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Communities That Care, CTC, så här långt
Inledning
Föreliggande rapport bygger till stora delar på andra rapporter, utredningar eller
uppföljningar. Syftet med rapporten är att översiktligt beskriva var vi befinner oss idag,
hur vägen dit har sett ut och vilka erfarenheter vi har gjort på vägen. Detta inte minst
för att i görligaste mån försöka undvika att göra (onödiga) misstag när vi växlar upp
arbetet.
Allt arbete inom CTC följer en checklista som beskriver vad som ska göras (mål,
delmål), när det ska göras (i vilken ordning) och hur det ska göras (processverktyg). I
checklistan sker även en värdering av hur väl man bedömer att uppgiften har
genomförts (helt, delvis, påbörjad, inte alls) och hur svårt det var att genomföra den
(mycket svårt, svårt, ganska lätt, lätt). Checklistan är ryggraden i CTC med vars hjälp
kvaliteten i arbetet säkerställs, så att ambitionen – områdesmålen – kan nås. Checklistan
är nödvändig inom CTC på samma sätt som den är nödvändig för kirurger eller piloter:
det är ett komplext arbete som måste ske i viss ordning och som innehåller många
detaljer som inte får glömmas bort eller slarvas igenom. Om checklistan inte följs är det
stor risk att arbetet misslyckas. Checklistan är även ett utmärkt instrument för
uppföljningen av arbetet, både för att kunna fira delsegrar i det annars långsiktiga
arbetet och för att upptäcka brister. När någonting inte fungerar som det ska, är tanken
att områdesteamen ska gå igenom checklistan och särskilt granska de moment som,
enligt den egna värderingen, har blivit mindre väl genomförda och de moment som har
ansetts vara svåra eller mycket svåra att genomföra. Sannolikt kommer områdesteamen
att finna anledningarna till att det inte fungerar där och har därmed möjlighet att
åtgärda bristerna innan det går för långt så att arbetet misslyckas.
Mycket av innehållet i denna rapport har sitt ursprung i checklistan. Det finns en
checklista för varje område, men även en ”central” sammanfattande checklista (bil 1). I
den sammanfattande checklistan kommer vem som helt som har ett intresse av arbetet,
mycket enkelt att kunna få en snabb överblick av hur arbetet i hela staden fungerar; var
det lyser grönt och var det blinkar rött. Utifrån den sammanfattande checklistan går det
sedan att ”gräva sig ned” till varje områdes specifika checklista och se hur arbetet
fortskrider – vilka framgångar man har och vilka utmaningar man kämpar med.
Transparensen i arbetet är total, vilket bör öka både förståelsen, förankringen och
engagemanget på alla nivåer – det är inga hemligheter som avhandlas i slutna sällskap,
utan alla som vill bidra till utvecklingen i områdena är välkomna in i arbetet.
Det krävs en by för att uppfostra ett barn, är en grundtanke i CTC-arbetet. Det är allas
ansvar att se till så att barn och unga får goda förutsättningar att växa upp och ta ansvar
som samhällsmedborgare. I dessa tider, våren 2020, blir vi ständigt påminda om det
faktum att vi i grund och botten är flockdjur med ett kollektivt ansvar för varandra.
Det gäller inte bara i förhållande till COVID-19, det gäller i hela vår existens. Vi har det
i våra gener. Samtidigt är det inte ovanligt att höra att innebörden av ”allas ansvar” är
att det inte är någons ansvar – att det faller mellan stolarna. För att hantera detta
dilemma, och ”jobba mellan stolarna”, har vi inom CTC-arbetet ibland varit tvungna
att ta till oortodoxa lösningar, bland annat när det gäller organiseringen av arbetet,
roller, anställningar etc. Det är inte alltid oortodoxa lösningar fungerar, eller blir
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hanterbara, i större skala. Inför den fullskaliga implementeringen av CTC har det därför
varit viktigt att undersöka vad de som på olika sätt har verkat inom dessa oortodoxa
lösningar, tänker och tycker om hur det har fungerat: fördelar, nackdelar och om det
möjligtvis finns bättre lösningar. Detta har skett bl a i den s k HR-utredningen, som
genomfördes av HR-avdelningen vid stadskontoret under våren 2020 (bil 2).
Ytterligare en viktig källa till denna rapport har varit den årliga uppföljningen av vad
områdesteamen tycker och tänker om hur det faktiska arbetet fungerar lokalt i
områdena (bil 3 och 4). Om de som de facto gör arbetet inte tycker att det går bra
och/eller att arbetet inte känns meningsfullt, spelar det ingen roll att det finns en
checklista att hålla sig till, det kommer inte att hålla i längden ändå. Upplevelsen av att
arbeta med CTC är därför viktig både att ha koll på och att arbeta aktivt för att ständigt
förbättra. Ledningen, i förvaltningarna och i andra samverkande organisationer, har här
en viktig roll i att ge goda förutsättningar för medarbetarna att vara en aktiv del i CTCarbetet, men det handlar också om de lokala utvecklingsledarnas förmåga att skapa
effektiva områdesteam. Det finns inom CTC processverktyg som stöd för skapandet av
effektiva team och effektiva möten, men utvecklingsledarnas informella kompetens är
ändå avgörande för framgång. Det är få personer som har den formella kompetensen
att leda ett CTC-arbete. När vi nu ska rekrytera nya utvecklingsledare, är det därför
potential vi letar efter (se bil 5).

Allmänt
Ordet ”omorganisering” har kommit att förknippas med CTC-Malmö bland våra
nationella och internationella kontakter. Ända sedan det första försöket att testa CTCsystemet i en pilot, inom ramen för utvecklingsprojektet Trestad2 (Stockholm,
Göteborg och Malmö) år 2012, har olika omorganiseringar i staden gjort utmaningarna
litet större. Så är det fortfarande. Generellt sett, är det aldrig bra att påbörja, eller att
försöka genomföra, större förändringar under pågående omorganisering. Det mesta av
medarbetarnas och verksamheternas energi tenderar att fokusera på att upprätthålla
ordinarie verksamhet och hantera osäkerheten i omorganiseringen. Den så kallade
readiness-nivån är låg, både på organisations- och individnivå, vilket innebär att
förändringsbenägenheten därmed också är låg. Intresset för utvecklingsarbete i
allmänhet är litet – man har så att säga fullt upp med att hantera vardagen som den är.
I CTC-sammanhang är Malmö unik, som den enda staden i världen som har tagit sig an
att hantera allt själv, CTC från ax till limpa. Det normala är att några forskare och CTCspecialister ”ger” städer som vill arbeta enligt CTC-systemet utbildning, stöd och
coachning under två år. Sedan är de tvungna att klara sig själva. Följden av det blir ofta
att städerna återgår till utgångsläget, innan CTC, inom ett år efter att forskarna har
dragit sig tillbaka, vilket de förr eller senare oundvikligen måste göra. Det ville vi
undvika genom att bygga upp de interna kompetenserna som behövs för att
systematiskt och kontinuerligt kunna ta ansvar för att säkerställa hållbarheten i hela
processen över tid. Vi är på god väg i detta arbete: Den nödvändiga kompetensen har
vi, men arbetet är sårbart då kompetensen är koncentrerad till ett fåtal personer. För att
göra verksamheten hållbar, kommer vi att behöva växa de närmaste åren, inte minst för
att tåla personalomsättning.
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Grunden i CTC
Styrkan i CTC är att det bygger på forskning från många olika grenar inom skilda
vetenskapsområden, t ex kriminologi, folkhälsa, socialt arbete, psykologi, sociologi och
medicin. Kunskaperna som har genererats inom dessa områden, har systematiserats
och ”förpackats” med hänsyn till vad forskningen kring bl a implementering och
organisationsutveckling har funnit vara väsentliga beståndsdelar för ett framgångsrikt
förändringsarbete. Det finns en tydlig logisk modell för CTC-arbetet, som berättar vad
som behöver hända för att det övergripande målet – goda uppväxtvillkor för barn och
unga – ska uppnås (se bild 1. nedan). Samtliga steg i den logiska modellen har testats
och bekräftats i experimentell forskning. Arbetet att genomföra den logiska modellen –
att göra CTC – sker i fem faser, som är nedbrutna i mål och delmål för varje fas (se bild
2.). Med hjälp av utbildning, checklistor och processverktyg, guidas lokalområden
genom hela förändringsprocessen.

Bild 1. Från professor David Hawkins föreläsning vid Karolinska Institutet, feb 2020.
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Bild 2. De fem faserna i CTC som genomförs enligt en checklista.

Handlingsplanen som områdesteamen arbetar fram, och därefter implementerar, följer
två huvudspår: ett förebyggande och ett hälsofrämjande (se bild 2a. nedan). Det
förebyggande spåret går ut på att påverka orsaker till problem, att minska riskfaktorer
och öka skyddsfaktorer. Det främjande spåret kallas ofta hjärtat i CTC, eftersom den
går ut på att få människorna i lokalområdena att känna tillhörighet (bonding) till
varandra och till samhället med dess beståndsdelar (t ex bostadsområdet, skolan och
arbetslivet). Det sker genom att mobilisera de goda krafterna i lokalsamhället till att
systematiskt anamma ett förhållningssätt till varandra. Förhållningssättet kan delas in i
tre delar som tillsammans bildar den sociala utvecklingsstrategin: 1. Genom att finna
och erbjuda tillfällen till delaktighet i prosociala sammanhang, där man som individ får
göra skillnad, 2. ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna ta tillvara på
tillfället, och göra bra ifrån sig, samt 3. att visa uppskattning för ansträngningen (eller
resultatet). Dessa tre delar leder till att det uppstår en känsla av tillhörighet, man knyter
an till varandra och sammanhanget, relationen blir viktig och de normer och
värderingar som gäller i relationen och sammanhanget vårdas, för att inte riskera
relationen. Det blir således viktigt vad det är för normer och värderingar som
förmedlas i relationen och sammanhanget – därav uttrycket att mobilisera de goda
krafterna. Att begrunda och tydliggöra vilka normer och värderingar som gäller, t ex i
en förening eller i ett företag, är därför mycket viktigt. Gör ditt bästa, ge inte upp, var
hjälpsam och allas lika värde är exempel på normer och värderingar som förmedlas
inom CTC.
Den sociala utvecklingsstrategin kan vem som helst ”arbeta” med, när som helst: en
granne i en trappuppgång, bovärdar, ledaren i en förening, livsmedelshandlaren,
pedagogen i förskolan, fritidsledaren som planerar aktiviteter, bibliotekarien som delar
ut lånekort, polisen som patrullerar etc, etc. Alla, inte minst i våra kommunala
verksamheter, kan med minimal planering och övning medverka i byggandet och
spridningen av tillhörigheten i staden. Och tillhörigheten är viktig – forskningen visar
tydligt att när tillhörigheten växer i samhället, ökar även folkhälsan, utbildningsnivån
och medelinkomsten. Vi kan alltså ganska enkelt påverka utvecklingen i samhället. För
att inspirera människor och verksamheter till att vilja vara med att bygga tillhörighet,
och/eller att bli bättre på det, håller stadskontoret regelbundet föreläsningar och
workshops om den sociala utvecklingsstrategin (se bilaga 4). Hittills har ett femtiotal
verksamheter i staden, via områdesteamen, tagit ställning och påbörjat sitt arbete.
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Bild 2a. De två huvudspåren i CTC.

