intervjuperson 1, 
verksamhet A)  

 
Första intrycket som de professionella hade, har under tiden bara förstärkts genom att de 
har fått mer kunskap kring Skottlandsmodellen samt fått mer konkret information om 
hur Skottlandsmodellen ska kunna implementeras i detta län. Desto mer information 
och kunskap de professionella i vår studie har fått, desto mer hoppfulla och positiva har 
de blivit till Skottlandsmodellen och dess implementeringsprocess. På frågan om ifall de 
professionellas intryck har ändrats över tiden, fick vi till svar att den endast har stärkts.   
 

Nej, men det tycker jag inte den har, däremot har det blivit klarare om hur 
man ska kunna göra det för att tillämpa den. För när man får den till sig så 
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vill man ju bara göra det direkt, men man måste ju ta det i steg och lugna 
ner andra och hetsa på andra. (Intervjuperson 3, verksamhet C)  

Nej, det har väl egentligen bara stärkts, i att det här är ett bra arbete och 
sen är det ju att vi kan inte kopiera Skottlands arbete, men vi kan ju ta 
inspiration av deras kunskap och erfarenhete. Så jag tycker väl bara att det 
har befästs, den här goda känslan jag fick när jag först kom i kontakt med 
den. (Intervjuperson 1, verksamhet A)  

 
6.2.2 Positiv och entusiastisk syn på Skottlandsmodellen  
Ett genomgående intryck som vi fick av de professionella var att alla har ett hoppfullt 
och entusiastiska synsätt till Skottlandsmodellen. Alla professionella anser att 
Skottlandsmodellen har ett väl genomtänkt koncept, där vikten av att alltid ha barnets 
bästa i fokus är en av de största och mest väsentliga delarna av modellen. Det tenderar 
att resultera i att de professionella vi har intervjuat upplever modellen både nödvändig 
och användbar. De professionella vi mött ser inte Skottlandsmodellen som ett projekt 
som testas under några år, utan ser Skottlandsmodellen som en process som måste 
implementeras för att få samverkan att fungera. Tanken med Skottlandsmodellen är att 
den ska vara permanent. Målet med implementeringen är att alla berörda ska arbeta 
utifrån Skottlandsmodellens principer.         

 
Ja, men då var det just att, att det enkla är i det ibland de genialiska. Att 
tänka om, att tänka vad är barnets behov, vad är föräldrarnas behov, vad är 
samhällets behov. (Intervju 2, verksamhet B) 
 
Vi är väldigt noga med att säga att detta är en process, för det får inte bli 
någonting som är i tre till fem år som ett projekt är, och sen avslutas. Så 
säger man, ja de här va ju käckt, tänk om vi hade gjort så här. Och så 
börjar om man om sen om några år med ett likande projekt, för det är ju 
ofta så det blir, det finns vansinnigt mycket samverkansprojekt. 
(Intervjuperson 4, verksamhet D)  

 
6.3 Upplevda hinder vid implementeringen av Skottlandsmodellen  
 
6.3.1 Samverkan som en svårighet   
Det absolut största hindret med implementeringsprocessen av Skottlandsmodellen i 
länet, som alla professionella i vår studie är överens om, är samverkan. Aspekter som 
relationer, prestige och resurser är några punkter som flertalet av de professionella har 
tagit upp som kan vara ett hinder för att skapa en väl fungerande samverkan.  
 

För samverkan det är ju den stora knuten. (Intervjuperson 4, verksamhet D)  
 
Ja, det är ju samverkan. Samverkan är ju något av de svåraste som finns. 
Den som lyckas lösa det, eller det är väl det jag kan säga. Det är ju det som 
tar tid. Vi är ju vuxna människor med examen och högskolepoäng. Man 
förstår ju det, men det kokar ändå ner till relationer. Du behöver lära känna 
den du ska samverka med, du behöver veta hur ser din värld ut, om man nu 
ska ta bara mellan socialtjänsten och utbildningsförvaltningen, ”- Varför 
gör ni på det sättet? - Jaha, tänker ni så?”. Vi tänker så, och man behöver 
prata både etik och moral, och människosyn, det är jätteviktigt. 
(Intervjuperson 2, verksamhet B) 
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6.3.2 Prestige som hinder för samverkan   
Vad gäller relationer betonar de professionella att idag är en god samverkan inte sällan 
personbunden. Slutar personen som har lyckats etablera en god samverkan, kan hela 
samverkan fallera. De har framkommit att de professionella har en önskan om att 
Skottlandsmodellen ska generera ett sätt för samverkan att fungera oberoende av 
specifika individer. Sättet att samverka ska vara så etablerat att det inte ska vara 
beroende av om en specifik person slutar. En annan faktor som uppkom i mötet med de 
professionella är att prestige och hierarki ofta problematiserar samverkan mellan olika 
yrkesgrupper. Det framkom från några av de professionella att prestige kan komma att 
bli ett problem i samverkansprocessen, då det tenderar att finnas mycket status och 
prestige mellan de olika yrkesgrupperna i dagens samhälle.  

 
 ”- Vad kan en arbetsterapuet som inte vi kan?” Då ser man ju prestige i 
det här, att man ser en annans yrkesgrupps kunskap som ett hot och då är 
man ju inte trygg i sin egen yrkeskunskap, utan istället se att vi kompletterar 
varandra. Så det finns ju mycket sånt, och det är ju sånt som kan vara ett 
hinder i utvecklingsarbetet också, att det blir prestige och att man vill jobba 
med tolkningsföreträde, att ”- Jag som har så här mycket kunskap ska väl 
kunna bestämma mer än den andra yrkesgruppen”, och så vidare. 
(Intervjuperson 1, verksamhet A) 

 
6.3.3 Resurser som kan påverka samverkan  
Resurser är ett ämne som kom upp flertalet gånger i intervjuerna, som betonas av de 
professionella som ett hinder som kan vara svåröverkomligt. Flera professionella menar 
att de har en budget att arbeta med, men det är inte sällan som det krävs mer resurser än 
vad budgeten i fråga har möjlighet att ge. Det här problemet tenderar att resultera i både 
frustration men även uppgivenhet hos de professionella över att de ser vad som kan 
behöva göras, men det finns inte pengar till det i budgeten. En av förhoppningarna med 
Skottlandsmodellen hos de professionella är att samverkan ska bli enklare mellan 
yrkesgrupper. Det kan resultera i att själva arbetet som rör barn och unga ska ske mer 
okomplicerat.        

