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Abstract 
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Title: “It’s never easy to know if you’re doing the right thing…” – A study of collaboration between 

secondary education and social services regarding adolescents diagnosed with ADHD [Translated 

title] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

 

The purpose of this study is to examine collaboration between social services and secondary education 

in a municipality in Sweden regarding adolescents diagnosed with ADHD. Swedish legislative texts 

stipulate that authorities working with adolescents should collaborate in matters relating to children in 

risk of harm. Earlier research shows that children and adolescents diagnosed with ADHD often behave 

contrary to how students are expected to behave in the classroom, that they may need support from 

social services, and that they rarely get such support to manage their education.  

The method used in this study was qualitative and the empirical data were obtained through semi 

structured interviews. Eight respondents participated in total, four social workers and four school 

counsellors. The results were analysed using profession theory and collaboration theory. 

The results show that the two professions both have a positive attitude towards collaboration, but that 

it rarely happens and when it does it feels unstructured and irregular, particularly for the social 

workers. Almost none of the respondents had any experience of working with students in secondary 

education diagnosed with ADHD, and instead spoke generally about their experience of collaboration. 

There seems to be a gap between the tendency to direct efforts, both divided and conjoined, to 

adolescents in an educational setting after they move on from elementary school.  
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1 Problemformulering 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453 5 kap. 1a §) föreskriver att i frågor som rör barn som 

far illa ska socialnämnden samverka med myndigheter, organisationer och andra som berörs, 

och aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Exempel på sådana myndigheter och 

organisationer är skola, polis och barn- och ungdomspsykiatri. När det finns behov av 

omfattande och samordnade insatser kring ett barn eller ungdom har socialtjänsten 

huvudansvar för att hålla samman dessa insatser, medan varje part har ett ansvar att bidra med 

kunskap från sin yrkesroll (Skolverket, 2009 s. 9–10). 

Blomqvist (2012, s. 217) menar att samverkan mellan socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatri och skola är ett aktuellt ämne, och att betydande resurser görs tillgängliga 

för att den ska komma till stånd. Trots detta har det visat sig svårt att skapa en samverkan som 

alla involverade parter är nöjda med. Blomqvist (s. 217) skriver att faktorer som 

samlokalisering, positiva attityder hos ledningen och klara avgränsningar av ägande, ansvar 

och funktioner har visat sig ha en positiv effekt på samverkan. Å andra sidan har svagt 

formulerade målsättningar och oenighet kring desamma, olika kunskaps- och 

lagstiftningsbaser, brist på resurser, brist på tydlighet i avgränsningen av ansvar, och 

svårigheter vid genomförandet av politiska beslut visat sig ha en negativ effekt på samverkan. 

Socialtjänst och skola är organisationer som var för sig arbetar med barn och ungdomar på 

olika sätt. Socialtjänsten har till uppdrag att utreda och ge skydd och stöd, medan skolans 

övergripande uppgift är att dess elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, 

främja elevernas utveckling och lärande, och förmedla och förankra respekt för mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, s. 10, Skollag SFS 

2010:800). De arbetar med skilda inriktningar vilket ofta innebär att de var för sig inte kan 

förebygga eller stoppa sociala problem. Samverkar dessa organisationer kan de komplettera 

varandras brister och på vis vara till betydligt större hjälp för barn och ungdomar (Danermark, 

2005 s. 26). Syftet med samverkan är att ge barn och ungdomar stöd från ett 

helhetsperspektiv, vilket innebär att stödet inte utgår ifrån enbart individen, utan anpassas 

efter familjesituationen, hur det går i skolan, relationen med vänner, med mera (Jakobsson, 

Lundgren, 2013, sid. 11). Skolverket (2009, s. 8) redovisar de fyra vanligaste områdena där 

skola och socialtjänst samverkar med varandra; med elever som har hög frånvaro i skolan, 

elever med missbruksproblematik, i brottsförebyggande syfte, samt med elever som lider av 

allvarlig psykisk ohälsa. 
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Psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i 

världen. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som bland annat innefattar olika medfödda 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD1, autismspektrumtillstånd och Tourettes 

syndrom (Hjärnkoll, 2016). Kos et al. (2006, s. 147) skriver att barn med ADHD i högre 

utsträckning har låg prestationsförmåga i skolan, mer kvarsittningar, samt oftare stängs av 

från skolan (ibid, s. 148). Brar (2011, s. 32–33) skriver att tonåringar med ADHD kan känna 

att de inte passar in i skolan vilket kan leda till en känsla av utanförskap, hög frånvaro och i 

förlängningen en tendens till att söka sig till andra i utanförskap, vilket har visat sig kunna 

leda till missbruk och kriminalitet. 

Socialstyrelsen (2014, s. 57) skriver att familjer som har barn och ungdomar med ADHD kan 

vara i behov av stöd från socialtjänst, exempelvis avlösarservice eller boendestöd för att 

underlätta praktiskt i vardagslivet, kontaktperson eller samtalsstöd för att ge stöd direkt till 

barnet. Socialstyrelsens (s. 56) förslag på skolbaserade interventioner är exempelvis 

systematiska program och föräldraträningsprogram med beteendeterapeutisk grund, som 

förutom barnens beteendeproblem också fokuserar på skolprestation, inlärningsförmåga och 

sociala fungerande. Brar (2011) menar att barn med ADHD sällan får den hjälp och stöd som 

de behöver för att genomföra skolgången, och Kos et al. (2006, s. 147) skriver att symptomen 

hos personer med ADHD direkt strider mot hur elever förväntas uppföra sig i klassrummet, 

och att barn med ADHD presterar sämre i skolan. Samtidigt föreskriver svensk lagtext att 

myndigheter ska samverka i denna typ av frågor. I vår studie vill vi ta reda på hur socialtjänst 

och skola samverkar kring ungdomar med ADHD, hur en sådan samverkan fungerar i 

praktiken, samt hur de professionella upplever att samverkan fungerar. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur professionella inom skola och socialtjänst samverkar med 

varandra för att kunna ge stöd åt gymnasieungdomar med diagnosen ADHD. 

1.2 Frågeställningar 

·       På vilket sätt och kring vilka områden samverkar skola och socialtjänst gällande 

gymnasieungdomar med diagnosen ADHD? 

                                                 

1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan bidra till problem 

med uppmärksamhet, koncentration, överaktivitet och impulsivitet (1177, 2017). 
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·       Vad ser de professionella för möjligheter och svårigheter i samverkansarbetet? 

2 Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt dela upp tidigare forskning i två teman. Samverkan och ADHD i 

skolan. Detta är forskning som har anknytning till vårt syfte och vår frågeställning. 

2.1 Samverkan 

Camilla Blomqvist (2012 s. 27) har gjort en studie för att undersöka hur samverkansarbetet 

fungerar mellan BUP2, socialtjänst och skola, men även för att undersöka samspelet mellan 

professionella och föräldrar och barn. Blomqvists studie visade att det fanns flera positiva 

aspekter i ett studerat samverkansarbete, som att föräldrar och barn kände en delaktighet i 

arbetet kring barnet vilket ledde till en märkbar positiv förändring i barnets mående. Studien 

visade även på flera negativa faktorer i ett studerat samverkansarbete, som att föräldrarna och 

barnet inte kunde se vad samarbetet mellan organisationerna bestod i (s. 117). En slutsats som 

Blomqvist drog var att samverkan kring barn inte alltid leder till en bättre situation för barnet, 

i vissa situationer kan samverkan mellan olika myndigheter istället fördröja och rentav 

försämra ett barns situation. Andra negativa aspekter som framkom i Blomqvist undersökning 

handlade om vagt formulerade mål, olika kunskapstraditioner, olika lagar och olika 

ansvarsfördelningar. Studien visade att det är svårt att skapa ett samverkansarbete där alla 

som deltar är tillfreds med det som samverkansarbetet utmynnar i (Blomqvist, 2012 s. 200). 

Bergman et al. (2011) fick liknande resultat i en studie där de undersökte hur samverkan 

fungerade och vilka hinder som fanns i samverkansarbetet mellan skola, socialtjänst och 

sjukvård. I deras fokusgruppsstudie framkom att det rådde brist på klarhet när det gäller 

skillnader i uppdrag och regler, ansvarsfördelning, kompetens, förklaringsmodeller och 

arbetssätt mellan organisationerna. Både Blomqvist (2012, s. 200) och Bergman et al. (2011, 

s. 1) menar att en engagerad ledning som ger klara direktiv om ansvarsfördelning och uppdrag 

skulle stödja de olika yrkesgrupper som tidigare nämnts i deras ansträngningar att samarbeta. 

