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Den här delrapporten beskriver hur ini  ering och 
start av utvecklingsarbetet Tillsammans för barn-
ens bästa i Sörmland har gå    ll. 
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Följeforskning och resultat
FoU i Sörmland fi ck uppdraget a   genomföra följeforsk-
ning av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa 
i Sörmland för a   genom samverkan med projektbestäl-
lare, projektpartner, projektägare, styrgrupp, processle-
dare, målgrupper och forskare med fl era skapa förutsä  -
ningar för e   kon  nuerligt lärande i och genom projektet. 

Sy  e med delstudien 
Sy  et med delstudien var a   undersöka hur ini  ering och start av 
utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland har 
gå    ll. Fokus låg på generella refl ek  oner om ini  ering och start 
av utvecklingsarbetet som process; framgångar, risker och hinder i 
utvecklingsarbetet hi   lls, samt förbä  ringsmöjligheter för det fort-
sa  a utvecklingsarbetet.

Genomförande
Utvecklingsarbetets dokumenta  on och självrapporteringar, ob-
serva  oner vid möten under utvecklingsarbetet samt intervjuer 
utgör de grundläggande källorna för datainsamling.

En fokusgruppsintervju med elva delt-
agare gjordes inom ramen för Lärande 
workshop 1 i slutet av mars 2022 och 
två komple  erande skri  liga intervjuer 
gjordes e  er fokusgruppsintervjun.

Resultat
Utvecklingsarbetet hade inte en viss 
startpunkt, eller e   specifi kt problem a   
utgå från. Gemensamt i beskrivningar av 
startpunkter är a   fl era parter delar en 
upplevelse av a   något behöver göras 
 llsammans för barns fysiska och psy-

kiska hälsa, samt a   Sko  landsmodel-
len ly  s som en intressant utgångspunkt. 

Upplevda framgångsfaktorer
• En delad övertygelse om a   länet 

behöver utvecklingsarbete för a   
förbä  ra barns mående. 

• Det fi nns e   engagemang hos både 
poli  ker och tjänstemän. 

• Skolans delak  ghet i styrningen av 
arbetet. 

• En lyckad rekrytering av processle-
dare, både u  från komple  erade 
kompetenser och framåtdriv. 

Upplevda riskfaktorer
Under uppstartsfasen upplevdes det a   
fokus var på eff ektmål snarare än pro-
jektmål. Intervjupersonerna ly  er de  a 
som en dubbel risk, både a   det kan 
forma/förskjuta förväntningarna på vad 
projektet kommer a   uppnå och a    d-
en för konkret arbete blir kortare. 

Även omsä  ning i personal och chefs-
nivå ses som en risk. 

I intervjuerna ly  s även förslag  ll det kom-
mande arbetet. A   arbeta ak  vt med i
informa  onsspridning och a   arbeta

NÅGRA REKOMMENDATIONER

• A   ha mer fokus på projektets 
målsä  ningar 

• Tydlig och enhetlig informa  ons-
spridning  ll, och förankring hos, 
berörda aktörer och verksamheter. 
Nyhetsbrevet kan behöva komplet-
teras med exempelvis dialogträff ar, 
workshops eller liknande.   

• E  ersom det fi nns andra aktörer som 
inte är representerade i styrgruppen 
rekommenderas a   mer dialog förs 
med dessa aktörer.

• Case som e   förslag på metod för a   
synliggöra olika förståelser för vad 
utvecklingsarbetet skulle innebära 
för olika parter i samverkan

• Kartläggning om vad som fungerar 
bra och mindre bra i fråga om inklu-
dering av berörda aktörer och a   e   
förbä  ringsarbete inleds med bland 
annat mer involvering av barn och 
vårdnadshavare. 

prak  skt  llsammans med hjälp av case, 
samt a   komma i gång med pilotverk-
samhet bedöms som vik  ga framåtrikta-
de ak  viteter. 

Upplevelser och erfarenheter från pro-
jektet visar många lärdomar för a   up-
prä  hålla och främja framgångar, före-
bygga risker och hinder, samt a   sä  a i 
gång förbä  ringar i det fortsa   utveck-
lingsarbetet. En rekommenda  on är a   
iden  fi erade framgångar, risker/hinder 
och förbä  ringsförslag tas som utgång-
spunkt för förbä  ringsarbetet i fortsät-
tningen. 
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