 
Jag kan ju aldrig säga att vi har inte resurser, till att åka hem till barnet 
eller att vi inte har lov att lägga tio timmar på det här barnet i veckan, det 
kan jag ju inte säga men verkligheten är ju sån, så på något sätt måste jag 
ju lösa det. Om jag tar på mig det här uppdraget så måste jag ju lösa det. 
Sen om det betyder att jag får gå över, eller får anställa någon ytterligare, 
överskrida budget eller vad det är, men det är skit samma, det får jag ju ta i 
min, i min nästa smäll, med min chef. (Intervjuperson 5, Verksamhet E) 

 
6.3.4 Sekretess och samtycke  
Det som framkommit från våra intervjuer angående sekretess är att det finns delade 
meningar om ifall sekretessen kan komma att påverka samverkan inom 
Skottlandsmodellen eller inte. Samtycke anses vara en viktig del för att få samverkan att 
fungera sinsemellan professionella och vårdnadshavare och i sin tur mellan olika 
yrkesgrupper.  

 
Vi tog också med oss deras bekymmer, för det finns saker som är som en 
knut som måste lösas, och en sådan är sekretessen. Om man inte har 
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samtycke så skiter det sig, om man inte vill utmana sekretesslagarna. 
(Intervjuperson 3, verksamhet C)          

 
En intervjuperson menar, att så länge den professionella har fått ett samtycke om att 
dela information mellan yrkesgrupperna från föräldern eller vårdnadshavaren för barnet 
så kommer inte sekretessen vara något problem. Intervjupersonen lyfter fram vikten av 
hur man frågar en förälder eller vårdnadshavare om samtycke. Hen menar att det är 
viktigt att förklara varför man som professionell behöver dela med sig av information 
med andra yrkesgrupper och att det alltid görs med barnets bästa i fokus. Det framkom 
under ett flertal intervjuer att det är viktigt att få samtycke från vårdnadshavare, men att 
det är inte alltid så lätt.  
 

Jag tror inte det. Eller jag vet att mina kollegor har tänkt att det ibland kan 
ha med sekretess att göra. Men jag köper inte det, eller det ska ju va 
sekretess, vi har ju lagstiftning på det. Men med samtycke kommer man 
ganska långt, och det handlar om sättet, för om jag skulle lägga fram en 
blankett här, ”- Ja, men skriv på den här samtyckesblanketten här”, Vad är 
detta och då blir man lite osäker. Men när man förklarar och är det okej att 
jag pratar, jag känner den och den där och de jobbar så här, tycker du att 
det är okej att jag pratar med dem om ditt barn. Jag tror att det skulle bli 
mycket bättre. (Intervjuperson 2, verksamhet B)   

 
Ett par av intervjupersonerna menar att det är viktigt att bygga tillit till föräldrarna från 
början. Har man byggt upp en stabil tillit mellan professionell och vårdnadshavare så 
anser våra intervjupersoner att det kommer vara enklare att få samtycke till att dela 
information. Detta kommer leda till att man inte kan skylla på sekretessen som ett 
hinder i samverkan.   
 

I Skottland jobbar man jättemycket med tillit, alltså, barnhälsovården och 
innan mödrahälsovården möter ju mödrar, familjer, barn väldigt tidigt och 
bygger upp en tillit och det gör ju att om man har en stark tillit. Då är det 
mycket lättare att få tillåtelse att dela information än om man inte har det. 
(Intervjuperson 1, verksamhet A)  

 
6.3.5 Svårigheter med uppdragsfördelning  
Några av intervjupersonerna belyser problemet att i nuläget finns många professionella 
som i samverkan lätt gömmer sig bakom frasen ”det här är inte vårt uppdrag”. Med 
detta menar våra intervjupersoner att på möten idag med olika yrkesgrupper kan det 
vara svårt att fördela ut nya uppdrag. De professionella som deltar i mötet säger allt som 
oftast att det som behövs göras inte står skrivet i deras uppdrag. Det tenderar att 
resultera i att ingen kan eller vill ta på sig uppdraget som behövs göras och situationen 
som har uppstått kring barnet blir då svårt att lösa. 
 

Det är verkligen tråkiga historier som man får höra om hur yrkesutövare 
sitter och resonerar om ansvar och hur man inte ska ta ansvar, att det är 
någon annan som ska ta det, i möte med föräldrar kring deras barn. 
Emellanåt hanterar vi våra uppdrag väldigt dåligt, och då handlar det inte 
om att hänga ut någon yrkesgrupper utan det handlar om att de här 
yrkesgrupperna ingår i organisationer med bra stöd, man har en trygghet i 
att man kan ta beslut som verkligen utgår från barnets bästa. Det är ett 
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organisatoriskt ansvar för att det är som det är. (Intervjuperson 1, 
verksamhet A)    

 
En förhoppning med Skottlandsmodellen från de professionella vi har mött är att man 
inte längre ska kunna gömma sig bakom ”sitt uppdrag” och istället att alla yrkesgrupper 
har fått utökade uppdrag som i sin tur kommer gynna samverkan samt att alla 
professionella tar ett mer delat ansvars över vad som behövs göras. Intervjupersonen i 
citatet nedan hänvisar till exempelvis SIP-möten (SIP står för Samordnad Individuell 
Plan och är en vård- och omsorgsplan för barn och unga där insatser och åtgärder tas 
fram).      
 

Sen måste det säkert till väldigt, ännu mer konkreta saker, men det 
viktigaste är nog ändå att man ska inte kunna sitta, som vi sitter nu till 
exempel med SIP-möte och säga att, det här är inte vårt uppdrag. För så 
länge man kan göra det så kommer det inte bli verklighet, för då kommer 
ingen ha tid eller så, att göra det där lilla extra.[…]om vi kan bestämma oss 
för att göra detta, för att det är barnet som sitter i centrum, och för att vi 
ibland måste frångå våra uppdrag., uppdrag som vi måste göra, om vi kan 
gå lite utanför gränserna, då tror jag att det kan bli bra, och det var precis 
det som jag fastnade för. (Intervjuperson 5, verksamhet E)  

 
6.3.6 Politik som hinder för Skottlandsmodellen     
Några av våra intervjupersoner belyser politiken som både ett hinder och en möjlighet. 
Att politikerna är positiva till att införa Skottlandsmodellen är en stor möjlighet som gör 
arbetat med att implementera modellen enklare. Detta på grund av att alla stora beslut 
kommer tas på en politisk nivå innan dessa beslut kan genomföras. En av våra 
intervjupersoner nämner att politiker gärna jobbar förebyggande och 
Skottlandsmodellen handlar väldigt mycket om tidiga insatser samt att förebygga 
problem senare i livet.  