Margareta Stigsdotter Ekberg (2010) har skrivit en avhandling inom området pedagogik, där 

professionella inom skola, socialtjänst och polis ger sin bild av olika åtgärder för unga med 

problem. De olika professionella betonar att kommunikation, samtal och relationer är viktiga i 

mötet med unga. De professionella har dock olika uppfattningar om hur det ska gå till och 

                                                 

2 Barn- och ungdomspsykiatrin. 
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tolkar samma händelse på olika vis, vilket för de unga betyder att de inte i förväg kan veta vad 

som ska hända i mötet med den ena eller andra samhällsorganisationen. Avhandlingen är 

relevant för vårt ämne eftersom dess resultat visar att olika organisationer gör och tänker 

annorlunda kring samma situationer, vilket leder till att samverkan försvåras. Stigsdotter 

Ekberg (s. 84) skriver även att professionella i skolan påtalar att det råder osäkerhet över när 

det är dags att koppla in socialtjänsten i ett ärende. 

2.2 ADHD i skolan 

I Adriana Velasquez (2012 s. 4) avhandling undersöks några av de dagliga processer som sker 

i en särskild undervisningsgrupp av barn med diagnosen ADHD i grundskolan. 

Utgångspunkten i studien är att ADHD är mer än en neuropsykiatrisk diagnos i skolans 

pedagogiska arbete. Diagnosen bidrar till att forma många av de komplexa processer som rör 

identitet, socialisation och lärande vilket har en central plats i gruppens dagliga interaktion. 

Undersökningen fokuserar på hur lärarna använder sig av olika metoder för att tillgodose 

elevernas behov av särskilt stöd. Ett huvudresultat som Velasquez (2012, s. 4) får fram i sin 

undersökning är att den särskilda undervisningsgruppen genererar en stigmatisering vilket den 

egentligen skulle motverka. Velasquez (2012, s. 4) såg genom sin forskning också att skolan 

ofta bemötte elever med ADHD-problematik genom att försöka motverka deras beteende. 

Velasquez skriver vidare att utveckling och tillämpning av undervisningsmetoder som kunnat 

underlätta och vägleda eleverna i sin läroprocess, och som därmed skulle kunna bidra till att 

förebygga det som uppfattas som ett problematiskt beteende, lyste med sin frånvaro. 

Sandra Kopels och Donna Underwood (2004, s. 222) beskriver klagomål rapporterade av 

föräldrar vars barn med ADHD mottagit insatser från skolan, i ett amerikanskt sammanhang. I 

USA har skolan ansvar för att inom sitt distrikt hitta och identifiera barn som kan ha behov av 

särskilda insatser i skolan till följd av funktionsnedsättning. Under denna process är skolan 

skyldig att göra en fullständig utvärdering av barnets behov innan särskilda insatser ges (s. 

227). Sådana särskilda insatser kan variera från att göra mindre justeringar i de dagliga 

rutinerna i skolan för barnet, till intensiva specialutformade utbildningsprogram (s. 222). De 

tre största områdena som föräldrar riktade klagomål mot var skolans utvärdering, eller brist på 

utvärdering, av barn (s. 227), skolans placering av barn (s. 228), samt olika insatsers 

tillräcklighet (s. 229). Kopels och Underwood menar att deras data förstärker vikten av 

skolornas skyldighet att utvärdera behoven hos barn med funktionsnedsättningar (s. 229). 

Vidare skriver författarna att skolornas socialarbetare kan bidra i identifieringen av barn som 
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tros ha funktionsnedsättningar, och verka för att utvärderingar av barns behov görs riktigt och 

noggrant och i tid, innan insatser från skolan erbjuds (s. 231). 

Jun Won Kim et al. (2015) har i ett sydkoreanskt sammanhang med hjälp av en teori om 

sociala nätverk undersökt huruvida svagare sociala relationer mellan grundskoleelever har 

något samband med hur allvarliga symptomen på ADHD är. De kommer fram till att det finns 

ett starkt samband mellan symptomens svårighet och kvaliteten av sociala och 

mellanmänskliga relationer. Deras resultat ligger i linje med deras redovisade tidigare 

forskning som pekar på att barn med ADHD är mindre populära i skolan och har mer 

konflikter med sina kamrater, och även att barn med ADHD utvecklar en negativ självbild 

vilket ytterligare försvårar för dem i sociala relationer. 

2.3 Sammanfattning samt vår uppsats bidrag 

Vår tidigare forskning gällande samverkan visar att det går att identifiera negativa faktorer 

med samverkan för de inblandade organisationerna, som försvårar arbete. Exempel på detta är 

olika lagar att förhålla sig till, olika ansvarsfördelning och vagt formulerande mål. För barnet 

eller familjen har den valda forskningen visat att samverkan kan leda till både positivt och 

negativt utfall, likväl som om samverkan inte hade skett i ärendet. Vidare visar forskning att 

olika professionella betonar att kommunikation, samtal och relationer är viktiga i mötet med 

unga, men att de har olika uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. För den enskilde 

ungdomen kan detta innebära förvirring och oro i vad ett möte med den ena eller andra 

samhällsorganisationen ska handla om och vad som ska hända. 

I den tidigare forskningen gällande barn med ADHD i skolan visar Velasques (2012, s. 4) i en 

fallstudie på en undervisningsgrupp för barn med diagnosen att gruppen genererar en 

stigmatisering som den egentligen skulle motverka, samt att skolan bemötte elever med 

ADHD-problematik genom att försöka motverka deras beteende, istället för att anpassa 

undervisningen. Kopels och Underwood (2004, s. 222) visar i sin amerikanska studie att 

särskilda insatser som ges i USA kan variera från att göra mindre justeringar i de dagliga 

rutinerna i skolan till att utforma specialutformade utbildningsprogram. Föräldrar riktade 

klagomål mot skolans utvärdering av barnen, skolans placering av barnen samt olika insatsers 

tillräcklighet.  Kim et al. (2015) kommer i sin sydkoreanska studie fram till att det finns ett 

starkt samband mellan svårigheten av ADHD-symptom och kvaliteten av sociala relationer. 

De kan även se att barn med ADHD är mindre populära i skolan och att de har mer konflikter 

med sina kamrater. 
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Den här uppsatsens bidrag till forskningsområdet blir att belysa den specifika samverkan som 

sker just med ungdomar på gymnasienivå som har besvär till följd av ADHD, en specificering 

som vi inte kunnat urskilja bland den forskning som finns i nuläget. Därmed kan vår uppsats 

förhoppningsvis täcka den kunskapslucka som finns på området. 

3 Teori 

Med teorier menas påståenden om verkligheten som syftar på att förklara och förstå den. Ett 

fenomen behöver inte nödvändigtvis ha en förutbestämd teori som förklarar det, utan ofta 

finns flera olika teorier som förklarar och förstår ett fenomen på olika sätt (Larsson, 2005). I 

teoriavsnittet kommer vi att presentera och motivera våra två valda teorier som vi anser bäst 

passar för att analysera vårt resultat, samt beskriva de begrepp som vi tänkt använda som 

verktyg i vår analys.  

3.1 Samverkansteori 

Då vi vill undersöka samverkan mellan socialsekreterare och skolkuratorer, fann vi 

samverkansteori lämplig då den, som namnet på teorin föreslår, undersöker just samverkan. 

Vi har inte hittat någon uniform samverkansteori, utan har istället valt ut begrepp som passar 

vår studie och som är relevanta för den. Danermark (2009, s. 20) beskriver samverkan på 

följande sätt, och är även vad vi menar då vi skriver om samverkan i uppsatsen: 

Samverkan är ett organiserat och strukturerat samarbete kring ett väl definierat 

problem med en tydlig målsättning. (Danermark 2009, s. 23) 

Danermark (2009, s. 23–24) beskriver hur en analys av främjande respektive hindrande 

faktorer i samverkan kan se ut, där han utgår ifrån faktorer inom regelverk, organisation och 

synsätt. Vi har valt ut begrepp för vår analys i kategorin synsätt, som Danermark fördjupar sig 

i och beskriver som olika professionella representationer. Detta avser att olika yrkesgrupper 

kan ha olika synsätt på samma fenomen, eftersom varje yrkesgrupp utvecklar ett perspektiv 

som är lämpligt utifrån den professionens uppgifter. Då vår studie undersöker två olika 

yrkesgrupper som ska samverka kring ett och samma problem, menar vi att Danermarks 

kategori synsätt är intressant, då den ena yrkesgruppen inte nödvändigtvis har samma synsätt 

som den andra, trots att de i grunden har samma utbildning.  

Danermark (s. 25) menar att skapandet av professionella representationer är en social process 

och inte en individuell process. Han exemplifierar detta med att under utbildningen till ett 
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yrke får många personer samma skolning i ett visst ämne, och i detta samspel bekräftas hela 

tiden den representation som växer fram hos varje individ, av de andra som går samma 

utbildning. Väl ute i yrkeslivet kan den representationen komma att förändras för att bättre 

anpassas till den yrkesverksamma gruppens föreställning. Ett exempel på olika professionella 

representationer som Danermark (s. 26) påvisar är socialtjänstens uppgift som den uttrycks i 

lagstiftning gentemot psykiatrins uppgifter, där det finns stora skillnader. Förenklat och för 

exemplets skull så står sociala problem i fokus för socialtjänsten och medicinska problem i 

fokus för psykiatrin. De verksamma inom respektive verksamhet har därför professionella 

representationer som passar de problem som de arbetar med. De två yrkesgrupperna som vi 

ska undersöka arbetar till stor del utifrån olika lagstiftningar; socialsekreterarna efter 

socialtjänstlagen och skolkuratorerna efter skollagen. Till följd av detta tror vi att de har 

utvecklat olika professionella representationer, då deras övergripande uppdrag skiljer sig åt. 