Kärnkomponenter
Inom preventions- och implementeringsforskningen talas det ofta om
kärnkomponenter, i samband med effektiva (bevisat fungerande) program eller insatser
och effektiv implementering. Med kärnkomponenter avses då nödvändiga delar, de
delar som gör att en insats fungerar som det är tänkt, som man inte klarar sig utan (core
components, active ingredients). Kärnkomponenter ska ses som en nödvändig helhet,
även om vissa kärnkomponenter är kompensatoriska i förhållande till varandra och
fastän vissa kärnkomponenter är viktigare än andra. Särskilt viktiga är
kärnkomponenter av karaktären verksamhetskritiska, dvs att det inte går att komma
vidare om inte komponenten finns på plats och fungerar (j fr en bil utan vindruta – det
går att köra vidare, om än sakta – och en bil utan motor, då det inte går att köra alls).
Även inom CTC-systemet finns det ett antal kärnkomponenter. Dessa måste alltså som
helhet, på sikt, finnas på plats och fungera för att arbetet ska lyckas. Några av dessa
kärnkomponenter är dock verksamhetskritiska, där det inte är någon idé att ens försöka
om komponenterna inte finns på plats och fungerar.
De flesta av CTC:s kärnkomponenter finns på plats i Malmö och fungerar tillräckligt
väl, just nu – de är inte statiska. Det finns emellertid några kärnkomponenter där det,
åtminstone för tillfället, inte ser så bra ut, som vi alltså måste göra någonting åt. De
goda nyheterna är dock att det faktiskt går att göra någonting åt problemen, det handlar
huvudsakligen om vilja och prioriteringar. Redovisningen av hur det går med CTCarbetet startar emellertid med det positiva, som det finns mycket av.
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CTC-enkäten
Ett exempel på en verksamhetskritisk kärnkomponent är CTC-enkäten. Allt arbete
bygger på data som huvudsakligen samlas in via CTC-enkäten, så utan den går det inte
att arbeta enligt CTC-modellen. Enkäten mäter framför allt, och till skillnad från andra
enkäter, de bakomliggande orsakerna, riskfaktorer och skyddsfaktorer, till ett antal
hälsorelaterade problembeteenden som våld, kriminalitet, droganvändning, ofullständig
skolgång, sexuellt risktagande, depression och ångest. Dessa hälsorelaterade
problembeteenden är hot mot goda uppväxtvillkor och genom att arbeta för att
påverka de bakomliggande orsakerna, dvs minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer,
kan vi främja en god hälsa och förebygga att mycket av problemen uppstår.
En kort utvikning om risk- och skyddsfaktorer
Det finns idag 36 vetenskapligt bekräftade bakomliggande orsaker till de
hälsorelaterade problem som nämndes ovan, 24 riskfaktorer och 12 skyddsfaktorer.
Det är dessa 36 faktorer som CTC-arbetet går ut på att förändra för att därmed
förebygga de hälsorelaterade problembeteendena och främja en god hälsa. Med
”vetenskapligt bekräftade” avses i CTC-sammanhang att sambandet mellan varje riskoch skyddsfaktor och vissa problemutfall har bekräftats i minst två longitudinella
studier av god kvalitet (se bilaga 6).
Det handlar alltså om väldigt specifika, stabila och säkra, samband mellan riskfaktorer
och utfall, som har bekräftats över lång tid. Tidsaspekten är här avgörande – det är
först när man följer en grupp människor över lång tid som det går att dra någorlunda
säkra slutsatser om orsaker till företeelser man studerar. I tvärsnittsstudier som är
tillräckligt stora, går det också att finna ”samband”. Dessa är dock endast
ögonblicksbilder, där och då i just den populationen, och kan därmed inte betraktas
som bevisade samband. Trots det används ofta begreppen riskfaktorer och
skyddsfaktorer även i de senare sammanhangen. Begreppsförvirringen är uppenbar och
missförstånden är frekvent förekommande, precis som affekterade diskussioner om
vad som är en riskfaktor respektive skyddsfaktor, och vad som inte är det.
Riskfaktorer och skyddsfaktorer företer några specifika karakteristika, som just gör att
de betraktas som bakomliggande orsaker. En sådan är att en riskfaktor är en risk för
alla, precis som en skyddsfaktor är ett skydd för alla, oavsett vad. Risk- och
skyddsfaktorer är med andra ord universella, vilket innebär att exempelvis varken kön,
kultur eller etnicitet är relevanta parametrar att känna till eller att ta hänsyn till – en
riskfaktor är en riskfaktor oavsett vem du är eller var du bor. Det kan vara svårt att ta
till sig att det till exempel inte är någon skillnad mellan könen, när vi pratar risk- och
skyddsfaktorer. Ett jämförande exempel, från den medicinska vetenskapen, kan
möjligtvis förklara hur det kan komma sig och öka förståelsen: Det är idag allmänt känt
att rökning är en orsak till lungcancer. Det har bekräftats i flera longitudinella studier.
Rökning är alltså en riskfaktor för lungcancer. Den som menar att det finns avgörande
skillnader i hur farligt det är att röka, t ex mellan män och kvinnor eller olika etniciteter,
har helt enkelt fel: Det är en lika stor risk att röka för en kurdisk man i Irak som det är
för en flamländsk kvinna i Sverige. Kön, kultur och etnicitet spelar alltså ingen
avgörande roll, det är lika stor risk att utveckla lungcancer för alla som röker (lika
mycket).
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Det är så de risk- och skyddsfaktorer fungerar som är vetenskapligt bekräftade och som
används inom CTC. Ytterligare ett exempel, nu taget från CTC-sammanhanget:
Allvarliga konflikter inom familjen är en riskfaktor för samtliga sex hälsorelaterade
problembeteenden som nämndes ovan (se bilaga 6). Ett barn som växer upp i en familj
med ständigt återkommande och allvarliga konflikter mellan vårdnadshavarna eller
mellan vårdnadshavarna och barnet, har alltså en förhöjd risk att utveckla diverse olika
problem. Vilket biologiskt kön barnet har eller var barnet bor, har ingen betydelse. Det
enda som spelar roll är om barnet är utsatt för riskfaktorn eller inte (och om det finns
ytterligare riskfaktorer och hur skyddsfaktorerna runt barnet ser ut). Däremot kan kön,
kultur och etnicitet spela stor roll för vilket eller vilka av de sex hälsorelaterade
problembeteenden barnet utvecklar. Det är exempelvis känt att det är vanligare att
flickor utvecklar depression och ångest medan det är vanligare att pojkar blir
våldsamma. Resultatet kan alltså bli olika men orsaken, riskfaktorn, är densamma.
Att basera arbetet på data som mäter orsakssamband med starkt vetenskapligt stöd, och
av god kvalitet i form av validitet och reliabilitet, som har samlats in med tillräckligt hög
svarsfrekvens, så att det går att göra vederhäftiga analyser av lokalområdenas behov, är
alltså A och O. Detta sker i analysfasen och samlas i en lokalspecifik områdesprofil.
Områdesprofiler
En grundläggande insikt i preventionsvetenskapen är att precis som att problemen ser
olika ut i olika områden, ser också orsakerna till problemen olika ut i olika områden.
När denna insikt kombineras med huvudtesen för prevention – ska man förebygga ett
problem måste man påverka orsakerna till problemet – blir det tydligt att det krävs
olika insatser i olika områden eftersom kombinationerna av orsaker (behoven) ser olika
ut. Annorlunda uttryckt så finns det inte en enda insats som gör nytta på alla ställen,
oavsett hur mycket evidens för dess effektivitet det finns. Det handlar om att matcha
ett behov med en insats som kan tillgodose just detta behov. Annars kommer det
sannolikt inte att fungera.
Hur självklart detta än må te sig, när det spaltas upp på det här sättet, kan det vara just i
den bristande matchningen – rätt insats till rätt orsak – som mycket av problemen med
insatser som inte fungerar ligger. Med tanke på att det finns 36 risk- och skyddsfaktorer
är antalet möjliga kombinationer (profiler) mycket stort. Det betyder också att de som
inte mäter samtliga risk- och skyddsfaktorer och gör specifika profiler över
lokalområden, tvingas gissa hur behoven ser ut och vilken insats som bör göras var.
Sannolikheten för att gissa fel är hög och gissar man fel avseende behov, och således i
steg två sätter in fel insats, kommer insatsen inte att fungera, oavsett hur bra den har
fungerat på andra ställen (där det fanns ett behov). Att ”köra ut” en insats överallt i en
stad som Malmö, eller hela Sverige, kommer alltså att ta resurser i anspråk som
sannolikt skulle kunna användas bättre. Malmö är än så länge den enda staden i Sverige
som mäter dessa risk- och skyddsfaktorer, och som således har möjlighet att göra
kvalificerade analyser av lokalspecifika behov.
Genom analyser av CTC-enkäten tar man alltså fram en profil av de bakomliggande
orsakerna, risk- och skyddsfaktorerna, till problemen som finns i lokalområdet. Profilen
av de bakomliggande orsakerna till problemen ser väldigt olika ut på olika ställen i
staden. Det innebär att de insatser som görs för att förebygga problemen också måste
vara olika, anpassade efter de specifika behoven. Detta tydliggörs och synliggörs i de
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lokala områdesprofilerna. Nedan (bild 3) visas ett exempel på hur olika riskfaktorer kan
gruppera sig mellan två (av 14) CTC-områden i Malmö. De inringade staplarna i
diagrammen är riskfaktorer i familjen. Gröna staplar betyder lägre än genomsnittet i
Malmö (bra), röda staplar betyder högre än genomsnittet i Malmö (sämre). Dessa
skillnader bör sannolikt påverka valet av insatser.

Bild 3. Riskfaktorer grupperar sig olika i olika områden.