    
För har man inte förankring uppifrån så kan man göra hur mycket jobb som 
helst underifrån, men då arbetar man i motvind. (Intervjuperson 4, 
verksamhet D)  

 
Däremot kan det också vara ett hinder med politiken. Det har under våra intervjuer 
framkommit att i det län vi har gjort vår undersökning har alla partier sagt ja till att 
införa Skottlandsmodellen. Alla partier var överens om att detta är något som måste 
göras och det ses som en enorm styrka. Men det betyder också att det kan bli 
problematiskt när större beslut ska tas för att det är ett flertal personer inom olika 
nämnder som ska komma överens.      
 

Det är det, styrkan i detta ligger ju att beslutet är taget i sjutton nämnder. 
Det har också en svaghet i att det är tagit i sjutton nämnder, så alla större 
beslut måste ju två nämnder i varje kommun och nämnder i regionen 
komma överens om, annars kan man ju inte ändra. Och det handlar ju då 
om allt från ekonomi till styrning till allting annat så det gäller ju både på 
en politisk nivå, förvaltningsnivå att man känner att man har en del i detta 
och inte heller drar ifrån för mycket med egna idéer. Utan att man har 
faktiskt gått med på det här. Det är också ett problem.  (Intervjuperson 4, 
Verksamhet D) 
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6.3.7 Den mänskliga faktorn  
Ett övergripande hinder som flertalet av våra intervjupersoner belyser är den mänskliga 
faktorn. Det framkommer att ett flertal intervjupersoner anser att det självklart finns bra 
och fungerande samverkansteam idag, men att de ofta är personbundna. Att det finns 
enskilda individer inom de grupper som bidrar till att samverkan bli lyckat. Om den 
personen sedan slutar eller får ett nytt jobb så fallerar samverkan inom gruppen och allt 
börjar om på nytt. Det finns en önskan hos de professionella vi har mött om att 
Skottlandsmodellen ska hitta nya sätt och skapa bättre strukturer för att göra samverkan 
mindre personbunden.      
 

Hinderna är ju mycket... att samarbeta är ju ingenting nytt. Det har pågått i 
20-30 år, säkert ännu längre, men problemet har ju varit att det har varit så 
svårt att få det att bli reguljära permanenta delar i uppdragen. Utan det kan 
ha räckt med att nyckelpersoner slutar eller att det kommer ny chef, så kan 
man spoliera ett väldigt framgångsrikt utvecklat samarbete då. Utan det här 
handlar det ju om att skapa strukturer som blir oberoende av enskilda 
personer. (Intervjuperson 1, verksamhet A)   

 
6.3.8 Områdesindelning som kan upplevas som ett hinder för Skottlandsmodellen  
Det län vi har valt att göra vår undersökning i består av flera kommuner. Det har 
framkommit en oro från en av intervjupersonerna angående en av kommunernas storlek 
och huruvida det kan ställa till problem för samverkan. Intervjupersonen menar att det 
kan vara bra att dela upp kommunen efter ett visst antal områden. Enligt 
intervjupersonen arbetar skola, socialtjänst och BUP utifrån olika stora områden, vissa 
på ett mer övergripande plan och andra på ett mindre område. För att inte samverkan 
mellan dessa aktörer ska bli för stort, menar intervjupersonen att det kan vara bra om 
kommunens omfång delas upp i ett antal mindre områden. Det är sedan i de här mindre 
områdena som samverkansteamen och de särskilt namngivna personerna kan anges.   

 
Så hur man delar upp det vet jag inte men att man gör det på något sätt tror 
jag hade varit bra, att man hade haft samma. Där kanske polis också är 
inblandade, så kanske lite stadsdelsuppdelning eller liknande. Det betyder 
ju att vi alla i området skulle träffas med jämna mellanrum, som rektorerna, 
”namned persons” från BVC, förskolerektorn, personer från socialtjänsten. 
För då skulle man lära känna varandra lite, och man vet vem man ska ringa 
till när man söker någon på till exempel socialtjänsten. För det har en 
betydelse när man känner varandra, man vet att man förstår varandra, man 
kan ha det där lilla ”give and take”. (Intervjuperson 5, verksamhet E)         

 
6.4 Möjligheter till att införa Skottlandsmodellen  
 
6.4.1 Möjlighet till att förenkla samverkan  
Även om samverkan ses som det största hindret i Skottlandsmodellen, ses det också 
som en av de största möjligheterna och den största anledningen till att implementera 
Skottlandsmodellen hos de professionella vi har mött. Genom att implementera 
Skottlandsmodellen hoppas de professionella på att alla som berörs av modellen 
kommer se att samverkan blir enklare. Intervjupersonerna belyser olika faktorer som de 
tror kan komma att förenkla samverkan. Faktorer som tydligare uppdrag, en klarare bild 
av vad alla aktörer kan erbjuda för hjälp, en mer öppen kommunikation men framför allt 
en samsyn om att alltid sätta barnet i centrum. Ett flertal av våra intervjupersoner tar 
upp vikten av att ha ett gemensamt språk. Idag kan vara problematiskt att samverka då 
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olika yrkesgrupper har olika perspektiv. Att ha en gemensam syn på vad samverkan är 
och hur samverkan bli bäst är av stor relevans.       
 

Så det är också en stor möjlighet. Sen så småningom när folk verkligen 
kommer på hur bra det här är, så är ju också den stora möjligheten med att 
man börjar se en förenklad process. Både kring barnet och i sitt eget arbete. 
När man börjar se den själv, att det blir mindre byråkrati, det blir lättare att 
få rätt hjälp i rätt tid, då tror jag också att det är en jättedrivkraft. 
(Intervjuperson 1, verksamhet A)      
 
Och även om vi har goda intentioner, så är det då den mänskliga aspekten 
att man måste ju träffas, man måste få en relation. Man måste ha en samsyn 
på vad är det vi ska samverka kring. (Intervjuperson 2, verksamhet B)  

 
6.4.2 Skottlandsmodellen ur ett ekonomiskt perspektiv  
Flera av intervjupersonerna uppmärksammar ekonomi som en viktig faktor i vad som 
kan bli de största möjligheterna med att implementera Skottlandsmodellen. Några av 
intervjupersonerna lyfter fram risken över att på det sätt som samverkan fungerarar 
idag, inte är hållbart. De menar att det varken är hållbart rent ekonomiskt eller för de 
familjerna och barnen som behöver hjälp. En av intervjupersonerna menar att det rör sig 
om ödesfrågor. En önskan som framkommer från de professionella vi intervjuat är att 
Skottlandsmodellen ska hjälpa olika yrkesgrupper att kunna sätta in tidiga och 
fungerande insatser snabbt som möjligt. Om det lyckas så kommer det i sin tur att 
generera till att samhället sparar pengar som annars måste läggas på bland annat 
utanförskap.        
 