Vi kommer därför att påvisa denna skillnad i vår analys. Danermarks poäng med 

resonemanget om professionella representationer är att representationerna ska vara 

ändamålsenliga, och genom deras ändamålsenlighet påverkas representationerna på tre olika 

sätt: genom förvrängning, tillägg och utelämning. Dessa tre begrepp är våra 

samverkansteoretiska analysverktyg, och definieras på följande vis: 

- Förvrängning betyder att vissa egenskaper hos klienten tonas ner eller förstoras upp, 

där Danermark (s. 27) tar ett exempel där BUP förstorar upp ett barns 

missbruksproblematik och försöker mena på att detta utgör ett hinder för konstruktiv 

behandling. Socialtjänst å andra sidan tonar ner missbruksproblematiken och förstorar 

den neuropsykiatriska problematiken istället och hävdar att BUP måste ta tag i denna 

innan socialtjänsten på ett meningsfullt sätt kan behandla missbruket. 

- Tillägg innebär att klienten tilldelas egenskaper av den ena professionen som den inte 

tilldelas av en annan, eftersom en egenskap kan vara av relevans för en profession 

men helt irrelevant för en annan professions arbete. 

- Utelämning är motsatsen till tillägg, i sammanhanget. Ett exempel skulle kunna vara 

då en biståndshandläggare bedömer behovet av hjälp från hemtjänst hos en klient med 

missbruksproblem. Biståndshandläggaren tar inte hänsyn till missbruket i sin 

bedömning, utan menar att detta är socialsekreterares ansvar att sörja för behovet av 

hjälp på det området. 

De tre begreppen kommer att användas i vår analys liksom de gjorts i de exempel som 

använts i beskrivningen av respektive begrepp ovan. Begreppen behandlar olika egenskaper 
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hos en klient som får hjälp för samma problematik från mer än en profession, vilket passar vår 

studie väl eftersom vi undersöker socialsekreterares och skolkuratorers samverkan till följd av 

ADHD-problematik hos ungdomar. 

3.2 Professionsteori 

Som komplement till samverkansteori har vi valt professionsteori, eftersom det är inom detta 

teoretiska perspektiv som begreppet jurisdiktion huserar och som vi beskriver närmare nedan, 

efter en presentation och motivering av teorin som sådan. Thomas Brante (2009, s.15) skriver 

att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på forskning. I vidare fördjupning menar 

Brante (2009) att det finns två stycken grundläggande kriterier för att man ska kunna betrakta 

en yrkeskår som en profession. Det första kriteriet innebär att yrket kräver en högre 

meriterande utbildning, främst universitetsutbildning. Det andra kriteriet innebär att det med 

yrket bör följa en relativt hög status. Med dessa kriterier uppfyllda kan professionen 

definieras som akademiskt förankrad och med en hög status i förhållande till närliggande 

yrkeskårer. Utifrån dessa kriterier är en av de yrkesgrupper som vi ska undersöka, 

skolkuratorerna, inte en profession, då det inte ställs några formella utbildningskrav på dessa, 

även om socionomutbildning är det vanligaste (Akademikerförbundet SSR, 2017). Brante 

(2009, s. 21) skriver att Andrew Abbott med sitt verk The System of Professions (1988) har 

haft ett mycket stort inflytande över professionsforskningen de senaste två decennierna, och 

Abbott (1988, s. 8) själv definierar en profession löst som en exklusiv yrkesgrupp som 

tillämpar tämligen abstrakt kunskap till enskilda fall. Utifrån denna definition av vad en 

profession är, utgör skolkuratorerna en profession, då den vanligaste utbildningen, 

socionomutbildning, är en utbildning som ger generell kunskap som sedan tillämpas för att 

hjälpa enskilda individer. Samma sak gäller för socialsekreterare. Brante (1989, s. 41) skriver 

att inom traditionell professionsforskning undersöks och särskiljs olika yrkesgrupper, till 

exempel läkare, advokat, ingenjör. Dessa är uppdelade efter profession, och tar inte hänsyn 

till olika sociala sammanhang eller materiella villkor. Brante (1989, s. 42) menar, sett till 

exempelvis inkomst, prestige och trygghet, att den privatpraktiserande läkaren har mer 

gemensamt med den privatpraktiserande advokaten än med läkaren på ett stort sjukhus. 

Därför är det relevant att korsa de olika yrkesgrupperna för att istället se professionstyper.  

Andrew Abbott (1988, s. 8) skriver om begreppet jurisdiktion, som vi nämnde i inledningen 

till detta kapitel. Begreppet kan beskrivas som rätten att utföra och ha kontroll över vissa 

arbetsuppgifter gentemot andra yrkesgrupper. Ett typexempel på jurisdiktion är hur läkarkåren 
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blivit den enda professionen som har rätt att förskriva läkemedel för behandling av människor 

(med få undantag såsom tandläkare, tandhygienist, barnmorska, vissa sjuksköterskor samt 

optiker som får skriva ut ett begränsat urval läkemedel [Läkemedelsverket, 2016]). Abbott 

menar att jurisdiktion är något som över tid formas i konkurrensen mellan olika yrkesgrupper. 

Brante (2009, s. 22) menar att Abbotts teori om jurisdiktion fungerar bra för att förklara vissa 

delar av konkurrens som finns inom och mellan professioner som angränsar till varandra. 

Eftersom våra intervjupersoner alla är socionomer men är uppdelade i två olika yrken i två 

helt olika verksamheter, tror vi att en analys med hjälp av begreppet jurisdiktion är relevant 

och kan hjälpa oss att dra intressanta slutsatser. 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur vår studie har genomförts. Vi beskriver vilken metod 

vi använt, hur vi gått tillväga för att söka litteratur, hur urvalet av våra respondenter gått till 

samt hur intervjuerna har genomförts. Vidare beskriver vi hur vi har bearbetat vårt material 

och genomfört vår analys. Vi kommer också diskutera de etiska överväganden vi gjort och 

redogöra för hur arbetsfördelningen mellan oss har sett ut. 

4.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att förstå hur professionella inom socialtjänst och skola samverkar med 

varandra, varför vi har valt en hermeneutisk ansats. Målsättningen inom den hermeneutiska 

vetenskapsfilosofin är just att förstå den mänskliga världen och redogöra för vad förståelse är 

(Thomassen 2007, s. 181). Thomassen (s. 181) skriver vidare att inom hermeneutiken ses 

människans inre upplevda erfarenhet som utgångspunkten för all förståelse, men att 

möjligheten att förstå dessa erfarenheter enbart ges då en person yttrar sig om sin erfarenhet. 

Eftersom vi har operationaliserat vårt syfte genom semistrukturerade intervjuer har vi fått 

chans att ta del av de professionellas yttringar kring de erfarenheter vi önskat förstå, vilket 

sålunda lämpat sig väl med en hermeneutisk ansats. 

4.2 Kvalitativ ansats 

Till vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod som innefattar 

semistrukturerade intervjuer. Precis som Brinkmann och Kvale (2014, s. 141–145) skriver har 

vi utifrån våra forskningsfrågor utformat en intervjuguide som vi kunnat förhålla oss till men 

vi har även vid behov ställt följdfrågor. Intervjuguiden (bilaga 1) gjorde vi utifrån våra 

frågeställningar och utifrån den tidigare forskning vi studerat. 
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Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod har vi haft möjlighet att anpassa ordningen av 

frågorna efter situationen och efter vad som framkommit under intervjun. På så vis har vi 

lättare fått kunskap om olika situationer och händelseförlopp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 46–47). Kvalitativ metod lämpar sig för att studera fenomen som erfarenheter, tankar 

och känslor kring ett specifikt ämne (Ahrne & Svensson, 2015, s. 20–21.). Metoden har passat 

vår undersökning väl då vi har som syfte att undersöka erfarenheter av samverkan. Hade vi 

istället använt oss av en kvantitativ metod, som exempelvis enkätundersökning, hade vi inte 

kunnat få fram de beskrivningar som ligger till grund för vårt resultat. 

4.3 Urval 

4.3.1 Sökning av litteratur 

Under vår sökning av litteratur hittade vi mycket forskning både runt samverkan och kring 

ADHD men det visade sig svårt att hitta litteratur som berörde både dessa ämnen gemensamt.  

Vi har använt oss av de databaser som finns på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö för att 

söka litteratur. DiVA, Google scholar och SwePub. När vi sökt i dessa databaser har vi använt 

följande sökord: ADHD, AD/HD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, samverkan, 

cooperation, socialtjänst, social, social work, school, skola. Vi har använt sökorden både 

enskilt och i kombination med varandra. För att kunna förstå artiklarna begränsade vi 

sökningen till forskning som var skriven på svenska eller engelska. Den litteratur vi valt ut 

valdes eftersom vi anser att den har en relevant koppling till ADHD eller samverkan. 