Utvecklingen av CTC-enkäten
CTC-enkäten är utvecklad i USA och frågorna är således formulerade på amerikansk
engelska. Vi, och de andra europeiska länderna som arbetar med CTC, har haft relativt
stora problem att få enkäten att hålla samma höga kvalitet som den amerikanska. Att
bara översätta enkäten fungerar inte. Det beror delvis på kulturella skillnader, t ex hur
farligt och vanligt man uppfattar att cannabis och alkohol är eller hur betydelsefull
religionen är i samhället. Det finns också grundläggande skillnader i hur vi uttrycker oss
och vilken samhällsservice det finns och hur den fungerar (t ex kommunal musikskola,
fritidsgårdar). Varje risk- och skyddsfaktor mäts dessutom med i genomsnitt fem
frågor, som läggs samman till ett mått (skala) på respektive risk- och skyddsfaktor enligt
en syntax. Antalet möjliga ”felkällor” för att exempelvis få ihop den interna
konsistensen (reliabiliteten, att svaren på frågorna som läggs ihop inte spretar för
mycket), blir då väldigt många. Därav våra problem. Efter flera år och många hundra
timmars arbete, i samarbete med bland annat University of Washington, tester och
fokusgrupper, har vi nu en mycket väl fungerande enkät som ger oss data av hög
kvalitet. Vår svenska enkät har bland de högsta kvalitetsmåtten i Europa.
CTC-enkäten i dess nuvarande form har genomförts 2017, från skolår 7 till årskurs 1 på
gymnasiet, och 2019, då vi utökade insamlandet med skolår 6 och årskurs 2 på
gymnasiet. Om vi fortsätter att samla in data i enlighet med 2019-års enkät, från skolår
6 till årskurs 2, har vi potentiellt ca 18 000 respondenter per insamling (vartannat år).
Kan vi hålla samma svarsfrekvens som 2019 (82,6 %), är det en mycket bra grund att
bygga CTC-arbetet på.
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Områdesteamen
Utan områdesteam (OT) som arbetar enligt CTC-processen, går det inte att göra CTC.
Att det finns fungerande OT, med viss sammansättning, är alltså en kärnkomponent. I
Malmö har vi kommit fram till att det är nödvändigt med OT på två nivåer, dels de
lokala områdesspecifika, dels ett centralt, exekutivt områdesteam (XO) vars främsta
uppgifter är att resurssätta de lokala OT, att hålla ihop staden och att vara beredande
organ till den högsta ledningen (som det i nuläget är oklart hur den ska se ut och
fungera, se nedan). Välfungerande, effektiva OT är ingenting som kommer av sig själv.
CTC-processen tillhandahåller dock verktyg både för skapandet och bibehållandet av
sådana team. För att stämma av att teamen verkligen fungerar som de ska, sker det
kontinuerliga uppföljningar av arbetet.
När de fem existerande CTC-områdena hade genomfört analysarbetet och avslutat
framtagandet av en handlingsplan för områdena, gjorde OT:n en uppföljning av sitt
eget arbete. Uppföljningen genomfördes dels via en skriftlig enkät, dels genom
gruppdiskussioner. Totalt var det 96 personer som besvarade enkäten (antalet
medlemmar i OT:n fluktuerar så det går inte att veta hur många de var allt som allt).
Nedan följer ett urval av svaren. Ordningen i tabellerna är, från vänster till höger:
Bellevuegården, Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg, Möllevången och en Total.
Hela dokumentationen, enkäten och gruppdiskussionerna, finns som bilaga (bil 3).
Helhetsintryck av CTC
97 % av deltagarna i OT:n anser att helhetsintrycket av CTC-arbetet är mycket bra eller
bra. Det är överraskande positivt med tanke på att det är den andra pilottesten av
modellen (det första gjordes i Almgården). I förhållande till den första piloten har
väldigt mycket gjorts om och förbättrats. Det gäller t ex hela utbildningsupplägget och
utbildningsmaterialet. Inför det fortsatta arbetet kommer det att ske en del
finjusteringar både av utbildningen och av utbildningsmaterialet, baserade på bland
annat OT:s feedback. I de två områdena vi kan se uttryck för missnöje (Hermodsdal
och Möllevången), ska vi komma ihåg att det totalt rör sig om ca tre personer som
anser att helheten är dålig eller mycket dålig.
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Hur samarbetet har fungerat
94 % anser att samarbetet i OT fungerar mycket bra eller bra.
Det som fungerat bra:
Flera kommentarer visar att deltagarna upplever samarbetet i områdesteamet som
positivt, att det har fungerat bra. Tack vare CTC har de både hittat nya aktörer att
samarbeta med och stärkt delar av samarbeten som funnits i området sedan tidigare.
Det upplevs som givande att få ansikten, namn och relationer till samverkanspartners i
området. Det är även positivt att det är en mix av deltagare från Malmö stad och andra
verksamheter. Värdet av att samverka på ett tidigt stadium, för långsiktiga och hållbara
lösningar, lyfts fram, liksom att det råder en trevlig atmosfär i teamen. Framförallt
upplevs arbetet fungera väl i de mindre och operativa arbetsgrupperna, där det
handfasta arbetet sker. De större områdesteamsträffarna upplevs som mer strategiska
och informativa. Den kreativa och demokratiska dialogen lyfts fram och även att
arbetet är icke hierarkiskt. Upplevelsen är att arbetet börjar ta fart nu och att det kan bli
riktigt bra på sikt. En deltagare skriver: ”Vi är en engagerad grupp och jag ser fram
emot allt vi har framför oss”.
Det som kan utvecklas:
Några deltagare uttrycker att det behöver bli tydligare vilka som är med i
områdesteamet och inte, och hur uppdraget ser ut. Det är också en utmaning att hitta
balansen när det kommer nya deltagare, för att det inte ska upplevas som att
informationen och processen behöver tas om från början hela tiden.
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Hur förstår områdesteamen CTC-modellen
CTC-systemet bygger på preventionsvetenskap och modellen beskrivs ibland som en
brobyggare mellan forskning och praktik. Systemet är därför tämligen komplext och det
kräver att deltagarna OT:n i tillräckligt hög grad förstår och anammar ett
preventionsvetenskapligt förhållningssätt i arbetet. Det omfattar bland annat att förstå
universell prevention, teorin om risk- och skyddsfaktorer, hur analysarbetet görs, vem
som behöver vara med i ett OT, vad som menas med effektiva insatser, hur en vision
och målformuleringar görs samt hur insatser implementeras för att uppnå bästa effekt.
För att deltagarna i OT:n ska komma in i arbetet och ha samma utgångsläge, ger
stadskontoret (Trygghetsenheten) en halvdags introduktion till prevention och CTCmodellen som är obligatorisk för samtliga deltagare i OT:n. Därefter får OT:n en
utbildning inför respektive fas. Efter att ha arbetat igenom de fyra första faserna anser
de flesta (75 %) att de förstår CTC-modellen tillräckligt bra eller mycket bra (23 %
svarade delvis och 2 % svarade inte alls). Deltagarna ger CTC-utbildningen betyget 5,5
av 6 möjliga.
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Tror på CTC som modell för att skapa goda uppväxtvillkor
I uppföljningen frågades även om deltagarna i OT trodde på CTC-modellen som ett
verktyg för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. 85 % av deltagarna
svarade ja, 13 % vet inte (nej och inget svar 1 % var). Att det var så pass många som
svarade att de inte vet om de tror på CTC-modellen, tolkar vi som en sund skepsis.
Sådana personer behövs i varje OT.
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Rekommenderar CTC
92 % av de som är aktiva i ett OT rekommenderar andra att arbeta enligt CTCmodellen, 3 % skulle inte rekommendera andra och 5 % svarar vet inte.

Anledning till att vara med i ett områdesteam
Slutligen kan vi titta på anledningarna till att deltagarna fanns med i något OT.
Deltagarna kunde uppge flera svarsalternativ. Den främsta anledningen att vara med i
CTC-arbetet, 66 %, var för att de ville göra skillnad för barn och unga. 65 % uppgav att
de hade blivit utsedda av sin chef. 35 % vardera angav ett intresse för utvecklingsarbete
och att CTC verkade intressant, 25 % angav att de var med på egen begäran och 21 %
såg att nätverket kunde gynna dem som personer.
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Hinder eller problem med CTC
För att samla in så många synpunkter som möjligt avslutades enkäten med två öppna
frågor. Vad ser du för hinder eller problem med CTC? och Vad ser du för möjligheter och styrkor
med CTC? Totalt inkom 63 kommentarer på frågan om hinder och problem. Flera
synpunkter beskriver samma sak och de har samlats i kluster under sex temata nedan.
Ledning och förankring
Att hinna med arbetet inom ordinarie arbetstid eller att vara utsedd av sin chef att delta,
men inte ha fått någon direkt tid till det (en s k tillikauppgift), upplevs som ett hinder.
En deltagare menar att CTC är dåligt förankrat i de olika verksamheter som bör vara de
som driver arbetet framåt. En deltagare uttrycker att det är dålig förankring av CTCarbetet i förvaltningens ledning. En annan deltagare beskriver att problemet är
oengagerade chefer. För att påverka och förändra så måste det till resurser och nya
tjänster.
”Dålig kommunikation mellan oss i områdesteamen och våra egna chefer i XO-gruppen,
ingen rak kommunikation utan istället går kommunikationen via utvecklingsledaren.
Varierade inställning till CTC inom egna organisationen ger upphov till förvirring och att
engagemanget dämpas.”
”Eftersom jag jobbar med strategiska skeden inom pågående förtätnings- och
stadsutvecklingsområden i Malmö ser jag det som en stor brist att engagemangsarbetet
inom CTC knappt omfattar MF, SBK, FGK, fastighetsägare det vill säga de aktörer som
samordnar eller genomför stora investeringar i barn och ungas nära vardagsmiljö.”

Omsättning av deltagare
Det uttrycks på lite olika sätt att det är en utmaning med omsättningen på deltagare i
områdesteamen, speciellt för dem som varit med från början. Personalskiften och
omorganisationer försvårar arbetet och en deltagare uttrycker att det överlag är för få
deltagare med för att arbetet ska få effekt. Att det är lite oklart vilka som är med och
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vilka som inte är med, ser någon som bekymmersamt, medan en annan upplever
samverkan i OT som lösa kontakter som inte alltid skapar något.
Långsiktigt och tålamodskrävande
En deltagare uttrycker oro över att det bara är det långsiktiga arbetet som ska få fokus i
början (den universella preventionen). En annan lyfter fram problemet med att behovet
av ihärdighet och långsiktighet inte förstås av alla. Det finns också en oro att ett annat
politiskt styre skulle påverka processen så att allt arbete som lagts ner går till spillo. Att
långsiktigheten och tålamodet i slutändan inte blir prioriterat, för att resultaten inte
kommer på en gång, är något som bekymrar. En deltagare uttrycker att det upplevs
som en svårighet att skilja det långsiktigt förebyggande arbetet med det mer
handgripliga kortsiktiga.
"Att det är så stort och lite svårt att greppa. Att det är en process som sträcker sig över
flera år - vilket också är en fördel, men kan vara svårt att förmedla till kollegor som inte är
engagerade i CTC.”
”De stora hindren som jag ser är att hela staden behöver revidera sitt förebyggande arbete
som helhet. Vi behöver omstrukturera för att kunna involvera CTC fullt ut. Innan det är
gjort kommer CTC att ses som något extra och inte som grunden.”

Modellen och strukturen för arbetet
Modellen och strukturen är konstruktiv men det är lite svårt att komma in i den, menar
någon. Arbetet är lite tungrott, uttrycker en annan. En deltagare skriver att det är för
luddigt och obegripligt, men avslutar med att hen tror och hoppas att det kan generera
något gott i längden. Någon tycker det går för långsamt, andra att det växer för fort. En
åsikt är att CTC-systemet har dålig tillit till de olika kompetenser som finns i de
verksamheter som möter barn och unga. Någon ifrågasätter teorin och behovet av
effektiva program. Teoribygget och strukturen är en konstruktiv grund men tenderar
att stå i vägen för den konkreta, genomförbara, mellanmänskliga styrkan i CTCambitionen, skriver en deltagare. En aktör, som inte direkt arbetar med barn och unga i
sitt uppdrag, önskar en ökad tydlighet i att det är skillnad på att delta i CTC-arbetet
med effektiva program, och att vara en del av det främjande arbetet inom CTC (den
sociala utvecklingsstrategin).
”Då tror jag deltagandet i CTC kan avdramatiseras till exempel för sådana aktörer som inte
har som huvuduppdrag att jobba med barn och unga men som skulle kunna bli en väldigt
viktig delar i det främjande arbetet. Jag tänker till exempel på Fastighets- och gatukontoret
och Stadsfastigheter, där finns enorm potential till involvering som skapar mervärden för
barn och unga i ett område. Det finns ju dessutom forskning på att skadegörelse och annat
minskar om man själv varit involverad i arbetet att ta fram eller bygga, plantera eller
designa nåt.”

Kommunikation
Alla uppgifter går inte att lösa inom ordinarie verksamhet, saker och ting faller mellan
stolarna. Det skulle behövas processhjälp kopplat till teamen. Kommunikation är en
sådan uppgift som skulle behöva lite extra kärlek, menar en deltagare. En annan menar
att det finns en risk att kommunikationen brister på vägen (viskleken) med många
aktörer inblandade.
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”Samarbetet i det lokala områdesteamet är superviktigt! Det är där det händer. Det är där
aktörer hittar varandra och där polletten trillar ned. Detta behöver kommuniceras bättre.
Starta en podd, gör små filmer, lyft fram de goda samarbeten som nu börjar komma fram i
områdena. Då får arbetet i de nya, kommande områdena en skjuts och aktörerna som ska
ingå i de framtida, nya teamen kan redan nu börja fundera på hur de kan bidra.
Startsträckan kommer bli mycket kortare för dem. Nämnde jag att ni behöver mer resurser
till kommunikation? ;-). Om inte så gör jag det igen. Word of mouth är bra men behöver
kompletteras med lokal, specifik kommunikation i varje CTC-område. Ta hjälp av Malmö
stads alla kommunikationsproffs!”
”Risken är att detta blir mer för anställda inom Malmö stad och civilsamhället blir utanför
pga. informationsflödet är svårt. Man bör kanske se över en gemensam plattform för
information då det är många olika organisationer.”