Så det här är ödesfrågor som jag ser det. Sen är det ju, att om vi lyckas med 
detta på lång sikt, så kan vi ju också på sikt, se att det är fullt möjligt att all 
den kostnad som genereras av att människor som hamnar i utanförskap, i 
arbetslöshet, i psykisk och/eller fysisk ohälsa. De pengarna ska man ju 
kunna minska och därmed få mer medel för främjande och förebyggande 
medel, men det är ju naturligtvis på sikt. För fortsätter vi att jobba som vi 
gör nu, så bygger vi ju på oss jättestora kostnader. (Intervjuperson 1, 
verksamhet A)   
 
Jag tror oerhört mycket på att vi kan, och måste förenkla processer om det 
ska bli hållbart, ekonomiskt i framtiden och om det ska bli hållbart för 
barnen och deras familjer. För det är gräsligt att inte kunna få hjälp och 
inte veta vart man ska vända sig. (Intervjuperson 4, verksamhet D)  

 
6.4.3 Barnens bästa i fokus  
Ett genomgående tema för samtliga intervjupersoner är att alla ser att den största 
anledningen till att börja med Skottlandsmodellen är att alla alltid ska utgå från barnets 
bästa. Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att alla berörda aktörer ska ha samma syn 
på barnet och barnets behov samt att barnet alltid ska stå i centrum. Att jobba med 
barnets bästa i fokus är den viktigaste delen av Skottlandsmodellen enligt våra 
intervjupersoner. Det framkom från intervjuerna att de professionella vi mött anser att 
så länge de professionella har det tänkandet, barnets bästa i fokus, kommer samverkan 
bli enklare för man delar samma grundsyn.          
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Att istället låta barnet stå där i mitten, och istället för att putta barnet, att 
alla drar i barnet från tre håll. Att det är det som modellen går ut på, och 
det är också det som vi behöver[…]för då har vi plötsligt satt in tre nya 
insatser som faktiskt kan hjälpa till. (Intervjuperson 5, verksamhet E) 

 
6.4.4 Inför implementeringen av Skottlandsmodellen  
Utifrån våra intervjuer kom det fram att samtliga professionella vi har mött är positiva 
till att implementera Skottlandsmodellen. De professionella ser både möjligheter och 
hinder längs vägen men alla är överens om att detta är något som måste göras. Utifrån 
våra intervjuer har det framkommit att i dagsläget har information angående 
Skottlandsmodellen främst riktats till chefer och rektorer hos de berörda aktörerna. När 
det gäller sjösättningen av modellen anser en av våra intervjupersoner att det är viktigt 
att samla alla yrkesgrupper som kommer att ingå i Skottlandsmodellen och ha en stor 
gemensam föreläsning. En föreläsning där alla får höra samma information. Enligt 
intervjupersonen är det viktigt att alla hör samma information från början för att minska 
missförstånd. Genom att ha en gemensam föreläsning skulle man också visa att det är en 
process som alla, det vill säga polis, skola, socialtjänst och BUP är överens om.  

   
Sen tror jag att det hade varit bra att den här, ungefär som vi hade den där 
stora föreläsningen, då med skottarna, att när det här ska sjösättas, så att 
säga, att man faktiskt står där, både chefer för BUP, för skola, och från 
kommun och socialtjänst, sida vid sida så att alla har hört samma sak. 
(Intervjuperson 5, verksamhet E) 

 
En annan viktigt aspekt med implementeringsprocessen som framkommit under 
intervjuerna är att våra intervjupersoner anser att det är viktigt med klara besked. 
Tydliga och raka besked för hur implementeringen samt arbetet kring 
Skottlandsmodellen ska gå till från en politisk nivå och en chefsnivå anses ha en stor 
betydelse.     

 
Så det måste vara tillsagt uppifrån att vi ska jobba med det här, sen vet jag 
inte riktigt hur konkret det måste vara. Men det måste vara väldigt tydligt. 
(Intervjuperson 5, verksamhet E)  

 
Sammanfattningsvis ser vi att samverkan ses som både ett hinder för 
Skottlandsmodellen men samtidigt ses det också som en av de största möjligheterna. 
Det är ett spännande resultat som vi kommer att analysera i nästkommande kapitel. Det 
är många faktorer som kan komma att påverka implementeringsprocessen men att alla 
professionella vi har mött är positiva till den här förändringen är utan tvivel. Följande 
citat visar att Skottlandsmodellens grundtanke om samverkan har stor potential enligt de 
professionella.         

 
Jag tror inte på sådana lösningar där allt blir fantastiskt. Jag tror inte på 
det någonstans. Det tror jag inte om Skottlandsmodellen heller, däremot så 
tror jag oerhört mycket på samverkan. (Intervjuperson 4, verksamhet D)  

 

7 Analys 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera vårt resultat från vår studie utifrån de 
teoretiska perspektiv vi utgått ifrån samt tidigare forskningsresultat. Analysen av vårt 
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resultat presenteras utifrån teman från resultatet som vi sedan kopplat ihop med 
begreppen förstå, vilja och kunna. De teman som vi utgår från är de professionellas 
kunskapsbas om Skottlandsmodellen, de professionellas syn på modellen samt vilka 
hinder och möjligheter de professionella uppfattar kan komma att bli aktuella vid 
implementering av Skottlandsmodellen.         
 
Vi har valt att analysera vårt material utifrån analysbegreppen förstå, vilja och kunna på 
grund av att dessa tre begrepp är en mycket väsentlig del i implementeringsprocessen. 
Vi ser en tydlig koppling mellan begreppet förstå och de professionellas kunskap kring 
Skottlandsmodellen. Vidare ser vi att de professionellas syn på Skottlandsmodellen kan 
knytas till begreppet vilja. Till sist ser vi även en koppling till begreppet kunna med de 
hinder och möjligheter som framkommit i vårt resultat. Vi kommer föklara detta vidare 
i nästkommande stycken. 
 