4.3.2 Urval av intervjupersoner 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval, vilket innebär att vi har tagit kontakt med 

intervjupersoner som varit relevanta för undersökningen och sedan använt oss av dessa för att 

få kontakt med ytterligare intervjupersoner. Denna urvalsmetod lämpar sig väl för att 

undersöka omständigheter kring specifika händelser eller företeelser. Nackdelen är dock att 

intervjupersonerna redan har kontakt med varandra och att de därför kan ha gemensamma 

attityder eller erfarenheter kring ämnet. Det finns en risk att materialet inte blivit tillräckligt 

allsidigt på grund av detta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41). Fördelen med ett 

snöbollsurval är att det är ett effektivt sätt att snabbt utöka antalet intervjupersoner 

(Denscombe, 2009 s. 37). Vidare har vi valt att begränsa vårt urval och vår undersökning till 

en kommun, dels för att få en enhetlig bild av hur samverkan mellan socialtjänst och skola 

fungerar i just den kommunen, men också på grund av den begränsade tid vi haft för att 

genomföra studien på. Skulle vi istället valt att intervjua åtta personer fördelat på två 
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kommuner skulle urvalet per kommun blivit så pass litet att vi troligtvis inte skulle fått en 

enhetlig bild av hur det sett ut i respektive kommun. 

Både när det gäller socialsekreterarna och skolkuratorerna så använde vi oss av tidigare 

kontakter för att få tag i intervjupersoner. När det gäller socialsekreterarna så är de under stor 

arbetsbelastning och kan därför ha svårt att avsätta tid för intervjuer. Vi fick efter kontakt med 

vår första intervjuperson hjälp att boka in tider med de tre övriga intervjupersonerna. 

Angående skolkuratorerna var det lite mer problematiskt då vi önskade intervjua fyra stycken. 

Efter en kontakt med vår första intervjupersonerna visade det sig att det endast arbetar fyra 

stycken skolkuratorer på gymnasienivå i den berörda kommunen, varav en av dessa var 

långtidssjukskriven och en annan på väg att resa bort på semester. Vi löste detta genom att 

intervjua en vikarierande skolkurator samt genom att genomföra en telefonintervju med 

skolkuratorn som skulle resa bort. Av dessa fyra skolkuratorer arbetar två stycken på en 

gymnasieskola och två stycken på en annan, de ingår i två olika elevhälsoteam. Alla fyra sitter 

dock i samma byggnad och har möjlighet att möta varandra i sin yrkesroll. Av våra 

intervjuade socialsekreterare arbetar tre av fyra i utredningsgruppen på barn och familj. Den 

fjärde socialsekreteraren arbetar i huvudsak med uppföljningar av familjehemsplacerade barn. 

Även dessa fyra sitter i samma byggnad och kan mötas i sin yrkesroll.  

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vi har genomfört åtta intervjuer fördelat på fyra socialsekreterare från socialtjänsten och fyra 

kuratorer från två olika gymnasieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. Vi 

genomförde dessa intervjuer på intervjupersonerna arbetsplats samt en via telefon. 

Anledningen till att vi träffades på deras arbetsplats var dels för det var minst tidskrävande för 

dem som avsatt tid för oss men även för att de skulle känna sig avslappnade i sin naturliga 

miljö. Att en av intervjuerna genomfördes via telefon berodde på att denna intervjuperson 

skulle resa bort och inte hade möjlighet att boka in en träff. I samband med att vi genomförde 

telefonintervjun stötte vi inte på några problem vad gäller inspelning, då vi liksom de andra 

intervjuerna använde mobiltelefon som inspelningsapparat. Intervjun varade cirka 30 minuter, 

liksom övriga intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte. 

Vi började samtliga intervjuer med att informera om syftet med studien, att deras svar skulle 

avidentifieras, samt att de när som helst under intervjuns gång hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Denna information hade de även fått via e-post dagen innan intervjun. Vi fick 

även samtycke till att spela in intervjuerna. Detta enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 
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riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom vi hade flera intervjuer inbokade vid samma 

tidpunkt utförde vi intervjuerna var för sig. Intervjuerna spelade vi in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och alla intervjuer fullföljdes utan 

några avbrott eller oförutsedda händelser. 

4.5 Bearbetning och analys 

Efter att vi genomfört våra intervjuer, har vi transkriberat dessa utifrån våra inspelningar. När 

vi transkriberat materialet har vi inte skrivit ut varje liten paus eller suck. Vi har heller inte 

skrivit alla tillfällen vi som intervjuare har sagt ”mm”. Vi har däremot varit noggranna med 

att skriva ut fullständiga meningar ordagrant. De citat vi har med i vårt resultat har vi 

redigerat till skriftspråk för att undvika talspråk. Detta eftersom vi upplever att talspråk tar 

onödigt mycket plats textmässigt samt att det i vissa fall kan få intervjupersonernas sätt att 

uttrycka sig att se ofördelaktigt ut.  

När vi analyserat materialet har vi använt oss av en tematisk analysmetod. Vi har letat efter 

olika teman i vårt material för att på så vis kunna se olika mönster, likheter och skillnader. 

Braun och Clarke (2006, s. 79) beskriver tematisk analys som den vanligaste metoden för att 

angripa kvalitativa data. Det är en metod för att identifiera olika teman och mönster som 

hjälpt oss att tolka viktiga delar av vårt empiriska material så att vi sedan kunnat analysera det 

genom våra valda teorier (Braun och Clarke 2006, s. 80–81). Konkret beskrivet så har vi gått 

igenom de transkriberade intervjuerna och rödmarkerat de stycken som vi kunnat identifiera 

som mest intressanta för vår studie. Bland annat har vi varit uppmärksamma på vad 

intervjupersonerna berättat om sina arbetsuppgifter, samverkan med andra verksamheter, och 

även då de värderat en upplevelse i deras arbete som negativ eller positiv. I nästa steg har vi 

skrivit ner vårt resultat så att det redovisas i en ordning som gör att det följer en röd tråd, från 

en allmän beskrivning av yrkesgruppernas arbetsuppgifter, deras upplevelser av samverkan, 

och till sist deras upplevda för- och nackdelar med samverkan samt upplevelser av bemötande 

från andra professioner. I nästa steg har vi läst igenom vårt resultat med våra valda teoretiska 

begrepp som ”glasögon”, för att utröna vad i våra intervjupersoners svar som vi kan koppla 

till dessa. I sista led har vi vävt in vår analys i vårt resultat, för att skapa en sammanhängande 

text med resultat och analys om vartannat. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som Bryman (2011, s. 131–132) tar upp i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder. Dessa riktlinjer innefattar följande fyra krav som bör 

uppfyllas. Informationskravet, som innebär att alla som berörs av forskningen ska informeras 

om syftet och att de ska få kännedom om vad resultatet kommer att användas till. 

Samtyckeskravet innebär att de berörda lämnar sitt samtycke till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare måste förvara materialet på ett säkert sätt 

och avidentifiera personerna som deltar om de önskar. Det sista av dessa krav är 

nyttjandekravet och det innebär att vi inte får använda den data som samlats in till något annat 

ändamål än det som angivits. Vi har börjat med att kontakta intervjupersonerna via telefon för 

att fråga om intresse för att medverka i studien finns. Redan då har vi informerat om studiens 

syfte och vad vi kommer använda resultatet till. Vi har även sagt att deras deltagande är helt 

frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. Dagen innan 

intervjutillfället har intervjupersonerna fått ett mail med denna information samt med våra 

kontaktuppgifter. När vi sedan har träffats för att genomföra intervjun har vi börjat med att 

dubbelkolla om intervjupersonerna fått vårt mail och sedan har vi informerat om dessa saker 

igen. 

I vår transkribering har vi avidentifierat alla intervjupersoner och vi har sedan förvarat allt 

material på ett säkert sätt. Efter det att vår studie har slutförts kommer vi radera materialet. 