Civilsamhället
Flera deltagare menar att det är en utmaning att få med sig representanter för de
boende i arbetet. I något område önskas fler deltagare från föreningslivet till
områdesteamet. Arbetet behöver få med sig civilsamhället annars faller det. Mötestider
och resurser behöver ses över och möjliggöra för boende och föreningar att delta,
skriver en deltagare. Den stora svårigheten kommer nog vara att engagera de boende i
området, dvs att arbetet ska komma från området och inte enbart vara en Malmö stadintervention, skriver en annan deltagare.
Möjligheter och fördelar med CTC
Totalt inkom det 45 kommentarer från OT:n.
Tillsammans
Nästan alla kommentarer som beskriver arbetets möjligheter och fördelar, lyfter fram
organiseringen i områdesteam, med alla aktörer som drar åt samma håll utifrån tanken
att det krävs en by för att fostra ett barn. En deltagare uttrycker att det finns en enorm
potential i arbetet, eftersom CTC inkluderar aktörer utanför Malmö stad. Civilsamhället
med föreningarna bidrar till en helt annan stämning i arbetet än när alla är
professionella, skriver en annan. En tredje deltagare beskriver att fördelen är att Malmö
stad gör arbetet för stadens barn och unga tillsammans med civilsamhället. Arbetet
förklaras också som att vi nu använder alla resurser för allas bästa.
”Jag ser enorma möjligheter! Samarbete kring gemensamma frågor i en geografi måste till i
Malmö.”
” Ett samlat långsiktigt grepp för staden är mycket positivt om vi lyckas ta det fullt ut.”
” Nätverkande och mer kunskap om varandras verksamheter som i förlängningen leder till
att vi använder varandra mer för att möta behoven bättre.”

Modellen och strukturen
Både den tydliga strukturen och systematiken i arbetet lyfts som möjligheter. Evidensen
i modellen upplevs som betryggande. Det strukturerade arbetet hjälper OT steg för steg
så att alla drar åt samma håll. Det blir en förståelse för modellen och alla deltagare blir
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överens om att man inte vill arbeta på sitt eget håll. Ett gemensamt mål i sikte, det
skapar möjlighet till gränsöverskridande samarbeten. Att ta reda på lokala
skyddsfaktorer underlättar för föreningar att komma fram till var och hur de behöver
genomföra insatser.
”Ingen kan göra allt men alla kan göra något, och att verkligen förstå kraften bakom de
orden. ”
” Att staden fokuserar på olika områden och olika problematik, för en långsiktig förbättring
och identifiering av nuvarande och kommande utmaningar och att detta görs i samarbete
med andra förvaltningar och aktörer.”
”Långsiktigheten och att det är välförankrat både politiskt och i högsta ledningen i Malmö
stad. Det verkar också ha fångat civilsamhällets intresse för att delta på lite andra villkor än
deras egna.”
”Det känns tryggt med evidens och forskning som finns inom CTC.”

Arbetet i lokalområdet
Att arbetet sker i lokalområdet, där mycket av den viktigaste kunskapen finns, och att
det byggs lokala nätverk, är en möjlighet anser en deltagare. Att krafttaget sker i ett och
samma område, lyfts som positivt. Att man har nytta av varandra i närområdet och att
nya idéer föds, är en insikt någon ger uttryck för. Nätverken utvecklar lokalområdet,
konstaterar en annan. CTC ger en väg in till områden och de verksamheter som
engagerar sig lokalt, skriver en deltagare.
Den sociala utvecklingsstrategin
Det utrycks glädje över att staden äntligen satsar långsiktigt, med relativt enkla metoder
som har möjlighet att spridas brett. Flera uttrycker att de får möjlighet att göra skillnad
för barn och unga. OT får ett gemensamt synsätt, skriver en deltagare.
” I centrum står en mycket enkel men för många ögonöppnande modell i fem
steg. Jag hoppas många kan använda den och stärka sitt arbete, skaffa sig lite
självförtroende, i arbetet gentemot barn och unga.”

Lärdomar att ta med och arbete som behöver utvecklas
 Ledning och förankring
o Ökad förankring i förvaltningarna med tydligare uppdrag från chef till
dem som deltar i områdesteamet.
o Att bredda arbetet till fler förvaltningar.
 Omsättning av deltagare
o Se över processen när nya deltagare kommer med i områdesteamen.
o Tydliggöra roller och ansvar i områdesteamen, att deltagande innebär
ett åtagande och arbete mellan mötena.
 Modellen och strukturen
o Arbetssättet är lite trevande och det tar tid att komma in i det.
 Kommunikation
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o Det behövs mer och fler kommunikationsinsatser både i organisationen
och i lokalområdet.
o Det behövs hjälp att nå boende och synliggöra vad arbetet konkret
innebär i områden.
 Långsiktigt och tålamodskrävande
o Det finns en oro för att det inte ska finnas tålamod/vara prioriterat att
hålla i arbetet tills de långsiktiga resultaten uppnås.
 Civilsamhället
o att fortsätta arbetet med att involvera civilsamhället i större
utsträckning.
Uppföljningen ger totalt sett en klar och tydligt positiv bild av det lokala CTC-arbetet i
samtliga fem områden. Det är emellertid inte bara i OT:n som den helt övervägande
känslan och inställningen till CTC är positiv. I den s k HR-utredningen, som
stadskontorets HR-avdelning genomförde våren 2020, intervjuades utvecklingsledarna,
deras närmaste chefer, de centrala utvecklingsledarna och deras närmaste chef samt två
tidigare medlemmar i det exekutiva områdesteamet (XO). I utredningens slutsatser
konstateras (s 10):
”Det kanske mest framträdande intrycket av intervjuerna är den positiva kraft som finns hos alla
berörda. Utan att blunda för eller ignorera utmaningar och praktiska svårigheter finns en mycket
stark tilltro till CTC och utvecklingsmöjligheterna. Denna bild och känsla förmedlades på olika sätt av
alla intervjuade. Just den positiva kraften är kanske en av de absolut främsta tillgångarna och
förutsättning för framgång.”

I HR-utredningen intervjuades varken representanter från stadens ledningsgrupp eller
några från politiken. Ledningen i staden har dock en avgörande roll i arbetet.

Ledning
CTC-processen är både ”bottom-up” och ”top-down” och en av dess främsta
företräden är att den ger verktyg för att leda, organisera och systematisera ett
högkvalitativt utvecklingsarbete på lokal nivå, av den lokala nivån. Det finns egentligen
inga gränser för hur många som kan delta i arbetet, tvärtom, ju fler desto bättre.
Däremot är det nödvändigt att vissa funktioner är delaktiga i, och driver på, arbetet för
att det ska fungera. Här är det ledningen av staden som åsyftas (s k key leaders). Det är
en av kärnkomponenterna. Den är också av karaktären verksamhetskritisk. Professor
David Hawkins, en av skaparna av CTC, brukar skämtsamt säga att om inte
polismästaren och borgmästaren kan åka i samma bil till ett CTC-möte, är det ingen idé
att försöka införa CTC-modellen. Det meningen ovan så kärnfullt sammanfattar är dels
att ledningen måste vara aktivt delaktig i CTC-processen, dels att ledare måste
samarbeta med andra ledare. Varför är det då så viktigt, när förändringsarbetet sker på
lokal nivå?
Att påbörja ett arbete enligt CTC-processen, är att påbörja ett förändringsarbete som
på sikt resulterar i ett systemskifte (systems change heter talande nog en av
utbildningarna inom CTC). Så genomgripande förändringar går inte att göra utan att
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den högsta ledningen både vill det och arbetar för det. Ledningens inställning och
agerande är den i särklass största enskilda påverkansfaktorn för ett framgångsrikt
utvecklingsarbete, enligt forskningen.
I den största experimentella studien av CTC, som sedan 2003 fortfarande pågår i 24
städer i sju delstater i USA, studeras skillnaderna med att arbeta enligt CTC-systemet
(12 städer) mot att inte arbeta med CTC-systemet (12 städer). Städerna startade med
samma förutsättningar 2003, dvs de matchades i par utifrån bland annat storlek,
socioekonomi, problemnivåer och liknande, så att det inte fanns avgörande skillnader
mellan dem som kunde påverka resultatet. Därefter fick slumpen avgöra vilken stad i
de tolv paren som arbetade enligt CTC och vilken som inte gjorde det. Mellan åren
2003-2008 fick städerna som arbetade med CTC utbildning, hjälp och stöd att
implementera systemet, av University of Washington. Mellan 2009-2013 studerades hur
väl CTC-städerna klarade att upprätthålla arbetet utan hjälp av forskarna
(sustainability). Forskarna följer även långtidseffekterna av att arbeta, respektive att inte
arbeta, med CTC. Effekterna mäts genom att följa de barn som har varit med sedan
starten 2003 (ca 4500 barn i elvaårsåldern). Den senaste mätningen skedde 2019, då
”barnen” var 26 år gamla. Svarsfrekvensen var då hela 86 % (2019 hade vår CTC-enkät
82, 6 % svarsfrekvens, som jämförelse). De uppnådda effekterna är alltså synnerligen
välbelagda. Generellt kan man säga att de hälsorelaterade problembeteendena, i
städerna där man arbetar enligt CTC-modellen, är 25-35 % lägre än där man inte
arbetar med CTC. Att problemen minskar är ju bra, men det kanske viktigaste resultatet
av att arbeta med CTC var att samhällena förändrades i grunden, ändrade karaktär, och
vände en negativ spiral, där elände spridit sig mellan generationer, till en positiv
utveckling. Det allmänna hälsotillståndet, folkhälsan, har förbättrats avsevärt,
utbildningsnivån och medelinkomsten har ökat, tillhörigheten till samhället har stärkts,
med mera. CTC är alltså ingenting man främst sätter in för att förebygga problem, utan
för att åstadkomma en positiv samhällsutveckling i största allmänhet. Minskningen av
problem får man på köpet, så att säga.
I en studie över mediatorer, dvs hur sambandet mellan att arbeta med CTC och den
positiva samhällsutvecklingen kan förklaras, visade det sig att sambandet huvudsakligen
(till 96 %) kan förklaras genom att ledningen (key leaders) anammar det
preventionsvetenskapliga synsätt som CTC bygger på (adoption of science based
prevention, se bild 5 nedan). Den främsta, och i det närmaste enda, förklaringen till att
städer som arbetar med CTC får en så positiv utveckling och så stora minskningar av
problembeteenden, är alltså en aktivt stöttande ledning som förstår det mest
grundläggande, principerna för CTC.
Vad innebär det då att ledarskapet anammar ett preventionsvetenskapligt
förhållningssätt i förändringsarbetet (bild 4 nedan)? I slutändan handlar det om att
känna till, efterfråga, och ge förutsättningar för, mätningar och analyser av risk- och
skyddsfaktorer, resurssätta och se till att de insatser som görs är effektiva och lämpliga
utifrån det lokala behovet (analysen) samt att begära uppföljning och utvärdering av
insatserna (säkerställa att de implementeras med hög kvalitet). Inom CTC finns en kort
utbildning som ger ledarskapet verktyg för det (Key Leader Orientation).
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Bild 4. Från professor David Hawkins föreläsning vid Karolinska Institutet, feb 2020.

Den nödvändiga förändringen i ledarskapet går att mäta, och mäts, inom CTC-arbetet.
För att den positiva utvecklingen ska ta fart, och problemnivåerna i staden ska minska,
behöver ledarskapet nå upp till minst nivå fyra i skalan ovan. I en mätning av var
ledarskapet i Malmö befann sig, genomförd i det tvärsektoriella ”Exekutiva
Områdesteamet” (XO) i december 2018, hamnade resultatet på 1,7 (se bild 5 nedan).
Är det ett ”dåligt” resultat, om man skulle jämföra det med andra
städer/organisationer? Nej, tvärtom förefaller det som att ledningen i Malmö, på
avdelningschefsnivå, har tagit ett synbart steg mot anammandet av ett
preventionsvetenskapligt förhållningssätt i det förebyggande arbetet. Det återstår dock
en del utveckling för att vi ska åstadkomma en positiv förändring i staden, med
minskade problembeteenden och hälsorelaterade problem bland barn och unga.
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Bild 5. Community Key-leader Interview (CKI) Malmö, 2019.