7.1 Kunskap om Skottlandsmodellen – Förstå   
För att en implementering ska bli lyckad krävs det en viss kunskap kring området som 
ska implementeras. Vikten av att alla berörda aktörer förstår hur Skottlandsmodellen är 
uppbyggd samt syftet med modellen har en stor relevans för själva 
implementeringsprocessen. Alexanderson (2006) menar att begreppet förstå handlar om 
vilken grad av förståelse de professionella har för det som ska implementeras. 
Förståelse är det första steget till möjligheten att påbörja en implementeringsprocess. 
För studiens syfte var det viktigt för oss att få en fördjupad vetskap om vilken kunskap 
de professionella besitter, som vi har mött, angående Skottlandsmodellen. Det framkom 
i resultatet att samtliga intervjupersoner har hög kunskap om Skottlandsmodellen. De 
professionellas kunskap är likartad, med undantag för några av de intervjupersoner som 
besitter en högre grad av kunskap. Utifrån den kunskap som vi har erhållit kring 
Skottlandsmodellen utifrån tidigare forskning samt vetenskapliga artiklar så 
överensstämmer även den här kunskapen med det som de intervjuade har beskrivit för 
oss. På grund av att kunskapen är så hög på många sätt i länet kan det resultera i goda 
förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess av Skottlandsmodellen. För att 
sprida och förstärka kunskapen om Skottlandsmodellen till fler aktuella aktörer 
framkom det i en intervju att en stor gemensam föreläsning om Skottlandsmodellen kan 
vara till stor nytta. Detta med syfte att alla berörda får ta del av samma information 
vilket kan komma att skapa en ännu större förståelse för Skottlandsmodellen. 
 
Intersektionell samverkan innebär att olika professioner med olika regelverk och 
perspektiv samverkar med varandra. Vi ser en koppling mellan Skottlandsmodellen och 
intersektionell samverkan. Detta med anledning att syftet med Skottlandsmodellen är att 
flertalet olika aktörer och myndigheter med olika perspektiv ska gå samman. Enligt Ek 
et al. (2017) är det viktigt att aktörernas olika perspektiv diskuteras och klargörs. Det är 
även viktigt med kollegial handledning. Denna kollegiala handledning kan förhindra 
konflikter mellan aktörerna, för att aktörerna får kunskap om varandras perspektiv. Vi 
anser att det är mycket relevant att de professionella får chans till kollegial handledning, 
då de kan prata öppet om olikheter och otydligheter som kan uppkomma i samverkan 
inom Skottlandsmodellen. Detta med syfte att de professionella ska få en utvecklad 
förståelse. Vedung (2016) lyfter fram hur viktigt det är att de professionella inte endast 
besitter en allmän kunskap om modellen som ska implementeras, utan det krävs en 
detaljerad kunskap och att de professionella verkligen förstår vad modellen handlar om 
för att implementeringsprocessen ska kunna lyckas. Vi ser att det finns en stor förståelse 
för modellen i det aktuella länet idag. Dock ligger denna förståelse just nu på politisk – 
och chefsnivå, då modellen inte ännu har nåtts ut till verksamheterna.    
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7.2 De professionellas syn på Skottlandsmodellen – Vilja  
Genom resultatet i vår studie ser vi ett återkommande tema gällande de professionellas 
syn på Skottlandsmodellen. Samtliga intervjupersoner har en mycket positiv syn på och 
tilltro till Skottlandsmodellen. För att en implementeringsprocess ska kunna bli lyckad, 
framhäver Alexanderson (2006) vikten av att de professionella i fråga har en vilja till att 
genomföra och tillämpa den nya modellen. Vedung (2016) lyfter fram hur relevant det 
verkligen är att berörda aktörer, både på enskilda professionellas nivå och politisk nivå, 
har en vilja till att tillämpa och arbeta efter den implementerade modellen i fråga. 
Eftersom viljan är av en sådan stor betydande roll i implementeringsprocessen, var det 
mycket viktigt för studiens syfte att få vetskap om vilken syn på och attityder till 
Skottlandsmodellen som de professionella har. Även i vilken grad de professionella vill 
börja arbeta utefter Skottlandsmodellens ramverk, var en viktig del att få svar på utifrån 
studiens syfte. Av det resultat vi har fått fram, ser vi ett genomgående tema hos de 
professionella som vi har mött, att de har en positiv syn på Skottlandsmodellen. Det 
framkom i vårt material vi har analyserat att de professionella anser, att i dagsläget är 
inte alltid samverkan hållbar. Det tenderar att resulterar i att försvåra arbetet för de 
professionella. Resultatet av vår studie angånde problematik med samverkan 
överensstämmer med den kunskap som vi har påträffat i tidigare forskning. Basic 
(2017) tar upp svårigheter med samverkan som bland annat kan påverkas av en ovilja att 
samverka med andra externa aktörer eller en konkurrens som kan uppstå mellan olika 
yrkesgrupper. På grund av att samverkan idag inte sällan är dysfunktionell anser de 
professionella att Skottlandsmodellan kan ses som en lösning på problemet. De 
professionella är positiva till implementeringen av modellen då de anser att den 
nödvändig för det framtida sociala praktiska arbetet.      
 
Samtliga intervjupersoner anser att de vill testa att börja arbeta efter 
Skottlandsmodellens ramverk då de professionella har en tilltro till modellen. Det finns 
alltså en stor vilja till att implementera Skottlandsmodellen utifrån de professionella vi 
har mött. Man bör dock ha i åtanke att vi har intervjuat personer som är tidigt insatta i 
modellen och dess implemnteringsprocess. Med tanke på att Skottlandsmodellen inte är 
ute i verksamheterna ännu, är det svårt att veta hur de professionella kommer reagera på 
modellen. Det kan komma att bli en stor omställning för de verksamma inom de olika 
aktörerna, både på ett individuellt och ett organisatoriskt plan. Att de professionella har 
en vilja är inte allt i en implementeringsprocess, man kommer långt men inte hela 
vägen. Förutom en förståelse och vilja till att tillämpa modellen som implementeras, 
krävs det även att det finns förutsättningar och resurser, alltså att kunna.  
 