Eftersom vi valt att använda oss av ett snöbollsurval känner intervjupersonerna redan 

varandra och delar troligtvis vissa upplevelser som kommit fram under intervjuerna. Denna 

urvalsmetod innebär att intervjupersonerna lättare kan identifiera vem som sagt vad, speciellt 

när de berättat om enskilda fall (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41). Innan 

genomförandet av intervjuerna reflekterade vi kring möjligheten att intervjupersonerna skulle 

ta upp och beskriva enskilda fall. Detta har vi hanterat genom att avidentifiera dessa beskrivna 

fall i så hög utsträckning som möjligt, alternativt låtit bli att nämna de fall som inte varit 

relevanta och inte kunnat bidra till studien. I övrigt har vi gjort bedömningen att de uppgifter 

som framkommit i samband med intervjuerna inte varit känsliga, på så vis att svaren i 

huvudsak är så pass generella och oidentifierbara att intervjupersonerna inte kommer att lida 

men om deras svar identifieras av övriga intervjupersoner. Denna bedömning har gjorts i 

samråd med handledare.  
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4.7 Tillförlitlighet 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver om reliabilitet, som är ett mått på hur tillförlitlig en 

studie är. En studie som kan upprepas under samma eller liknande förhållanden och påvisa 

samma resultat som tidigare, har hög reliabilitet. Brinkmann och Kvale (2014) menar att det 

är svårt att uppnå hög reliabilitet då en kvalitativ studie genomförs, eftersom människor har 

olika åsikter och även ändrar åsikt över tid. Ett sätt att öka reliabiliteten i en kvalitativ studie 

är att använda en och samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. I vår studie har vi utformat 

en sådan guide, vilken är tydligt formulerad och kopplad till vårt syfte för att 

intervjupersonerna ska förstå frågorna på samma sätt. Reliabiliteten i vår studie är låg, då vi 

intervjuar ett fåtal personer som alla är verksamma i en och samma kommun. Resultatet hade 

troligtvis blivit annorlunda om studien utförts i en annan kommun, då olika kommuner på 

områdena utformar sitt arbete på olika sätt. Den kommun vi undersökt är dessutom så pass 

liten att intervjupersonerna i respektive yrkesgrupp känner varandra, vilket kan påverka 

resultatet gentemot i en större kommun där intervjupersonerna är helt ovetandes om varandra. 

Resultatet hade troligtvis även sett annorlunda ut om de intervjuade socialsekreterarna hade 

haft längre arbetslivserfarenhet. Antalet intervjupersoner i vår studie är också för lågt för att vi 

ska kunna dra några generella slutsatser av vårt resultat, annat än för just den undersökta 

kommunen. 

4.8 Arbetsfördelning 

Under större delen av arbetet har vi gemensamt läst, diskuterat och skrivit. Några av avsnitten 

har vi delat upp mellan oss men vi har ändå bearbetat alla avsnitt tillsammans. Gällande 

intervjuer och transkriberingar har vi tagit ansvar för fyra var. Vi upplever att vi kompletterat 

varandra bra och att båda tagit ett stort ansvar för uppsatsen. 

5 Resultat och analys 

Vi har intervjuat fyra socialsekreterare och fyra skolkuratorer, och vi kommer först att 

redovisa hur de beskrivit sina arbetsuppgifter samt hur länge de uppgett att deras anställning 

pågått. Därefter kommer vi redovisa intervjupersonernas svar under fyra olika huvudrubriker; 

5.2 Arbetet med ungdomar med besvär av ADHD, 5.3 Samverkan, 5.4 Intervjupersonernas 

upplevelser av för- och nackdelar med samverkan, samt bemötande från andra professioner, 

samt 5.5 Bemötande från andra professionella. Under varje rubrik presenterar vi varje avsnitt 

närmare. Vi har strukturerat vårt resultat och analys så att en röd tråd löper genom kapitlet, 
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där nästkommande avsnitt till stor del bygger vidare på det föregående, och där det 

föregående ger en förförståelse inför nästkommande avsnitt. 

5.1 Inledning 

Vi ser direkt en skillnad mellan de intervjuade kuratorerna och socialsekreterarna vad gäller 

hur länge deras anställning har pågått; ingen av de intervjuade socialsekreterarna har haft sin 

nuvarande anställning längre än två år, och två av de fyra har varit anställda mindre än ett år. 

Två av de intervjuade kuratorerna har varit anställda åtta respektive nitton år, medan de 

resterande två kuratorerna haft sin anställning i mindre än ett år respektive mindre än tre 

månader. För att kunna följa vilken intervjuperson som sagt vad och vilka citat nedan som 

tillhör vem, har vi valt att döpa våra anonymiserade intervjupersoner till Socialsekreterare 1–4 

respektive Skolkurator 1–4. Av våra åtta intervjupersoner är sju av dessa kvinnor och en man. 

För att skapa ytterligare utrymme för analys sammanbinder vi även dessa namn med 

ungefärlig ålder samt anställningslängd i följande tabell: 

Namn Ungefärlig ålder Anställningslängd 

Socialsekreterare 1 45–50 år Mindre än två år 

Socialsekreterare 2 35–40 år Mindre än två år 

Socialsekreterare 3 20–25 år Mindre än ett år 

Socialsekreterare 4 20–25 år Mindre än ett år 

Skolkurator 1 60–65 år Åtta år 

Skolkurator 2 25–30 år Mindre än ett år 

Skolkurator 3 60–65 år Nitton år 

Skolkurator 4 70–75 år Mindre än tre månader 

 

Som tidigare nämnts i problemformulering på sidan 4, har socialtjänsten till uppdrag att 

utreda och ge skydd och stöd åt barn och ungdomar som riskerar att fara illa (Skolverket 

2009, s. 10). Socialstyrelsen (2014, s. 57) skriver att exempel på stöd som ungdomar med 

ADHD kan vara i behov av från socialtjänst är boendestöd, avlösarservice, kontaktperson 

eller samtalsstöd. Skolan å sin sida har som övergripande uppgift att främja elevernas 

utveckling och lärande, att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, samt att 

förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar (Skolverket 2009, s. 10, Skollag SFS 2010:800). Skolkuratorn är skolans 

psykosociala expert och arbetar för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen, exempelvis genom 
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stödsamtal eller utredning av enskild elev, hälsofrämjande och förebyggande insatser och 

samverkan med andra verksamheter både kring enskilda ärenden och i förebyggande syfte 

(Akademikerförbundet SSR 2015, s. 10) 

Då vi ber kuratorerna att beskriva sina arbetsuppgifter liknar deras svar varandras i stort. Tre 

av de fyra uppger att deras främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och finnas tillgängliga 

för eleverna på skolan, men att enskilda individärenden ofta blir vad som tar upp det mesta av 

arbetstiden, till exempel i form av samtalskontakter. Exempel på förebyggande arbete som 

nämns är ANDT-frågor3 och möten med övriga professioner i elevhälsoteam en gång i 

veckan. I elevhälsoteamet ingår bland annat skolsköterska, socialpedagog, studie- och 

yrkesvägledare, rektor och lärare. Den fjärde kuratorn, Skolkurator 4, som arbetat mindre än 

tre månader, har något skilda arbetsuppgifter då han nästan uteslutande arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Han beskriver sina arbetsuppgifter kortfattat som kurativa 

insatser till elever på skolan. 

De intervjuade socialsekreterarna på barn- och ungdomsenheten har olika arbetsuppgifter. Tre 

av intervjupersonerna uppger att de arbetar som utredare, vilket innebär att de befinner sig i 

andra ledet i ärendegången. Då en anmälan om att ett barn far illa eller ansökan om hjälp 

inkommer är det först en mottagningsgrupp som tittar på anmälan eller ansökan och avgör om 

en utredning skall inledas eller ej. Om en utredning inleds går ärendet över till en utredare i 

utredningsgruppen, i vilka tre av våra fyra intervjuade socialsekreterare arbetar. De uppger att 

de utreder om det finns ett behov av insatser för barnet, vilket de gör genom att träffa barnet 

och familjen och prata med dem om vad de har för problem och försöka få samtycke till att 

även prata med skolan/förskolan. En utredning kan mynna i öppenvårdsinsatser, en placering, 

eller ingen insats alls. Utredaren är också den som följer upp de insatser som beviljas. 

Undantaget är i de fall då den beviljade insatsen blir en familjehemsplacering, vilket för oss in 

på vår fjärde intervjuade socialsekreterare, Socialsekreterare 4. Hon arbetar huvudsakligen 

med uppföljning av långtidsplaceringar, och får ett ärende till sig i tredje led, det vill säga 

efter att en utredare tagit beslut om placering av ett barn. Hon beskriver sitt ansvar för 

uppföljningen som att hon ska se till att barnen når upp till målen för hälsa och skola 

beroende på var de placeras, och för att insatsen fungerar som den ska i sin helhet. 

                                                 

3 ANDT-frågor står för Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksfrågor. 
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5.2 Tema 1: Arbetet med ungdomar med besvär av ADHD 

Under denna rubrik presenterar vi våra intervjupersoners svar på hur just deras arbetsuppgifter 

i deras specifika verksamheter ser ut, och mer preciserat just vad gäller ungdomar med besvär 

av ADHD. Intervjupersonerna ger även förslag på insatser som kan komma på fråga för 

ungdomar med sådana besvär. Vi har valt att placera denna rubrik först för att ge läsaren en 

förståelse för hur socialsekreterarnas respektive skolkuratorernas arbete är utformat, utan 

någon inblandning från andra professioner. Vi anser att kapitlet är nödvändigt för att ge 

förståelse för vilka förutsättningar respektive yrkesgrupp har innan dess att samverkan 

kommer in i bilden, vilket nästkommande kapitel sedan handlar om (5.3 Samverkan). 