Ett aber med mätningen är att den avser avdelningschefer, inte förvaltningsdirektörer.
Mycket av verksamhetsledningen sker på avdelningschefsnivå, men det är direktörerna
som tar ansvar för helheten och fattar de stora strategiska besluten. Symbolvärdet av
direktörernas engagemang ska heller inte underskattas. De behöver därför vara med i
CTC-processen, som styrgrupp. Direktörerna, med stadsdirektören i spetsen, behöver
också agera som talespersoner (champions) för CTC, utan att för den sakens skull
behöva kunna några detaljer. Det handlar om att efterfråga resultat och betona hur
viktigt arbetet är i den egna organisationen (även i ledningsgruppen), se till att ”öppna
dörrar”, få med andra ledare i arbetet etc. Vikten av att några agerar talespersoner för
CTC gäller även politiken. Som sades inledningsvis – det här är ett mycket stort
förändringsarbete, som inte låter sig göras utan ledningens stöd och aktiva medverkan.
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Kommunikation
Ytterligare en kärnkomponent som behöver komma på plats är kommunikationen.
CTC-arbetet är stort, komplext och omfattar många människor med olika roller. Att
det finns välutvecklade, och välfungerande, kommunikationskanaler är en absolut
förutsättning för att det ska fungera. Det gör det inte nu, vilket även visade sig i HRutredningen:
”Av intervjuerna framgår som konstaterat i tidigare avsnitt att det råder en viss osäkerhet kring vad
som gäller i olika frågor, bland annat vem som tar beslut och gränssnitt mellan olika roller. Det
handlar sannolikt inte om att det inte finns svar på olika frågor eller att informationen saknas. Snarare
är det att den inte flödar genom hela organiseringen och att det är förhållandevis många grupperingar
som måste ha tillgång till information. Ojämna flöden skapar risker för att beslut och andra åtgärder
tolkas olika i sådan utsträckning att det hämmar utvecklingen.”

När en stad som Malmö delas upp i ett antal lokalområden som grund för ett
omfattande utvecklings- och förändringsarbete, finns det en risk att lokalområdena blir
isolerade öar, sig själva goda nog. Ett viktigt verktyg att förhindra en sådan öbildning,
är kommunikationen, ute i lokalområdena, inom och mellan områdena samt mellan de
olika nivåerna i organiseringen (styrgrupp, XO, referensgrupp, CUL, UL, OT och
befolkningen). Det är även viktigt med den ”externa” kommunikationen med t ex
regionala, nationella och internationella aktörer och intressenter, även media.
”Att hela Malmö skulle bli indelat i områden var en del av kommunstyrelsens beslut men i vilken
takt och på vilket sätt detta skulle kunna ske har inte hela organiseringen varit enig kring. Det finns
farhågor att det går för fort, att olika aktörer och strukturer inte är redo. Denna problematik är
sannolikt vanlig i de flesta utvecklingsarbeten men det verkar finnas en viss brist i
internkommunikationen och informationsflödena. I ljuset av en kommande utökning för CTC
behöver bilden vara tydlig av var olika beslut tas och hur dessa kommuniceras.”

En viktig kommunikationsinsats, sett ur ett förändringsperspektiv, är den som sker
med befolkningen – förändringen måste ske genom och av befolkningen och
mobiliseringen av de goda krafterna i lokalområdena är en förutsättning för att lyckas.
Där spelar kommunikationen en viktig roll – vi kan inte prata individuellt med alla,
även om det vore det bästa. Med riktade kommunikationsinsatser kan vi nå ut till
samtliga, skapa ett intresse för förändringsarbetet och locka ut dem, in i aktiviteter.

Effektiva program
Ytterligare en kärnkomponent i CTC är användandet av effektiva program. Även detta
är en verksamhetskritisk sådan, dvs CTC kommer troligtvis inte att lyckas utan
effektiva program. Innan beskrivningen av vad som karaktäriserar ett effektivt
program, kommer här att resoneras runt system som omgärdar programmen.
Det finns fler ”preventionssystem” än CTC. I Malmö stod vi i valet mellan CTC och
ett system som heter PROSPER. Båda systemen har gedigen forskning bakom sig som
kunde visa att det blev bättre i samhällen som arbetade enligt systemen, än i sådana
som inte arbetade med systemen. Båda systemen har som krav att man använder
effektiva program. Inom PROSPER arbetar man emellertid endast med ett begränsat
antal skol- och familjeprogram (man väljer mellan totalt sex program), eftersom man
utgår från att alla samhällen har behov av sådana program. Det sker alltså ingen lokal
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behovsbedömning (profil av risk- och skyddsfaktorer). Att hitta rätt program till rätt
behov, eftersom behoven ser så olika ut, är däremot en hörnsten i CTC. Malmö
bedömdes ha ett mångfacetterat behov, varför det beslutades att arbeta enligt CTCsystemet. Det finns även andra preventionssystem, det är dock endast CTC och
PROSPER det finns evidens för att de fungerar.
Vad avses då med effektiva program? Det korta svaret är att det finns forskning av hög
kvalitet som visar att programmet fungerar, såsom det är tänkt att fungera. Att
programmet gör skillnad, är ett annat svar: Det blir bättre för målgruppen om de får
programmet än om de inte får programmet. Att programmet fungerar och att det blir
bättre för målgruppen kan i princip endast bevisas (i tillräckligt hög grad) genom
experimentell forskning, med för- och eftermätningar i både insats- och
kontrollgrupper. Detta är vad som gäller enligt den internationella standarden som
forskarsammanslutningens Society for Prevention Research (SPR) står bakom. Det
innebär att det är fråga om s k randomiserade kontrollerade studier (RCT) eller
kvasiexperimentella studier (QED). Det innebär också att utbudet av effektiva program
inte är så stort. I Sverige finns det knappt några program alls som kan betraktas som
effektiva, enligt det här sättet att se på effektivitet.
Varför är det då så viktigt att använda effektiva program? Allt främjande och
förebyggande arbete går ut på att göra någonting bättre än den rådande situationen.
Tyvärr har det flera gånger visat sig i forskning att insatser kan göra skada, även om de
naturligtvis görs med de bästa av intentioner. Det man vill göra bättre blir i själva
verket sämre, på grund av insatsen. Det hade med andra ord varit bättre att låta bli att
göra insatsen. Väl utvärderade program, enligt ovan, är alltså det bästa sättet att
försäkra sig om att man inte gör skada. Det är en viktig anledning till att använda
effektiva program. Ytterligare en viktig anledning är att, inte minst i kristider, försäkra
sig om att man får valuta för de pengar man satsar på att förbättra saker och ting. Utan
gedigen forskning kan vi inte veta om en insats fungerar eller inte.
Hur ska vi då kunna använda oss av effektiva program inom CTC, när det knappt finns
några i Sverige? Här har vi en av de största utmaningarna. Svaret är dock att vi får ta hit
effektiva program från utlandet! Redan i den första piloten, i Almgården, testade vi om
det över huvud taget var möjligt att få utländska program att fungera i en svensk
kontext, i Malmö. Då tog vi hit det amerikanska effektiva skolprogrammet Good
Behavior Game, som personalen på Höjaskolan, där programmet testades, döpte till
Höjaspelet. Programmet förebygger psykisk ohälsa, missbruk, våld och kriminalitet och
är ett av de mest utvärderade programmen i världen. Varför skulle då ett amerikanskt
program fungera i en svensk kontext? Det är ju mycket stora skillnader mellan det
amerikanska och det svenska samhället, inte minst mellan skolsystemen.
Den som kommer ihåg avsnittet om risk- och skyddsfaktorer ovan, kommer kanske
också ihåg att dessa är universella? Det innebär att risk- och skyddsfaktorer är desamma
över hela världen, oavsett om du är pojke/flicka/annat, vilken kultur du kommer ifrån,
vilken etnicitet du har, om du bor i stad eller på landet etc. En riskfaktor är en
riskfaktor oavsett vad och detsamma gäller skyddsfaktorer.
Ovan beskrevs även huvudtesen gällande prevention som: Ska man förebygga ett
problem (vilket som helst) måste man påverka de faktorer som orsakar problemet.
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De faktorer man ska påverka är alltså riskfaktorer och skyddsfaktorer. Dessa påverkar
man genom – program, som har designats just för att påverka specifika risk- och
skyddsfaktorer. När programmen, i forskning, har visat sig fungera som det är tänkt,
kallas de effektiva program. I beskrivningen av programmet framgår det tydligt vilka
problem de har visat sig förebygga genom att påverka vissa specifika risk- och
skyddsfaktorer. Detta innebär att eftersom risk- och skyddsfaktorer är universella, är
även program som har designats för att påverka just dessa också universella. I
forskarvärlden pratar man om programs ”transportabilitet”, dvs hur väl ett program
lämpar sig för förflyttning mellan länder och kulturer. I teorin är alltså samtliga
effektiva program över hela världen tillgängliga för oss; fungerar ett program på ett
ställe, fungerar det överallt, så även i Malmö.
Runt om i världen, dock inte i Sverige, finns det institutioner som bedömer programs
effektivitet och publicerar resultaten i sökbara databaser. I exempelvis Tyskland finns
en databas, die Grüne Liste (www.gruene-liste-praevention.de), som är kopplad till
deras CTC-arbete. Granskningen av programmen görs av en grupp forskare och
praktiker men databasen ägs och administreras av justitiedepartementet i Niedersachen
(i Hannover). Vid University of Colorado Boulder, finns den programdatabas som
samtliga CTC-områden i USA är hänvisade till. Det är den s k Blueprintslistan
(www.blueprintsprograms.org). Gruppen som granskar programmen är sammansatt av
internationell expertis på utvärdering, både forskare och praktiker. Blueprints tillämpar
strikt den ovan nämnda SPR-standarden (Standard of Evidence for Efficacy,
Effectiveness and Scale-up), vilket gör att programmen som passerar nålsögat och blir
godkända, håller en mycket hög kvalitet. Blueprints har till dags dato granskat ca 1600
program. Endast 93 har hitintills godkänts, vilket betyder att mer än 90 % av
programmen har underkänts, fastän de är designade och utvärderade av forskare. Det
säger måhända något om svårigheterna att skapa effektiva program. Blueprintslistan är
utgångspunkten även för oss i Malmö, när vi letar effektiva program som matchar våra
behov. På det sättet gör vi vad vi kan för att försäkra oss om att vi inte gör oavsiktlig
skada och att vi får de effekter vi är ute efter. Både Höjaspelet (Good Behavior Game)
och Effekt, som vi har i Malmö, är godkända av Blueprints.
Effektiv implementering
Oavsett hur väl ett program är utvärderat och hur väl det har visat sig fungera i
forskningsstudier, måste det också gå att genomföra i verksamheter i verkliga livet,
annars är det så att säga förlorad kunskap. Generellt gäller att ju fler kärnkomponenter
ett program innehåller, desto svårare är det att genomföra med tillräckligt hög kvalitet.
Tyvärr är det också så att även om ett program innehåller få kärnkomponenter, och i
övrigt är enkelt att förstå och genomföra, talar det mesta för att det inte klarar mötet
med verkligheten med bibehållen effektivitet – om man inte säkerställer kvaliteten
genom så kallade effektiva implementeringsteam. Här är forskningen tydlig: Se till så att
det som ska göras också blir gjort, annars kommer det inte att hända. Ofta handlar det
om att någon eller några ska ändra ett beteende, genom att få kunskap och verktyg för
att genomföra beteendeförändringen. Kunskap och verktyg räcker dock inte, det krävs
mer för att åstadkomma förändringen (se bild 6 nedan, den högra kolumnen).
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Bild 6. Vad som behövs för beteendeförändring.