7.3 Upplevda hinder och möjligheter – Kunna   
För att kunna implementera en ny modell, krävs det som nämnts ovan även rätt 
förutsättningar och resurser. När det kommer till tillämpning av Skottlandsmodellen är 
flertalet av intervjupersonerna eniga om att det behövs en mer tydlig struktur på de 
professionellas uppdrag om vem som bär ansvar för vad. Det ska även finnas en tydlig 
helhetsbild över barnets situation. Enligt Vedung (2016) handlar att kunna mycket om 
resurser, och det handlar både om ekonomi och personal. Enligt Ek. et al. (2017) 
handlar samverkan om att olika aktörer ska komplettera varandra med olika specifika 
professionella perspektiv. En av de absolut viktigaste resultaten vi kom fram till är att 
samverkan ses som både ett hinder och en möjlighet. Begreppet kunna inkluderar inte 
bara hinder som resurser, utan det kan även ha att göra med personalens attityder. En av 
intervjupersonerna har lyft frågan om resurser och hur det ska finnas rum för 
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finansiering av detta i budgeten, och därav finns det ett visst tvivel hos en del av 
intervjupersonerna. Risken med skepticism är att det kan leda till en mer negativ 
organisationskultur, vilket i sin tur kan leda till en negativ syn på det som ska 
implementeras. Nielsen et al. (2010) menar att gemensamma värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas inom en organisation kan påverka 
implementeringsprocessen både positivt och negativt.  
 
Det framkom i vårt resultat att otillräckliga resurser kan ses som problematiskt. Ofta ser 
de professionella vad som kan behöva göras, men har inte de resurser som krävs för att 
kunna ta på sig ett ytterligare uppdrag. Detta går i linje med Eks et al. (2017) studie, där 
han tar upp att aktörer ibland kan undvika att ta på sig ännu ett uppdrag för att spara in 
på verksamhetens resurser. Vår analys av detta är att det finns en förhoppning om att 
Skottlandsmodellen kommer att kunna underlätta problemet med resurser genom en 
tydligare struktur på ansvars- och uppdragsfördelningen. Det vi ser som problematiskt 
är att socialtjänst, BUP, polis och skola som lyder under den offentliga sektorn har en 
specifik budget. Det resulterar i att det troligtvis inte kommer in mer resurser till de 
berörda aktörerna och myndigheterna. Vi anser dock att Skottlandsmodellen kanske kan 
skapa bättre förutsättningar för hur resurserna kan fördelas på ett annat sätt än idag.    
 
Det har framkommit från vårt resultat att det kan finnas en rädsla mellan 
yrkesgrupperna att den ena kan gå över yrkesgränser och göra en annans yrkesgrupps 
uppgift. Vår analys av detta resultat är att en del av de professionella kan känna sig 
utbytbara, och istället försvårar samverkan mellan yrkesgrupperna för att känna mig mer 
värdefull i sin yrkesroll. Det här går hand i hand med vårt resultat, att allt som oftast 
idag försvåras samverkan av en oförståelse för varandra. De professionella vet inte alltid 
vad de andra aktörerna har att erbjuda. Enligt Blomqvist (2012) kan en ovetskap om de 
andra aktörerna försvåra samverkan för de berörda aktörerna. Begreppet att kunna, 
grundar sig som nämnts ovan i möjligheten till att genomföra implementering av en ny 
modell. I Skottlandsmodellen är samverkan en av de största och viktigaste 
grundpelarna, och fungerar inte samverkan kommer det resultera i stora svårigheter i att 
implementera Skottlandsmodellen i länet. Den mänskliga faktorn har en stor betydelse 
för samverkan. I studiens resultat framkom det att idag är samverkan i många fall 
personbunden. Med det menas att specifika individer har en stor betydelse för 
samverkan, om individen i fråga slutar eller byter jobb fallerar hela samverkan. Att 
skapa goda relationer ses också som en möjlighet för att lyckas skapa en lyckad 
samverkan, detta framkom också från vårt resultat. Detta lyfts även fram i tidigare 
forskning. Enligt Basic (2017) är den personliga relationen mellan de individer som 
deltar i samverkan av särskilt stor betydelse.  
 
Sammanfattningsvis, ser vi att i det län vi har gjort vår studie i finns det både en 
förståelse och en vilja till att implementera Skottlandsmodellen, för de professionella 
och även för barnens bästa. Utifrån vår analys anser vi att det är av stor betydelse att 
samtliga berörda aktörer och professionella kan få ta del av en gemensam 
utbildningsföreläsning, där framträdande personer från samtliga aktörer och 
myndigheter står enade och visar en tilltro till att implementera Skottlandsmodellen. 
Detta med syftet att förstärka kunskapen kring modellen, vilket kan resultera i en ökad 
känsla av att vilja implementera modellen. Att ha en stor gemensam föreläsning anser vi 
skulle kunna vara en bra start för implementeringsprocessen, dock är det inte tillräckligt. 
Vi anser även att det kan komma att behövas internutbildningar inom respektive aktör 
och myndighet för att de professionella ska få en bättre förståelse för arbetssättet inom 
Skottlandsmodellen. Det kan med fördel göras genom att man kan ge en fallbeskrivning 
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där man utifrån ett påhittat fall kan visa hur samverkan teoretiskt ska gå till i praktiken 
utifrån modellen. Det vi ser som problematiskt är begreppet kunna, hur modellen ska 
kunna implementeras på det smidigaste sättet i länet. Som nämnts ovan, krävs det inte 
endast att det finns tillräckligt med resurser för att kunna implementera den nya 
modellen. Utan det krävs även att de professionella ska vilja implementera modellen i 
fråga. Det kommer krävas ett stort engagemang och ett tydligt pedagogiskt ledarskap av 
cheferna på de berörda aktörerna och myndigheterna för att implemenera 
Skottlandsmodellen. Det kommer också krävas en stor vilja från de professionella i 
verksamheter som kommer arbeta aktivt utefter Skottlandsmodellen.  På grund av att 
samverkan ses som ett hinder för Skottlandsmodellen krävs det vidare forskning 
angående hur modellen ska kunna implementeras och tillämpas.         
 
8 Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring val av metod, vi kommer belysa 
det som har fungerat bra men även det vi hade kunnat göra annorlunda. Därefter följer 
en diskussion kring val av teoretiska utgångspunkter och det resultat vi har fått fram. 
Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning inom vårt studieområde.    
 