Vi frågade våra intervjupersoner huruvida de arbetar efter några särskilda riktlinjer då de 

arbetar med en ungdom som har ADHD, varvid Skolkurator 1 svarar att de inte har det 

eftersom de inte kan stämpla folk på det viset. Socialsekreterare 4 svarar att det inte finns 

några specifika riktlinjer för ADHD-problematik, utan att de arbetar utifrån BBIC4. Samtliga 

övriga intervjupersoner uppger likaså att man inte arbetar efter några särskilda riktlinjer då en 

ungdom har ADHD. Vi frågade hur man faktiskt arbetar med dessa ungdomar, varvid 

Socialsekreterare 4 svarar följande: 

[…] arbetar och arbetar, alltså så, det är ju inte… vi är ju inte precis specialiserade 

på den målgruppen, eller vad man ska säga. [...] det vi oftast gör, det är att koppla 

in BUP. För det är ju dom som vi ska koppla in helt enkelt, just när det kommer till 

ADHD-problematik. (Socialsekreterare 4) 

Trots att Socialsekreterare 4 svarar att de inte har några särskilda riktlinjer, antyder hon ändå i 

och med ovanstående citat att de kontaktar andra instanser då de misstänker eller upplever att 

det finns ett problem som inte ligger inom deras arbetsområde, eftersom de ”ska det”.  

Skolkurator 1 som citerades tidigare svarar på frågan hur de faktiskt arbetar med ungdomar 

med ADHD: 

Alltså… det vet jag inte. […] alla elever som har behov av extraordinära insatser, 

dom får det oavsett. (Skolkurator 1) 

                                                 

4 Barns Behov I Centrum, ett arbetssätt som används inom socialtjänsten för att bedöma barns behov av skydd 

(Socialstyrelsen, 2017) 
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Övriga intervjupersoner svarar alla på liknande sätt; de arbetar inte med ungdomar som har 

ADHD på något särskilt vis, utan allt arbete sker utefter individens behov. En 

socialsekreterare svarar: 

Det är ju oftast inte det som är grunden till att vi inleder utredningen […] Att 

barnet har ADHD är mer kanske en förklaring till att det beter sig som det gör. 

(Socialsekreterare 3) 

Intervjupersonerna är överens om att det sällan är själva ADHD-diagnosen som står i centrum 

när de arbetar med dessa ungdomar; 

[…]’vad behöver den här eleven, och vad har den här eleven för behov?’, och den 

frågan ställs ju kring alla elever som lyfts, oavsett om de har någon diagnos eller 

inte. (Skolkurator 3) 

Istället för diagnosen i sig menar intervjupersonerna att det kan vara vissa av de symptom 

som ungdomar med ADHD uppvisar som kan ställa till diverse problem i skolan, familjelivet 

eller i båda sammanhangen, och att de då arbetar utifrån den unika situationen som den 

specifika individen befinner sig i.  

Samtliga intervjupersoner ovan uppger klart och tydligt att de inte följer några särskilda 

riktlinjer då de arbetar med barn eller ungdomar med just diagnosen ADHD. Istället är de mer 

intresserade av behovet som de identifierar hos barnet eller ungdomen. Detta är i 

sammanhanget ett exempel på förvrängning, vilket är en del i en professionell representation 

som innebär att en eller flera egenskaper hos barnet antingen förminskas eller förstoras 

(Danermark 2009, s. 26). I både socialtjänstens och skolans verksamhet går detta att likna vid 

att de vill rikta insatser som syftar till att avhjälpa de negativa symptom som uppvisas hos 

barnet eller ungdomen, och tonar därmed ner betydelsen av diagnosen, då diagnosen som 

sådan inte är relevant för någon av verksamheternas arbete. Samtidigt är Andrew Abbotts 

begrepp jurisdiktion relevant i sammanhanget. Intervjupersonerna visar klart och tydligt 

genom sina svar att deras arbetsuppgifter är mer riktade mot att förändra ett beteende eller en 

hel situation, och inte en diagnos. Det ligger inte inom deras jurisdiktion att arbeta med 

diagnoser, då detta ligger hos andra aktörer. 

5.2.1 Insatser från skola 

Tre av de intervjuade skolkuratorerna nämner några exempel på insatser som kan komma på 

fråga på individnivå. Skolkurator 2 nämner specialpedagoger som är en del av 
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elevhälsoteamet, och hur de kan göra en bedömning om en elev behöver pedagogiskt stöd, till 

exempel att lärare tänker på något särskilt just med den eleven. Skolkurator 3 nämner också 

specialpedagoger, och uppger att sedan en sådan anställdes på skolan behöver inte 

Skolkurator 3 blanda sig i ärenden som involverar ungdomar med ADHD i lika hög 

utsträckning som förr, då hon menar att hon hade mycket mer ansvar över sådana ärenden. 

Specialpedagogen har alltså tagit över en del av de arbetsuppgifter som tidigare tillhört 

Skolkurator 3. Eftersom Skolkurator 3 beskriver det som att hon utfört dessa arbetsuppgifter 

fram tills en specialpedagog anställdes på skolan, tolkar vi det som att arbetsuppgifterna inte 

legat inom hennes jurisdiktion, men att hon utfört dem ändå i brist på en annan kompetent 

profession. Hade skolkuratorn istället utfört uppgifterna medan specialpedagogen fanns på 

skolan, och att arbetet en tid senare gått över till specialpedagogen, hade vi istället kunnat 

tolka situationen som att specialpedagogens jurisdiktion utökats och som konsekvens 

förminskat skolkuratorns.  

Skolkurator 1 berättar om några insatser för att hjälpa vissa elever: 

[…] om man lägger, färgar alla svensklektioner röda och alla idrottslektioner gula 

och alla mattelektioner blåa till exempel, så blir det bättre för eleven att överskåda. 

Sådana smådetaljer kan vi göra. (Skolkurator 1) 

Skolkurator 1 berättar också att en gymnasieutbildning kan läggas ut på fyra eller fem år 

istället för tre år, om man ser att en elev har behov av en långsammare takt. Både de mindre 

och de mer omfattande interventioner som Skolkurator 1 nämner går att likna vid de insatser 

som Kopels och Underwood (2014) nämner förekommer i amerikanska skolor, exempelvis att 

göra mindre justeringar som att ändra i de dagliga rutinerna i skolan för barnet, eller att 

specialutforma hela utbildningsprogram. Vidare skriver Kopels och Underwood (2014, s. 

227) att amerikanska skolor är skyldiga att göra en fullständig utvärdering av barnets behov 

innan särskilda insatser erbjuds, vilket inte är fallet i den svenska kommun som vi utfört vår 

studie i. Här menar istället skolkuratorerna att om de ser ett behov av hjälp hos en elev så får 

den det. Någon större utredning krävs således inte, enligt våra intervjupersoner.  Skolkurator 3 

berättar att beroende på behov kan vissa elever få hjälp av en elevassistent som följer med i 

klassrummet, eller att eleven får gå ifrån klassrummet och sitta själv med elevassistenten för 

att få möjlighet att koncentrera sig. Velasquez (2012, s. 4), vars studie fokuserade på barn 

med ADHD i skolan, upptäckte att skolan ofta försökte motverka beteendet hos elever med 

ADHD. Velasquez (2012, s. 4) menar att det saknades vägledande och underlättande 

undervisningsmetoder som hade kunnat förebygga det som uppfattas som ett problematiskt 
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beteende hos eleverna. Våra intervjupersoner ovan nämner istället precis den typen av 

underlättande och förebyggande insatser som Velasquez saknade i den skola där hennes studie 

utfördes.  

De intervjuade skolkuratorerna nämner även kuratorskontakt i form av samtalsstöd, men 

insatsen står inte ut bland deras svar. Just gällande ADHD-problematiken får vi istället bilden 

av att specialpedagogen är den profession i elevhälsoteamet som har en mer självklar roll. Två 

av skolkuratorerna berättar också att de kan förmedla eleven vidare till BUP, men att de inte 

tar några kontakter åt elever. 

5.2.2 Insatser från socialtjänst 

Våra intervjuade socialsekreterare är överens om att ärenden som har att göra med ungdomar 

med ADHD sällan inleds på grund av orosanmälningar, utan deras erfarenhet är istället att 

barnets förälder eller föräldrar ansöker om hjälp för att de inte känner att de klarar av 

hemsituationen av olika anledningar. Socialsekreterare 3 berättar att de insatser som en 

utredning oftast mynnar i är öppenvårdsinsatser, till exempel i form av familjestöd. 

Socialsekreterare 4, som arbetar med uppföljningar av familjehemsplaceringar, berättar att i 

de fall BUP kopplas in så sker det vanligen på ett av två sätt; antingen genom att de stöttar 

familjehemmen att ta en kontakt, alternativt att socialtjänsten skickar en remiss till BUP 

själva, då detta ofta bidrar till att BUP tar tag i ärendet snabbare. 