Ett effektivt implementeringsteam består av minst tre, helst fyra, personer som tar
ansvar för att programmet/förändringen genomförs med tillräckligt hög kvalitet, i
enlighet med programmets implementeringsplan. Antalet personer i teamet är inte
slumpmässigt valt, det krävs enligt forskningen för att säkerställa hållbarheten i arbetet,
trots personalomsättning, ledigheter, sjukdom etc. Ledorden i en effektiv
implementering sades ovan vara: se till att förändringen händer, till skillnad mot att låta
det hända eller att underlätta att det händer, då ansvaret vilar på någon annan. Ett
effektivt implementeringsteam ser till att de som levererar programmen gör det
tillräckligt bra genom att utbilda, observera, handleda och följa upp arbetet. Teamen ser
även till att de som ska genomföra programmet får goda förutsättningar för det, genom
att göra ledningen medveten om exakt vad den ger sig in i och vad som krävs, innan
ledningen beslutar att genomföra ett program.
”Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det planerade
förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 procent av förändringsarbetet
efter i genomsnitt 17 år” (Socialstyrelsen, Om implementering, 2012).

Malmös effektiva program och effektiva implementeringsteam
Självklart måste även vi i Malmö arbeta med effektiva program som implementeras
med hög kvalitet, där det finns behov för dem. Baserat på det vi vet om det
mångfacetterade Malmö, jämfört med vad vi vet från andra länder, är en kvalificerad
gissning att vi kommer att behöva mellan 15-20 effektiva program för att täcka hela
stadens behov. I till exempel delstaten Pennsylvania, USA, finns EPIScenter (Evidencebased Prevention and Intervention Support), som servar hela delstaten med CTCprocessen och 17 effektiva program. ”Programbanken” har tagits fram för att täcka så
många risk- och skyddsfaktorer som möjligt. De har ännu inte program som täcker
samtliga faktorer, så ”programbanken” kommer att behöva utökas.
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För närvarande har vi två (tre) effektiva program i Malmö: Höjaspelet och Effekt 4-6
och 7-9. Då räknar vi inte andra preventionsnivåer, t ex individfokuserade program
som hanterar redan uppkomna problem (som exempelvis Multisystemisk terapi, MST).
Till Höjaspelet har vi tre s k master trainers, som även utgör det effektiva
implementeringsteamet. När ett områdesteam har valt att prioritera de risk- och
skyddsfaktorer som Höjaspelet påverkar, och någon eller några skolor i området
uttrycker önskemål om att implementera Höjaspelet, påbörjas en process som tar drygt
ett år. Höjaspelet implementeras i tre faser under ett läsår, men startar direkt efter den
första utbildningen. Inledningsvis träffar dock implementeringsteamet skolledarna och
går igenom exakt vad som krävs av skolan och av pedagogerna. Det handlar bland
annat om att samtliga pedagoger ska genomgå en tre dagar lång utbildning, spridd över
ett år, genomföra tre mätningar av normbrytande beteende bland eleverna (som även
används som uppföljning, s k performance measures), de ska spela höjaspelet tre
gånger i veckan och utse minst två personer som får en särskild utbildning till
internhandledare. Utöver utbildningen observerar implementeringsteamet samtliga
pedagoger vid tio tillfällen under implementeringsåret, ger personlig feedback,
inspiration och kan hjälpa till med ”tips och trix” samt rätta till eventuella felaktigheter.
Under läsåret 2019/20 implementeras Höjaspelet i ca 50 klasser på 5 skolor. Det
innebär att implementeringsteamet, utöver allt annat, ska genomföra 500 observationer
och handledningar. Eftersom skolorna är utspridda över staden, pedagoger får
förhinder, blir sjuka etc, inser alla att det är en utmanande logistikövning bara att få till
ett rimligt och fungerande observationsschema. Höjaspelet är ett krävande, och
resurskrävande, program för implementeringsteamet; inte för skolorna, dock. Inför
utvidgningen av CTC till hela staden, påbörjades för två år sedan en process för att öka
kapaciteten, dvs att utöka teamet. Höjaspelet är ett mycket uppskattat program på de
skolor som arbetar med det. Samtliga – skolledning, pedagoger, stödpersonal, elever –
som jobbar med Höjaspelet märker att det gör stor skillnad. Det gör även elevernas
föräldrar.
När det gäller programmet Effekt, har vi ett mycket sårbart implementeringsteam, då
det för tillfället endast består av två personer. Den ene av dem är för närvarande
föräldraledig, så mycket av arbetet har behövt läggas på is. Eftersom åtminstone ett
lokalt områdesteam har valt att prioritera risk- och skyddsfaktorer som kan tillgodoses
med hjälp av Effekt, behöver vi omedelbart prioritera processen att få ett tillräckligt
stabilt och hållbart implementeringsteam på plats. Det finns en plan för det.
Samtlig fem lokala områdesteam har gjort analyser av sina områden, de har prioriterat
ett antal (max fem) risk- och skyddsfaktorer som arbetet ska riktas in på att förändra
under kommande år. De har även hittat program som matchar den kollektivt gjorda
prioriteringen, som de är överens om att de skulle vilja göra i sina respektive områden.
Information om programmen har därefter skickats till den av XO bildade Centrala
programgruppen för en bedömning ur ett malmöperspektiv. Den Centrala
programgruppen har en tvärsektoriell sammansättning med enhetschefer från:
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Kultur-/Fritidsförvaltningen (en
gemensam representant), Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt en
kommunpolis från polismyndigheten. Gruppen leds av stadskontoret.
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Efter noggranna undersökningar av de föreslagna programmen, och efter moget
övervägande, har nu den Centrala programgruppen enhälligt kommit fram till att
förorda att följande program inledningsvis tas till Malmö:
Guiding Good Choises (GGC), som är ett föräldraprogram för föräldrar med barn i
åldern 8-14 år. GGC har utvecklats vid, och ägs av, University of Washington och
passar synnerligen väl ihop med CTC, då det bygger på den Sociala
utvecklingsstrategin, hjärtat i CTC.
Alla Barn i Centrum (ABC), ett svenskt föräldraprogram som bygger på
anknytningsteorin och riktar sig till föräldrar med små barn, från 3 år. ABC har
utvecklats av Karolinska institutet (Martin Forster).
Positive Action, är ett skolprogram för barn mellan 4-18 år och bygger på att träna
barnens socioemotionella färdigheter. Positive Action har utvecklats av Carol Gerber
Allred.
The Incredible Years (Teachers), är ett skolprogram för förskole- och lågstadiebarn
som tränar lärare i att arbeta med positiva relationer, sociala och kognitiva färdigheter
samt problembeteenden i klassrummet. The Incredible Years har utvecklats av Carolyn
Webster-Stratton.
XO beslutade i maj 2020 att gå vidare med GGC och ABC. Processen med
skolprogrammen var vid tidpunkten för beslutet inte klar. Det är den nu och
förordandet att ta hit Positive Action och The Incredible Years kommer att läggas på
XO:s bord nästkommande möte.
För närvarande utarbetas processplaner för respektive program, dvs hur programmen
ska tas till Malmö och vilka som ska se till att programmen genomförs med hög kvalitet
(effektiva implementeringsteam).
Vad kostar det då att köpa in nya program till Malmö och har vi råd med det i dessa
kristider? Båda frågorna är synnerligen relevanta och angelägna att kunna besvara. Den
första frågan går emellertid inte att besvara med exakthet förrän det finns en
heltäckande processplan som ägaren av programmet kan kalkylera sina kostnader
utifrån. Det handlar dock om relativt sett hanterbara belopp, vad gäller licenser,
översättningar, formgivning, tryckning av material och liknande, sannolikt under
500 000 kr per program. Den största kostnaden, oavsett program, är personalkostnaden
för de effektiva implementeringsteamen (minst tre personer). Den nuvarande
arbetshypotesen är dock att varje person i ett effektivt implementeringsteam kan
hantera två program, vilket leder till att varje program ”kostar” minst 1,5 tjänster.
Värt att tänka på när det gäller kostnader för program är att när områdesteamen i de
nuvarande fem CTC-områdena gjorde det som kallas resursanalys, som kan liknas vid
en inventering av alla insatser och aktiviteter som görs i området för barn och unga,
hittade teamen totalt 250 insatser och aktiviteter. I områdesteamens slutliga analys, kom
de fram till att av de 250 insatserna och aktiviteterna fanns det ingen som matchade
områdenas behov. Om vi tankemässigt utgår från att de flesta av de 250 insatserna ändå
är bra och viktiga för Malmös utveckling, låt oss säga 90 % av insatserna, återstår det
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ändå 25 insatser (10 %) där man kanske skulle prioritera resursanvändningen på annat
sätt.

En plan för framtiden
När CTC ska implementeras i hela Malmö, är det nödvändigt att dela in staden i mindre
geografiska områden. Det är framför allt av två anledningar: 1. Staden är för stor för att
i det praktiska arbetet hanteras som en helhet. CTC är konstruerat för att verka i
samhällen med upp till 50 000 invånare (30 000 har i praktiken visat sig vara mera
rimligt). 2. CTC bygger på ”community-känslan”, svaret på frågan ”var bor du?”, från
en malmöbo till en annan (en utsocknes får nog svaret Malmö). Detta är viktigt för att
det, i några avseenden, ger en viss homogenitet i befolkningen och dess förutsättningar,
vilket är avgörande för att kunna förstå områdets styrkor och utmaningar. Genom att
utgå från risk- och skyddsfaktorer, som vi mäter, arbetar vi med det som ”sitter i
väggarna”, strukturella styrkor och utmaningar på en nivå som går att hantera lokalt.
För att dessa ska bli synliga krävs det alltså ett visst mått av homogenitet. Att sätta
heterogena områden, ytterligheter, i samma geografiska kluster, ger en utslätad och
felaktig bild.
Det finns ytterligare faktorer man måste ta med i beräkningen när staden delas in i
områden. En absolut nödvändighet är att det bor tillräckligt med barn i området som
svarar på CTC-enkäten. Området får med andra ord inte vara för litet. Det bör även
finnas tillräckligt med kommunala, och andra, ”serviceinrättningar” i området,
exempelvis förskolor och skolor, möjligheter till fritidssysselsättning, näringsliv etc. När
allt detta ska vägas in och beaktas, blir det i princip omöjligt att göra den perfekta
indelningen av staden i geografiska områden. Det handlar således om att hitta den
optimala indelningen, den ”minst felaktiga”. Nedan presenteras således en karta över
Malmö, indelat i 14 lokalområden (bild 7 nedan), dvs CTC-områden (markerade A-N),
som är resultatet av synnerligen noggranna överväganden enligt ovan. Det är den
optimala indelningen, i nuläget. Bedömningen kan komma att ändras, när arbetet väl
startar, den är inte huggen i sten. Eftersom de 14 CTC-områdena har bildats utifrån
Malmös 136 delområden, och att data från CTC-enkäten också är kopplade till dessa
136 delområden, är det möjligt att flytta enskilda delområden, om det skulle behövas,
utan att det får alltför negativa konsekvenser. För framtiden bör vi även överväga om
inte alla datainsamlingar/enkäter som görs i Malmö, borde utgå från de 136
delområdena. Möjligheten att göra mycket kvalificerade analyser, både på områdesnivå
och på Malmönivå, skulle då öka mångfalt.
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Bild 7. Malmö indelat i 14 CTC-områden.