8.1 Metoddiskussion  
 
8.1.1 Val av metod 
Utifrån vårt syfte med den här studien har valet av kvalitativa forskningsintervjuer varit 
passande. Det har givit en djupgående kunskap om Skottlandsmodellen, vilket 
eftersträvades. Efter varje genomförd intervju växte vår kunskapsbas kring 
Skottlandsmodellen vilket bidrog till att intervjuerna hela tiden kunde förbättras, då vi 
kunde ställa fler följdfrågor och föra ett bättre samtal. Studiens syfte och 
frågeställningar grundar sig i de professionellas syn på, och attityder till 
Skottlandsmodellen samt uppfattningar av möjligheter och hinder vid implementering 
av modellen, och det ledde oss till att anta en hermeneutisk ansats. Genom att vi har 
tolkat och analyserat svaren från intervjupersonerna flertalet gånger, hoppas vi att vi har 
tillfört en gedigen kunskap och förståelse för de professionellas upplevelser av 
Skottlandsmodellen. Det resulterar i att vi hoppas att vi fått svar på våra frågeställningar 
i studien.  
 
8.1.2 Urval  
Ett av våra inklusionskriterier för studien var att vi endast skulle intervjua professionella 
med en relativt hög kunskap om Skottlandsmodellen för att göra studien så trovärdig 
som möjligt. Efter avslutade intervjuer så anser vi att alla intervjupersoner uppfyllde 
detta krav och ger därför den här studien mer tillförlitlighet. Vår studie bidrar till ny 
kunskap på så vis att vi har sammanställt synen på implementeringen av modellen från 
samtliga berörda aktörer i länet i fråga. Som tidigare nämnts, ingår även myndigheter 
som polisen i Skottlandsmodellen. Anledningen till varför vi har valt att inte genomföra 
en intervju med en polis, är på grund av att modellen är så pass ny i detta aktuella län. 
Vi fick även bekräftat i en intervju att, att polisen i nuläget inte hade kunnat tillföra 
mycket i studien då modellen inte är bekant ute i verksamheten ännu.      
 
8.1.3 Datainsamling och intervjuguide  
Vi började studien med att genomföra en pilotintervju med en person med viss kunskap 
om Skottlandsmodellen. Under pilotintervjun märkte vi att några av våra frågor i 
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intervjuguiden inte var rätt formulerade eller var felplacerade. Vi observerade också att 
det saknades en fråga där våra intervjupersoner skulle få chansen att prata mer öppet 
kring implementeringen av Skottlandsmodellen, så vi lade då till en avslutande öppen 
fråga. Tack vare pilotintervjun blev vår intervjuguide bättre och det resulterade i sin tur 
till mycket användbara intervjuer som gav oss fyllig och djupgående kunskap.        
 
8.1.4 Teoretisk utgångspunkt  
Planen från början var att använda oss av en annan teoretisk utgångspunkt, 
gemeinschaft och gesellschaft. Efter närmare granskning och analysering av vårt syfte 
och frågeställningar insåg vi att den teorin inte räckte till. Vi valde då att byta teoretisk 
utgångspunkt till implementering, som bättre matchade vårt syfte. Vi har förstått 
implementeringsprocessen på ett djupare plan genom att vi har använt oss av teorier 
kring denna. Implementeringen har även hjälpt oss att förstå och tolka vårt resultat. 
Begreppen förstå, vilja och kunna som vi använt oss av i vår analys har bidragit till en 
stor förståelse och inblick i hur en implementeringsprocess blir lyckad.  
 
8.2 Resultatdiskussion  
Det resultat som studien genererar anser vi vara trovärdigt och användbart för 
professionella i det sociala arbetet som berörs av Skottlandsmodellen. Vi har 
sammanställt olika specifika yrkesrollers perspektiv på implementeringsprocessen, 
vilket kan resultera i en ökad förståelse mellan de berörda yrkesprofessionerna. Studiens 
resultat kan ha påverkats av att flertalet av våra intervjupersoner arbetar med 
implementeringen eller utvecklingen av Skottlandsmodellen och är därav positiva till en 
implementering av modellen. Detta kan ha gett studiens resultat en positiv prägel, som 
kan ses som både negativ och positiv. På grund av detta ser vi nu i efterhand att 
resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi hade inkluderat fler intervjupersoner som 
inte är fullt lika insatta i Skottlandsmodellen. Syftet med det är att det skulle kunna 
generera ett annat perspektiv på modellen, som skulle kunna vara nyttigt för studiens 
syfte. Hade vi fått ett annat perspektiv från professionella som inte är fullt lika insatta i 
Skottlandsmodellen, hade det kunnat generera en bredare bild av synen på själva 
implementeringen. Dock är detta något som skulle vara svårt att genomföra i dagsläget i 
vår studie, då modellen inte har börjat implementeras i verksamheterna ännu.  
 
Vi anser att det kan bli problematiskt med implementeringen av Skottlandsmodellen i 
Sverige, då Sverige har ett etablerat välfärdssystem med en struktur på det 
professionella arbetet som har funnits i många år. Vi tror att det betyder att man i många 
fall kommer att behöva ändra det befintliga arbetssättet på olika sätt, som evenuellt inte 
alla professionella  är eniga om. Vid implementering av Skottlandsmodellen i det 
aktuella länet anser vi att man måste gå in med ett positivt men realistiskt synsätt på de 
hinder och möjligheter som kan komma att uppstå under implementeringsprocessen. En 
aspekt som vi har reflekterat över är att man, vid implementering av modellen, behöver 
vara medveten om att troligen inte alla professionella kommer att vara positiva till att 
ändra arbetssätt och rutiner.       
 
På grund av att vi har gjort en studie som grundar sig i professionellas attityder och 
upplevelser så är vår studie kontextuell. Med detta menar vi att våra intervjuer har skett 
i sitt sammanhang där och då. Uppfattningar och attityder kan alltid förändras över tiden 
vilket betyder att även vårt resultat är kontextuellt. Vi anser ändå att studiens resultat 
har en viss överförbarhet på grund av att vi har lyckats få en djupgående och bred 
kunskap från samtliga intervjuer.  
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Ett annat resultat som framkom i studien rör den mänskliga faktorn. Enligt Basic (2017) 
är en god social kompetens en grundläggande faktor i individernas roll i att skapa en 
god samverkan. Detta kan tolkas som att det läggs stor vikt vid individerna som ingår i 
samverkan, och att individerna i fråga är av en stor betydande roll. Flertalet av 
intervjupersonerna i vår studie nämner att goda samverkansteam idag ofta är 
personbundna. Detta för med sig att samverkan riskerar att fallera när en av de 
professionella i ett samverkansteam slutar. Den här typen av sårbar samverkan syftar 
Skottlandsmodellen till att förhindra. Modellens avsikt är att skapa en samverkan som 
inte är personbunden. Samverkan ska inte fallera på grund av en enskild individ, då 
samtliga professionella i enlighet med Skottlandsmodellen ska jobba på samma sätt med 
samma mål och en gemensam syn på vad välbefinnande är.   
 