5.2.3 Svårigheter i arbetet med ungdomar med ADHD 

Två av våra intervjuade skolkuratorer framför inga särskilda uppfattningar om huruvida de 

upplever några särskilda svårigheter i arbetet med ungdomar med ADHD, medan Skolkurator 

2 och Skolkurator 4 framför att struktur är extra viktigt att tänka på. Skolkurator 4 jämför sin 

egen och en lärares situation, och menar att det kan bli problematiskt för en lärare som har 

flera elever med olika behov på samma gång. Hon menar att läraren stöter på svårigheter då 

vissa elever behöver vida ramar och andra snävare, medan Skolkurator 4 inte stöter på det 

problemet eftersom hon träffar elever individuellt. 

Två av våra intervjuade socialsekreterare har inte upplevt några särskilda svårigheter med 

ungdomar med ADHD. Socialsekreterare 4 pratar om struktur, likt skolkuratorerna, och 

menar att hon får tänka på att anpassa mötestiderna så att de blir lite kortare, just för att 

ADHD bland annat kan innebära att koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan är 

nedsatt. Socialsekreterare 4 uppger även att hon i sitt arbete möter ungdomar med ADHD som 
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är utåtagerande, framförallt tonåringar som inte vill medicinera och som är verbalt aggressiva. 

Socialsekreterare 3 är inne på ett liknande spår, och uppger att det kan uppstå problem med 

ungdomar som inte har någon sjukdomsinsikt och inte förstår varför de har de svårigheter som 

de har. En annan svårighet som Socialsekreterare 3 upplevt är när det rått oklarhet över vilken 

organisation som ska ta på sig ansvaret för en ungdom med ADHD. Hon menar att diagnosen 

i vissa fall kan ge rätt till hjälp genom LSS5, och att det blir en konflikt mellan skola, 

socialtjänst och funktionsstöd gällande vem som är ansvarig för vilken hjälp till den enskilde. 

5.2.4 Sammanfattning 

I tema 1 framkommer huvudsakligen att varken de intervjuade socialsekreterarna eller 

skolkuratorerna arbetar efter några särskilda riktlinjer i arbetet med ungdomar som har besvär 

med ADHD, utan att de istället endast ser till det behov av hjälp som de identifierar hos 

ungdomen. I skolans värld kan ungdomarna framförallt få hjälp från en annan profession, 

specialpedagogen, som är mer involverad i den pedagogiska biten än vad skolkuratorn är. I 

övrigt kan ungdomar exempelvis få mindre hjälp i form av att deras scheman förtydligas, till 

större hjälp som att hela deras utbildning läggs ut över en längre period. Ungdomar kan även 

få hjälp just från skolkurator i form av en samtalskontakt. Från socialtjänstens håll kan 

framförallt öppenvårdsinsatser komma på fråga, för att hjälpa ungdomen i sin situation i 

hemmet och tillsammans med föräldrarna. Båda de intervjuade yrkesgrupperna är överens om 

att struktur är viktigt i arbetet med ungdomar som besväras av ADHD.  

5.3 Tema 2: Samverkan 

Under denna rubrik har vi för tydlighetens skull delat upp skolkuratorernas och 

socialsekreterarnas svar. Skolkuratorernas svar om samverkan presenteras fram till sidan 27, 

där socialsekreterarnas svar sedan tar vid. Vi redovisar först våra intervjupersoners svar kring 

samverkan rent allmänt, och vilka verksamheter som socialsekreterarna respektive 

skolkuratorerna samverkar med i sin yrkesroll. Därefter har nästan samtliga intervjupersoner 

under intervjuernas gång tagit upp SIP6 som ett verktyg för samverkan, varför vi har valt att 

ha detta som ett underavsnitt hos båda yrkesgrupperna. 

                                                 

5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 
6 Samordnad individuell plan. Upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- 

och sjukvård behöver samordnas (SKL, 2017). 
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5.3.1 Skolkuratorernas allmänna svar om samverkan 

Vi leder intervjun in på samverkan, och frågar hur samverkan med andra verksamheter sker 

samt hur en sådan samverkan kan se ut. Från skolkuratorerna får vi något skilda svar. 

Skolkurator 2 berättar att det finns förebyggande samverkan mellan gymnasieskolan och 

andra verksamheter. Hon berättar om hedersgruppen, där representanter från socialtjänst, 

skola och polis samlas för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt 

ge de olika professionerna chans att dela med sig av sin kompetens. Skolkurator 2 berättar 

vidare om att socialtjänst, skola och polis även har en liknande samverkan kring 

drogsamordning, och att de träffas två gånger per termin. Även tillsammans med 

ungdomsmottagningen uppger Skolkurator 2 att det finns en samverkan, men hon specificerar 

inte närmare vad den består av. Skolkurator 1 beskriver ingen förebyggande samverkan 

mellan skolan och andra verksamheter, utan svarar på frågan ur ett brukarperspektiv. Hon 

menar att förekomsten och utformningen av samverkan beror på ärendets karaktär och vilken 

myndighet som skolan eller eleven behöver ytterligare hjälp från. Skolkurator 1 beskriver 

vidare hur samverkan sker i den mån det behövs, och nämner exempel som 

ungdomsmottagningen, habiliteringen och BUP. Hon menar att det är svårt att sätta upp 

specifika riktlinjer för samverkan kring elever, och att den istället är helt individuellt 

anpassad. Skolkurator 3 uppger att BUP är den verksamhet som skolan har mest kontakt med 

i samverkanssyfte, men att det även förekommer viss samverkan med habiliteringen. Även 

Skolkurator 4 nämner BUP och habiliteringen som främsta samverkanspartners. Gällande 

ungdomar med ADHD berättar Skolkurator 3 att någon särskild kontakt inte finns med 

socialförvaltningen. 

5.3.2 Skolkuratorernas erfarenheter av SIP och samverkan med andra verksamheter 

På våra frågor kring samverkan med socialtjänsten gällande ungdomar med ADHD får vi i de 

flesta fall allmänna svar som riktar till sig en större målgrupp än enbart dessa ungdomar. 

Skolkurator 2 uppger att det sker samverkan med socialtjänsten vid behov, bland annat kan 

skolan göra orosanmälningar när de känner oro kring en elev, vilket kan mynna i ett 

samarbete med andra verksamheter. Vidare berättar Skolkurator 2 att en orosanmälan kan 

göras av olika anledningar. Hon nämner oro för hur ungdomen har det i hemmet eller i sin 

miljö, eller om det är något i ungdomens eget beteende, exempelvis droger. Just 

orosanmälningar är också något som kan hjälpa oss att påvisa en gräns mellan jurisdiktioner. 

Själva orosanmälan i sig ligger inom skolkuratorns jurisdiktion på så vis att hon enligt lagtext 

är skyldig att göra en sådan då hon misstänker att ett barn kan fara illa. Samtidigt är själva 
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handlingen att göra en anmälan om oro till socialtjänsten ett uttryck för att skolkuratorn har 

tagit sig till gränsen för hur långt hennes egen jurisdiktion tillåter henne att hjälpa ett barn, 

och att hon behöver lämna över ärendet till socialtjänsten.  

Skolkurator 1 menar att den enda samverkan som sker med socialtjänsten är i form av BBIC-

rapporter som socialtjänsten skickar ut till skolan för att fyllas i innan de öppnar en utredning. 

Hon uppger att skolan aldrig får någon feedback från socialtjänsten angående de rapporterna, 

vilket hon menar är ”tråkigt”. Skolkurator 1 menar vidare att det inte sker särskilt mycket 

kontakt mellan skolan och socialtjänsten, men att hon alltid har möjligheten att ringa och 

rådfråga socialtjänsten om hon har ett problem som hon undrar över. Vi frågar om det händer 

att hon ringer till socialtjänsten, vilket hon uppger att hon inte gör, delvis eftersom hon har 

arbetat så länge att hon lärt sig vad som gäller i olika situationer, och dels för att hon har 

tillgång till andra skolkuratorer som hon rådfrågar istället. Skolkurator 3 uppger att hon kan 

göra en orosanmälan till socialtjänsten om hon ser ett behov av det. Hon påpekar att en 

orosanmälan inte görs rakt upp och ner till följd av en diagnos. Istället krävs något typ av 

socialt problem som inte kan lösas enbart i skolans regi: 

Svårigheterna som är skolrelaterade de hör hemma här på något sätt. […] Det är ju 

mer om det skulle varit på den sociala sidan då. Att det inte fungerar, att någon 

hamnar i drogträsket, eller vad man ska säga. Eller risker för sådant. Då kan man 

ju ta kontakten men annars tycker jag inte att det är befogat. (Skolkurator 3) 

I citatet ovan beskriver Skolkurator 3 tydligt den jurisdiktion som hon och hennes kollegor på 

skolan har att röra sig inom. Först uppger hon att svårigheter som är relaterade till skolan hör 

hemma där, vilket vi främst tolkar som ett uttryck för de problem som uppstår i skolan och 

gör att skolgången påverkas negativt. Om problemet som påverkar skolgången eller barnets 

hälsa istället härrör från hemlivet, uttrycker Skolkurator 3 att detta istället ligger inom 

socialtjänstens jurisdiktion.  