En detaljerad beskrivning av områdena, processen och underlaget till att samla
delområdena i kluster, finns beskrivet i bilaga 8.
Följande plan syftar till att underlätta införandet av CTC i hela Malmö. Planen följer de
fem olika faser som tillsammans utgör CTC-systemet. Implementeringsplanen ger de
lokala utvecklingsledarna anvisningar och instruktioner för att lyckas införa CTC i de
14 lokalområdena. I planen finns mål och delmål för varje fas i processen och en
uppskattning av tidsåtgången för genomförandet av respektive fas. Håller man sig till
planen kommer samtliga faser i processen att bli genomförda i enlighet med CTCsystemet. Planen kan också användas för att följa upp att samtliga steg har genomförts
innan man går vidare i processen.
Vissa av målen/delmålen kan inte göras lokalt, utan behöver göras på central nivå. Ett
exempel på det är ”Bildandet av en styrgrupp”. Av bilden som visar hur CTC-arbetet
har organiserats (bilaga 9) framgår att vi arbetar med en styrgrupp för hela staden, inte
en för varje lokalområde. När CTC-arbetet nu utvidgas till hela staden, finns det
anledning att också granska det tidigare arbetet med målen/delmålen och att starta om
vissa centrala processer, t ex vad gäller ledningen av arbetet (se HR-utredning, bil 2).
För att ytterligare säkerställa kvaliteten i genomförandet finns:
CTC-enkäten: Enkäten bygger på forskning om de bakomliggande faktorer som
orsakar och förhindrar hälsorelaterade problembeteenden bland unga (risk- och
skyddsfaktorer). Enkäten är digital och genomförs från skolår 6 till och med årskurs två
på gymnasiet. Enkäten har genomförts 2017 och 2019 och kommer nästa gång att
genomföras hösten 2021 (och även fortsättningsvis vartannat år). Enkäten säkerställer
att det går att komma fram till vad som ligger bakom, det vill säga orsakar, de oönskade
problem som finns i lokalsamhället.
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CTC-certifierade handledare: Genom hela implementeringsfasen finns CTCcertifierade handledare som utbildar och stödjer utvecklingsledarna och
arbetsgrupperna i processen. Till och med årsskiftet 2020/21 följs och säkerställs
processen även av CTC-experter vid University of Washington, Social Development
Research Group (SDRG).
Utbildningsmaterial: Till varje fas i CTC-processen finns ett omfattande
utbildningsmaterial. Materialet har tagits fram under överinseende av SDRG och
bygger på – har inspirerats av – både det amerikanska utbildningsmaterialet och det
nederländska och tyska. Det är först under den fullskaliga implementeringen som
materialet slutligen kommer att testas och fastställas.
Ledarskapsenkät (Community Key leader Interview, CKI): Är en enkät som
genomförs bland stadens ledare vartannat år. Av CTC:s logiska modell framgår att det
är nödvändigt att ledarskapet anammar ett preventionsvetenskapligt förhållningssätt,
för att målet – goda uppväxtvillkor för barn och unga – ska kunna uppnås. Detta är
den enskilt viktigaste förändringen som behöver ske och det går inte att lyckas om
förändringen inte sker. Förändringen mäts och följs genom CKI:n.
Forskarsamarbeten: Den ursprungliga tanken var att etablera en forskargrupp som på
nära håll skulle följa, och utvärdera, hela processen. Det har, hittills, inte varit möjligt.
Det har dock förekommit omfattande kontakter och diskussioner om ett samarbete
(Kunskapscentrum) mellan staden och Malmö universitet, på olika nivåer. Som framgår
ovan, har staden samarbetat nära med SDRG, ett samarbete som har säkerställts genom
avtal. Vi har även kunnat stämma av vår process och våra resultat med en global
forskargrupp (Internationella CTC) som träffas fysiskt en gång per år. I gruppen finns
forskare från samtliga kontinenter, dock inga svenska. Vi har även haft möjlighet att
diskutera vårt utvecklingsarbete med en grupp europeiska forskare (EU-CTC), från
Nederländerna, Tyskland, Kroatien, Storbritannien, Cypern, Österrike och Slovenien.
Vi kommer åtminstone att fortsätta ha nära kontakt med vårt internationella nätverk,
men även arbeta aktivt för att få igång samarbeten med svenska lärosäten.

Översikt av de fem faserna i CTC
Fas 1 Starta processen
Mål 1: Involvera ett begränsat antal personer i CTC-arbetet; bilda en kärntrupp.
Mål 2: Definiera förutsättningarna för införandet av CTC.
Mål 3: Inventera faktorer som kan påverka CTC-processen.
Mål 4: Bilda en styrgrupp för CTC-arbetet.
Mål 5: Förbered genomförandet av CTC-enkäten.
Fas 2 Organisera och förankra CTC
Mål 1: Genomför CTC-enkäten
Mål 2: Bilda lokal arbetsgrupp, ett områdesteam
Mål 3: Informera och involvera lokalsamhället
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Fas 3 Gör en lokal områdesprofil
Mål 1: Samla in data om risk- och skyddsfaktorer och problembeteenden.
Mål 2: Prioritera riskfaktorer och skyddsfaktorer som behöver hanteras.
Mål 3: Gör en resursanalys och en gap-analys.
Mål 4: Förankra områdesprofilen
Fas 4 Gör en handlingsplan för CTC-arbetet
Mål 1: Formulera målen som ska uppnås, på lång sikt
Mål 2: Välj program och insatser som arbetar mot de valda risk- och skyddsfaktorerna.
Mål 3: Gör en implementeringsplan för varje program/insats.
Mål 4: Gör en plan för det systematiskt främjande arbetet.
Mål 5: Förankra handlingsplanen.
Fas 5 Implementera, följ upp och utvärdera
Mål 1: Skapa en organisationsstruktur som underlättar genomförandet av
handlingsplanen.
Mål 2: Färdigställ implementeringsplaner för varje enskilt program och insats.
Mål 3: Kvalitetssäkra implementeringen av program och insatser.
Mål 4: Skriv en utvärderingsplan och följ upp.
Mål 5: Säkra en långsiktig förankring av CTC-processen i området.
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Bilaga 0. Implementeringsplan för perioden 2020-2023
1. Starta processen
Tidsplan: januari 2020 – februari 2021
1.1 Involvera ett begränsat antal personer i CTC-arbetet; bilda en
kärntrupp
Sätt samman en kärntrupp av nyckelpersoner som bereder vägen för CTC. Det ska vara
ett begränsat antal, till exempel fyra personer. Dessa nyckelpersoner är beredda att
medverka när det gäller att planera, förbereda och förankra CTC-processen.
Hitta minst en inflytelserik nyckelperson (Champion), som kan fungera som
övergripande ledare och talesperson för CTC-processen. Denna person är kapabel att
styra CTC-processen (t.ex. en högt uppsatt tjänsteman) och att påverka opinionen.
Anställ utvecklingsledare som stödjer och samordnar CTC-processen. Det behövs en
utvecklingsledare per CTC-område
Utvecklingsledarna bör anställas i befintliga organisationer som främjar CTCprocessen. Utvecklingsledarnas fysiska arbetsplats kan med fördel vara i eller i
närheten av CTC-området.
Gör en arbetsplan och tidplan för uppstartsarbetet i och för respektive område.
1.2 Definiera förutsättningarna för införandet av CTC
Definiera de geografiska områden som CTC ska verka i (se karta, bilaga 8).
Stäm av så att CTC-arbetet är ändamålsenligt och arbetar mot de problembeteenden
och hälsoproblem som för närvarande förekommer bland ungdomar, som väcker
uppmärksamhet bland de som bor och verkar i området. Det handlar inte om en
omfattande studie, utan om att skapa insikter med hjälp av befintliga erfarenheter
och/eller tidigare studier om problemen som ungdomarna i ett område har eller
orsakar.
Ta reda på vilka förebyggande aktiviteter och/eller program som genomförs i CTCområdet. Här ska man även ta reda på vilka organisationer som är ansvariga för
utförandet och hur dessa organisationer finansieras.
Se till att CTC implementeras som ett styrinstrument. Detta innebär att kommunen
eller den instans som är ansvarig för välfärden i området, både innehållsmässigt och
finansiellt, måste vara beredd att använda CTC som styrinstrument och att stödja
införandet av CTC i området.
Förtydliga för nyckelpersonerna i kärntruppen, i kommunen och i de andra deltagande
organisationerna, vilka begränsningar och möjligheter CTC har.
Fastställ hur arbetet ska organiseras i staden, områdesteamens uppgifter samt påbörja
arbetet med att definiera hur områdesteamen ska arbeta/samarbeta med andra
organisationer/ samverksamgrupper/aktörer. Identifiera aktörer som kan vara aktuella
för styrgrupp och områdesteam (även XO och Referensgruppen).
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1.3 Inventera faktorer som kan påverka CTC-processen
Undersök områdets historia med avseende på samarbete/samverkan och
genomförande av nya projekt, så berörda aktörer värdesätter samarbete och långsiktiga
prioriteringar. Projekttrötthet och dåliga erfarenheter av tidigare insatser kan försvåra
samarbete.
Undersök att det finns ett övergripande stöd för CTC-metoden: att genomföra enkäten,
att utgå från lokala analyser, att rikta in arbetet på att förändra risk- och skyddsfaktorer
med effektiva insatser, hur olika professioner och institutioner tolkar begreppet
prevention och för vem de preventiva insatserna är avsedda.
Gör er en bild av de befintliga och planerade initiativen och planerna för utvecklingen i
området, för att kunna koordinera CTC-arbetet med eventuella andra initiativ.
Analysera organisationens förutsättningar för förändringsarbete och ta fram en plan för
att hantera eventuella hinder eller motsättningar.
1.4 Bilda en styrgrupp för CTC-arbetet
Hitta medlemmarna till CTC-styrgruppen. För att kunna förankra CTC är det viktigt att
nyckelpersonerna blir väl insatta i tankarna kring CTC.
Styrgruppen utses formellt. Medlemmarna i styrgruppen är ansvariga för att driva
arbetet framåt och att styra CTC. Styrgruppen stödjer utvecklingsledarna, som sköter
det faktiska arbetet lokalt, på plats. Det är viktigt att hålla styrgruppen relativt liten, för
att säkerställa att gruppen kan utföra sina uppgifter och verkligen styra CTC-processen.
Styrgruppen kan vara en mindre grupp som rapporterar till en större grupp, en
referensgrupp. Utse en inflytelserik person i kommunen som ordförande.
Utveckla en organisationsstruktur för CTC-processen. Beskriv i denna struktur vem
som har vilka ansvarsområden och uppgifter. Förtydliga de formella riktlinjerna för
kommunikationen mellan områdesteamet och styrgruppen.
Genomför styrgruppsutbildningen och efterfråga styrgruppens förslag på potentiella
medlemmar till områdesteamet, samt skaffa nödvändiga samarbetsavtal från relevanta,
involverade organisationer och intressegrupper
1.5 Förbered genomförandet av CTC-enkäten
Informera grund- och gymnasieskolorna i området om CTC-processen. Presentera
elevenkäten och be om deras medverkan i genomförandet av enkäten.