I det första stadiet av studien förmodade vi att sekretess skulle vara ett hinder för 
samverkan inom Skottlandsmodellen. Utifrån studiens  resultat framkom det att 
sekretess inte är ett så stort hinder som vi tidigare trott. Enligt Socialtjänstlagen (2016) 
finns det möjlighet till att professionella får dela med sig av information, som 
egentligen är sekretessbelagd,  till andra aktörer om klienten i fråga ger sitt samtycke till 
detta. Med samtycke från klienten ses inte längre sekretessen som ett hinder och det 
följer i enighet med vårt resultat. Studiens resultat som berörde samtycke och sekretess 
lägger vikt vid att bygga en tillit till barnet och vårnadshavare och här ser vi även en 
tydlig socialpedagogisk koppling. Intervjupersonerna i vår studie lyfter fram att för att 
få samtycke krävs det att den professionella bygger en relation på tillit till barnet och 
vårdnadshavare för att lyckas få samtycke att dela informationen med andra aktörer. 
Lyckas inte den professionella att etablera en förtroendefull relation, riskerar detta att 
förhindra samverkan mellan andra aktörer då samtycke kan saknas. Vi anser att 
Skottlandsmodellen bygger på tillit och ett relationsskapande arbetssätt, som även är 
grunden i ett socialpedagogisk arbetssätt. Detta går i samförstånd med vad Cederlund & 
Berglund (2017) tar upp, där stor vikt läggs på att skapa en god arbetsallians med 
klienten i fråga. Med detta menar vi att Skottlandsmodellen går hand i hand med det 
socialpedagogiska synsättet och kan i framtiden generera en samsyn på vad barnets 
bästa i fokus faktisk betyder, samt vad välbefinnande för ett barn innebär. Det här anser 
vi vara en av de viktigaste delarna i Skottlandsmodellen, att alla professionella har 
samma syn på vad barnets bästa innebär.   
    
8.3 Fortsatt forskning  
Vad gäller vidare forskning anser vi att det finns behov av att genomföra en studie om 
specifikt hur implementeringsprocessen av Skottlandsmodellen ska gå till. Detta på 
grund av att vi ser att i det aktuella länet finns både en förståelse för och en vilja till att 
implementera Skottlandsmodellen. Däremot anser vi att det behövs ytterligare forskning 
gällande förutättningarna och möjligheterna till att kunna implementera 
Skottlandsmodellen. Vi anser också att det finns forskningsmöjligheter i att forska om 
hur arbetet enligt Skottlandsmodellens ramverk har utvecklats. Exempelvis kan en 
studie genomföras cirka 3-5 år efter implementering av Skottlandsmodellen, för att 
utvärdera hur arbetssättet har fungerarat samt positiva och negativa aspekter med 
Skottlandsmodellen.        
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Bilagor  
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjuguide inför C-uppsats 

 

Studiens syfte är att att belysa professionellas uppfattningar kring hinder och 

möjligheter med att implementera Skottlandsmodellen till svenska förhållanden med 

fokus på samverkan mellan skola, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri. 

 

Frågeställningar:  

 

1. Vilken kunskap har de professionella om Skottlandsmodellen? 

2. Vad finns det för attityder till att införa Skottlandsmodellen i en svensk kontext hos 

de professionella? 

3. Vilka hinder och möjligheter uppfattar de professionella kan bli aktuella vid 

implementering och tillämpning av Skottlandsmodellen i Kronoberg? 

 

Intervjufrågor  

1. Vad har du för kunskap om Skottlandsmodellen?  

2. Hur har du fått den här kunskapen?  

3. Vad var ditt första intryck av Skottlandsmodellen?  

4. Vad har du för erfarenheter kring modellen?  

5. Vad har du för syn på Skottlandsmodellen nu om du jämför med ditt första 

intryck?  

6. Vad ser du som största möjligheter med att implementera Skottlandsmodellen i 

svenska förhållanden?  

7. Vad tror du kan kan bli de största hindret med att implementera modellen i 

svenska förhållanden?   

8. Vad anser du är den största anledningen till att börja tillämpa 

Skottlandsmodellen i Sverige?  

9. Hur påverkas just ditt arbete och dina arbetsuppgifter på din arbetsplats av 

Skottlandsmodellen och vilka konsekvenser kan de ge? 

10. Är det något utöver det vi pratat om som du vill tillägga?  

 



  
 

II 

Bilaga 2 Missivbrev  
 
                                                                                                     02-04-2019   
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 
missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 
 
Vi är två studenter som nu är inne på sista terminen av detta program och är nu i full 
gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda område är 
Skottlandsmodellen. Syftet med detta arbetet är att belysa professionellas syn på 
implementeringen av Skottlansdmodellen i svenska förhållanden samt vad som 
uppfattas som de största hindren och möjligheterna med detta.       
 
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vår mailkontakt angående 
medverkan i intervjuer angående Skottlandsmodellen. När det gäller detta anser vi att er 
kunskap /erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del av. För att få ut så mycket 
kunskap som möjligt av er vill vi göra kvalitativa djupgående intervjuer med er. Vi är 
tacksamma att ni vill medverka i vår studie och delge era erfarenheter kring ämnet.  
 
Vi kommer ha Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke i detta arbetet. Det 
betyder att allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välj att avbryta intervjun 
och därigenom också ditt deltagande i den här studien. Allt deltagande kommer också 
behandlas konfidentiellt och den kunskap vi får ut från intervjuerna kommer endast att 
användas i utbildningsändamål för den här studien.     
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av 
uppsatsarbete. Handledare samt kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 
mer information.  
 

Med vänlig hälsning  
Matilda Bergmark & Daniella 
Karlsson  
mb223zz@student.lnu.se 
dk222ei@student.lnu.se  
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