2 Organisera och förankra CTC
Tidsplan: mars 2021 – september 2021 Den andra fasen, att organisera och förankra
CTC, tar i regel mellan en och tre månader, beroende på den befintliga förankringen
och tiden som är avsatt för arbetet. Det råder dock speciella förutsättningar just i
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Malmö, inte minst på grund av dess storlek, att ”uppstartsfaserna” (1 & 2) tar längre
tid.
2.1 Genomför CTC-enkäten
Genomför CTC-enkäten. (Detta görs i oktober/november 2021)
2.3 Bilda en lokal arbetsgrupp, ett områdesteam
Upprätta en arbetsplan för utförandet av CTC-processen som kan användas som
handledning för CTC-områdesteamens framtida arbete. Formulera i denna plan vilka
personer som behövs för genomförandet och ange även övriga behov.
Ta reda på vilka organisationer som fokuserar på föräldrar, barn, ungdomar och/eller
livskvaliteten i området och bjud in dessa till CTC-orienteringsmöte.
Ordna CTC-orienteringsmöte. Potentiella medlemmar i områdesteamet informeras om
uppgifter och roller i CTC-processen, kunskap om preventionsarbete och insyn i
arbetet i CTC-processen. Personer aktiveras och bjuds in att medverka i
områdesteamet.
Upprätta en organisationsstruktur i form av arbetsgrupper som ska bildas,
kommunikations- och dokumentationsförfarande och utse formellt CTCområdesteamet och ta fram rutiner för att informera och utbilda nya medlemmar i
styrgrupp och områdesteam.
2.4 Informera och involvera lokalsamhället
Börja med att formulera en framtidsvision för barnen och ungdomarna i området.
Detta sker i samarbete med i områdesteamet och eventuellt med grupper av boende i
området.
Upprätta planer för hur de boende kan inkluderas i CTC-processen. Det kan man till
exempel göra genom att bilda en arbetsgrupp där några medlemmar i områdesteamet
står för kommunikationen med de boende.
Genomför ett arbetsmöte om den sociala utvecklingsstrategin, Strategin, med
områdesteamet, påbörja arbetet med att göra en plan för hur Strategin kan spridas i
området och ta fram en plan för hur barn och ungdomar ska involveras i CTC-arbetet.
Informera de olika grupperna och aktörerna i området, samt andra inblandade,
regelbundet om CTC-arbetet, både genom möten och publikationer.

3. Gör en lokal områdesprofil, bestående av riskanalys,
resursanalys och gap-analys.
Tidsplan: september 2021 – januari 2022
3.1 Samla in data om risk- och skyddsfaktorer samt problembeteenden
Bestäm tillsammans med områdesteamet en organisationsstruktur som underlättar
framtagningen av en områdesprofil. Man kan till exempel utse en arbetsgrupp för
riskanalysen och en arbetsgrupp som arbetar med resursinventeringen. Analysera
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resultaten från CTC-elevenkäten. Elevenkäten ger data om riskfaktorer, skyddsfaktorer
och problembeteenden.
Ta reda på, utifrån resultaten från CTC-enkäten, vilka riskfaktorer som väger tyngst
och vilka skyddsfaktorer som är svaga i området. Upprätta en plan för att samla in
kompletterande data och erfarenheter från tjänstepersoner och boende i området,
samla sedan in dessa. Redovisa arbetet i en rapport, riskanalysen.
3.2 Prioritera riskfaktorer och skyddsfaktorer som behöver hanteras
Medlemmarna i områdesteamet föreslår – baserat på insamlade data – att prioritera en
till tre risk- och skyddsfaktorer, beroende på förutsättningar och ambition (prioritera
aldrig mer än fem faktorer).
Förslaget om prioritering, inklusive motivering, överlämnas till CTC-styrgruppen för
beslut (via XO som sammanställer samtliga områdens prioriteringar och säkerställer att
helheten är acceptabel). CTC-styrgruppen fattar ett beslut om vilka riskfaktorer och
som ska prioriteras (för respektive område).
Processen dokumenteras och beskrivs i områdesprofilen.
3.3 Gör en resursanalys och en gap-analys
Resursinventera och beskriv vilka främjande och förebyggande insatser (t ex program)
som görs i området, med fokus på universella insatser som arbetar mot de prioriterade
risk- och skyddsfaktorerna (matchning).
Bedöm insatserna genom att samla in data. Insamlandet av data ska ske i nära
samarbete med organisationerna som utför aktiviteterna/programmen, de levererar
dessa data.
Gör en gap-analys för att identifiera luckor och eventuella överlappningar i det
nuvarande utbudet av förebyggande insatser. Komplettera rapporten med dessa luckor
och/eller överlappningar. När de organisationer som står för de förebyggande
aktiviteterna inte (eller bara delvis) är representerade i områdesteamet, ska de inkluderas
i arbetet med att identifiera luckor.
Resultaten från kartläggningen, bedömningen och GAP-analysen sammanställs i
resursanalysen, en del av områdesprofilen.
3.4 Förankra områdesprofilen
Resultaten från fas 3 beskrivs och publiceras i en områdesprofil. Denna profil ger insyn
i problembeteenden bland ungdomar i området, insikter om de tyngsta riskfaktorerna
som behöver bekämpas, om skyddsfaktorerna som behöver stärkas, om utbudet av
förebyggande program/insatser i området, samt de luckor som finns.
Områdesprofilen diskuteras med olika grupper och aktörer i området: boende, polisen,
socialarbetare, skolor, förskolor etc för eventuella kompletteringar (och förankring).
När områdesteamet är överens om att områdesprofilen ger en så riktig bild av, och
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förståelse för, CTC-området som möjligt, beslutar Styrgruppen, på förslag av XO, att
fastställa områdesprofilen och att ha den som gemensam, områdesspecifik,
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Även här har XO säkerställt att helheten i staden
är acceptabel.

4 Gör en handlingsplan för CTC-arbetet
Tidsplan: februari 2022 - december 2022. Den fjärde fasen, att ta fram en CTChandlingsplan tar, när det finns tillgång till databaser över effektiva program, fyra till
fem månader. I Sverige finns det inte någon sådan databas och Malmö bygger upp ett
eget ”programbibliotek”, utifrån lokalområdenas behov. Fasen tar därmed längre tid att
genomföra.
4.1 Formulera målen som ska uppnås, på lång sikt
Bestäm tillsammans med områdesteamet en organisationsstruktur som kan underlätta
framtagandet av en handlingsplan. Exempelvis kan ni inrätta en arbetsgrupp, som utför
delar av arbetet i denna fas på områdesteamets uppdrag. Till den fjärde fasen av CTC är
det viktigt att utförarna och representanterna för respektive förebyggande
aktivitet/insats inkluderas i framtagandet av handlingsplanen.
Beskriv den önskade framtidsvisionen. Denna vision har kanske redan utvecklats, eller
arbetet har påbörjats, i fas 2. Det är dock viktigt att visionen formuleras i sin helhet nu.
Beskriv de önskade långsiktiga resultaten för de fem problembeteendena och för de
prioriterade risk- och skyddsfaktorerna. De data som används till detta kommer från
områdesprofilen.
4.2 Välj program och insatser som arbetar mot de valda risk- och
skyddsfaktorerna.
Beskriv hur det nuvarande utbudet av förebyggande aktiviteter i området kan
förstärkas. Leta efter möjligheter att förbättra och/eller utöka programmen och/eller
aktiviteterna. Beakta även hur befintliga program kan utvärderas i framtiden. När det
finns luckor i utbudet, utökar ni det befintliga utbudet med effektiva insatser. Välj
insats för varje vald risk- och skyddsfaktor.
4.3 Gör en implementeringsplan för varje program/insats.
För varje aktivitet/insats i handlingsplanen skrivs en implementeringsplan som
detaljerat beskriver deltagarresultat, vilka resultat de ska ge hos deltagarna. För att
kunna göra det måste det finnas, eller tas fram, enkäter som exempelvis kan ställas till
deltagarna vid starten och slutet av programmet/aktiviteten. Implementeringsplanen
beskriver också programmål: vilken målgrupp de ska nå, vem som utför aktiviteten, var
och när den ska utföras samt hur ofta det ska ske och hur programtroheten ska uppnås.
Implementeringsplanen är underlag för den årliga uppföljningen av CTC- arbetet.
4.4 Gör en plan för det systematiskt främjande arbetet
Beskriv hur arbetet med att sprida Strategin ska systematiseras samt vilka organisationer
och aktörer som åtar sig att arbeta med Strategin i sina verksamheter.
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4.5 Förankra handlingsplanen
Styrgruppen fastställer handlingsplanen, efter förslag av XO, som har säkerställt att
helheten i staden är acceptabel.

5. Implementera, följ upp och utvärdera
Tidsplan: januari 2023 och framåt. Den femte fasen, att genomföra CTChandlingsplanen, är inte begränsad i tid. En gång vartannat år utvärderas
handlingsplanen för att se att den fortfarande är relevant. Data samlas in på nytt och
analyseras. Detta leder till en regelbunden förbättring av CTC-handlingsplanen.
Däremellan görs årliga uppföljningar av målen i implementeringsplanerna som
detaljerat beskriver varje insats.
5.1 Skapa en organisationsstruktur som underlättar genomförandet av
handlingsplanen
Definiera tillsammans med medlemmarna i områdesteamet och CTC-styrgruppen,
vilken organisationsstruktur (och fördelning av uppgifter och roller) som krävs för
genomförandet av CTC-handlingsplanen. Kanske måste andra personer ingå som
medlemmar i styrgruppen eller områdesteamet: en grupp som tar sig an uppgiften att
rekrytera nya medlemmar, en "arbetsgrupp för kommunikation", den lokala
utvecklingsledarens arbete och uppgifter måste anpassas till denna fas osv.
Teckna samverkansöverenskommelser med organisationer som ska bidra till att CTChandlingsplanen genomförs. Detta kan vara både organisationer som utför
program/aktiviteter inom CTC-handlingsplanen och organisationer som levererar data
för utvärdering av program/insatser i handlingsplanen.
5.2 Färdigställ implementeringsplaner för varje program/insats
Se över och komplettera implementeringsplanerna till varje program /insats
Implementeringsplanen är underlag för den årliga uppföljningen av CTC- arbetet.
5.3. Kvalitetssäkra implementeringen av program/insatser
Inrätta arbetsgrupp som bistår programleverantörerna med kvalitetssäkring av
implementeringen. Det kan göras genom checklistor och observationer.
Se över så att de som levererar program/insatser har tillgång till så kallad teknisk
assistens, träning, kunskaper, expertis och resurser för att implementera programmen
med programtrohet.
5.4 Skriv en utvärderingsplan och följ upp
Mät program- och deltagarmål och samla varje år in resultaten som uppnåtts enligt
implementeringsplanerna. Detta kan vara både resultat för aktiviteterna och resultat för
deltagarna. I synnerhet när det handlar om förbättringar av ett program eller aktivitet,
är det viktigt att den ansvarige utföraren involveras i förbättringsarbetet, och att dessa
förbättringar införs hos utföraren. Eventuellt måste även
samverkansöverenskommelserna anpassas.
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En årlig genomgång av checklistan synliggör var arbetet behöver förstärkas.
Genomgången av implementeringsplanerna och checklistan resulterar i en arbetsplan
för kommande år som godkänns av styrgruppen.
Samla vartannat år in data om problembeteenden bland ungdomar, om riskfaktorer och
skyddsfaktorer. Dessa data samlas in genom att upprepa CTC-enkäten och genom
kompletterande undersökningar i området (se även fas 3, mål 1: Samla in och analysera
data om problembeteenden, riskfaktorer och skyddsfaktorer i området).
Förbättra CTC-handlingsplanen med hjälp av insamlade data. Detta förslag till
förbättring föreslås av områdesteamet och skickas till XO, som ser till helheten i
staden. CTC-styrgruppen beslutar om förbättringen. Publicera därefter den
uppdaterade CTC-handlingsplanen.
5.5 Säkra en långsiktig förankring av CTC-processen i området
Gör systematiska och omfattande informationsinsatser dels för att informera om
insatserna för att nå medborgarna och målgrupperna men också för att informera
medborgarna om arbetet med Strategin, för att engagera dem i det systematiskt
främjande ungdomsarbetet.
Håll regelbundna informationsmöten och informera regelbundet om processen och
resultaten. På så sätt kan t ex nya tjänstepersoner, men även de boende och andra
involverade, hållas uppdaterade eller på nytt inkluderas i arbetet.
Samla hela områdesteamet minst fyra gånger om året så engagemanget hålls igång.
Rekrytera och utbilda regelbundet nya medlemmar till områdesteamet och Styrgruppen.
Under tidens gång måste man räkna med en viss fluktuation bland medlemmarna.