Skolkurator 3 menar även att det är hon i egenskap av skolkurator som ska göra en 

orosanmälan om situationen skulle uppstå: 

[…] om det gäller en orosanmälan […] då kan det ofta vara jag eftersom det finns 

liksom i väggarna att det är alltid kuratorn som gör sådant, men […] idag så har ju 

var och en skyldighet att göra det […] (Skolkurator 3) 

Även i detta citat beskriver Skolkurator 3 något som kan kopplas till jurisdiktion. Hon säger 

att ”idag har var och en skyldighet att [göra orosanmälan]” och antyder därmed att av de olika 
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professioner som finns i skolan så har det tidigare varit skolkuratorns uppgift att göra just 

orosanmälningar, alltså har arbetsuppgiften legat inom skolkuratorns jurisdiktion. Dagens 

lagstiftning föreskriver dock att även övriga yrkesverksamma inom skolan har 

anmälningsplikt, men utifrån Skolkurator 3s citat utröner vi att verksamhetens olika 

professioner ännu inte till fullo införlivat de nya reglerna och att de därför lever kvar i den 

”gamla” jurisdiktionella indelningen av arbetsuppgifter. 

Två av de fyra intervjuade skolkuratorerna nämner även begreppet samordnad individuell 

plan, SIP, som ett verktyg för samverkan. Skolkurator 1 förklarar kortfattat att ett SIP-möte 

går ut på att samla personer från de myndigheter som behövs i det aktuella fallet kring en elev 

som avviker från normen. Skolkurator 2 berättar att tanken med en SIP är att hon ska kunna 

kalla olika professioner utan att behöva oroa sig för om de som kallats kommer eller inte, 

eftersom de verksamheter som kallas måste skicka en representant från verksamheten. 

Skolkurator 2 menar vidare att hon tycker att SIP-möten är ett verktyg som inte används 

särskilt mycket i skolan, och att hon själv kan bli bättre på att använda det. Hon menar dock 

att samverkan ofta kan ske problemfritt även utan en SIP. Hon menar att man inte alltid 

behöver vara så formell så man kallar till en SIP utan man kan ta kontakt med socialtjänsten 

och boka ett möte ändå. 

Skolkuratorerna vi intervjuat svarar ganska olika på frågan om hur de samverkar med 

socialtjänsten. Vi drar här paralleller till Stigsdotter Ekbergs (2010, s. 84) forskning som visar 

att det råder en osäkerhet hos de professionella om när de ska koppla in socialtjänsten i olika 

ärenden. Stigsdotter Ekberg (2010, s. 84) menar att en sådan osäkerhet leder till att skolan ofta 

väntar för länge innan de kopplar in socialtjänsten. Alla våra intervjupersoner uttrycker en 

osäkerhet kring hur samverkan ska gå till eftersom det inte finns några klara riktlinjer. Utifrån 

de slutsatser Stigsdotter Ekberg (2010) drar i sin studie är det möjligt att samma sak gäller för 

våra intervjupersoner, och att det därmed föreligger risk att även de väntar för länge med att 

koppla in socialtjänsten i olika ärenden. 

5.3.3 Socialsekreterarnas allmänna svar om samverkan 

Våra fyra intervjuade socialsekreterare är överens om att det inte finns någon specifik 

samverkan mellan socialtjänst och gymnasieskola gällande ungdomar med ADHD.  I övrigt 

så skiljer sig deras inledande svar något på hur samverkan med andra verksamheter sker samt 

hur en sådan samverkan kan se ut, liksom de gjorde hos skolkuratorerna. Socialsekreterare 4, 

som arbetar med långtidsuppföljning av familjehemsplacerade barn och därför har erfarenhet 
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från ett något annorlunda perspektiv än de tre andra socialsekreterarna, berättar att samverkan 

sker efter behov. Just vad gäller samverkan med skolan berättar hon vidare att en sådan oftast 

sker till följd av att ungdomen har sociala svårigheter, till exempel att den uppträder stökigt i 

skolan. Socialsekreterare 4 fortsätter och berättar om ett exempel med en ungdom som 

betedde sig utåtagerande både i familjehemmet och i skolan: 

[…] lärarna och skolkuratorer och allting, dom har verkligen försökt hitta olika 

strategier på hur man ska kunna lösa det här problemet, men det har inte lett 

någonstans […] Och då remitterade jag honom till BUP. (Socialsekreterare 4) 

Ovan beskriver Socialsekreterare 4 hur de olika professionella representationerna tillhörande 

de olika professionerna inom skolans verksamhet inte räckt till för att lösa ungdomens 

problem. Hon nämner lärare som har ett pedagogiskt synsätt, skolkuratorn som har ett socialt 

synsätt och även om Socialsekreterare 4 inte nämner fler professioner vid namn kan vi anta att 

även sjuksköterska (hälsoförebyggande synsätt) och specialpedagog (specialpedagogiskt 

synsätt) har varit inblandade från elevhälsoteamets sida. Vi tog tidigare upp Danermarks 

(2009, s. 24–26) professionella representationer och hur dessas ändamålsenlighet påverkas 

genom förvrängning, tillägg och utelämning. I exemplet ovan kan det tänkas att de 

yrkesverksamma inom skolan till följd av sina olika professionella representationer utövat en 

typ av förvrängning i förhållande till ungdomen som de inte kunnat hjälpa. De kan ha tonat 

ner betydelsen av ungdomens psykiatriska problematik och istället fokuserat på de egenskaper 

hos ungdomen som är lämpliga utifrån respektive professions arbetsuppgifter. 

Socialsekreterare 4 väljer att remittera ungdomen vidare till BUP, som har ett medicinskt, 

eller mer specifikt, ett psykiatriskt synsätt. 

Vidare så arbetar samtliga professioner i elevhälsoteamet med samma klientel men deras olika 

utbildningar gör att de har olika arbetsuppgifter och därmed rör sig inom olika jurisdiktioner. 

Elevhälsoteamet samarbetar också med varandra kring elever gemensamt för att nå en 

lösning, vilket kan göra att vi på ett sätt kan se det som att elevhälsoteamet som sådant rör sig 

inom en jurisdiktion som är större än vardera professionells egen jurisdiktion. I fallet ovan 

räckte dock inte heller elevhälsoteamets samlade jurisdiktion tillsammans med socialtjänstens 

för att hjälpa ungdomen till en lösning, utan BUP fick kopplas in. 

Socialsekreterare 4 berättar att hon i sitt arbete även har skyldighet att följa upp 

familjehemsplacerade ungdomars själva skolgång, även om ungdomen är en ”mönsterelev”. 

Hon beskriver en sådan uppföljning som ett möte på skolan där hon själv, rektor, lärare, 
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specialpedagog, skolsköterska och skolkurator brukar samlas och prata om ungdomen det 

gäller. Ett sådant möte mynnar inte nödvändigtvis i någon åtgärd från socialtjänsten. 

Socialsekreterare 4 berättar att mötet ibland bara är en avstämning för att tillsammans gå 

igenom om ungdomen är åldersadekvat inom alla ämnen och inte har några varningar för att 

få underkänt i något ämne. I ett samverkansmöte som faktiskt mynnar i en eller flera åtgärder, 

berättar Socialsekreterare 4 att de olika professionerna delar upp åtgärderna efter 

ansvarsområde. 

[…] det blir ju någonstans att man får gå in i sina lagrum eller vad man ska säga, 

att skolan har ju liksom… att dom ska ju följa skollagen […] sen om det är till 

exempel, ja men avvikelse i beteendet eller så som kanske inte skolan har som sin 

främsta uppgift då, då träder ju socialtjänsten in istället. (Socialsekreterare 4) 

Ovan skiljer Socialsekreterare 4 på skolans respektive socialtjänstens jurisdiktion utifrån vilka 

lagar som de olika verksamheterna i grunden utformar sin verksamhet utifrån.  

Socialsekreterare 4 berättar även att hon tycker att samverkan alltid kan bli bättre, och att 

socialtjänsten generellt är ”lite dåliga på det”. Vi tolkar detta som att hon inte tycker att 

samverkan sker så ofta som den skulle kunna göra, istället för att själva kvaliteten på 

socialtjänstens samverkan är undermålig. Hon uppger dock vidare att hon tycker att det är 

otydligt hur samverkan ska gå till, och nämner att hon själv endast haft ett SIP-möte under sin 

tid som socialsekreterare. Socialsekreterare 4 uppger vidare att detta är synd eftersom det är 

ett effektivt verktyg som hade kunnat spara mycket tid och skapat mer struktur om det hade 

använts mer. Socialsekreterare 4 får medhåll från Socialsekreterare 3 angående att samverkan 

kan förbättras samt ske oftare. Socialsekreterare 3 menar dessutom att just 

gymnasieungdomar är ett klientel som åsidosätts vad gäller samverkan. Hon menar att det är 

lätt att slarva, eftersom dessa ungdomar är så pass gamla att man tänker att de reder sig själva 

och kan ta för sig på ett annat sätt.  

Socialsekreterare 1, 2 och 3 arbetar med mer kortsiktiga utredningar av ärenden än 

Socialsekreterare 4, och beskriver hur samverkan fungerar ur deras perspektiv. 

Socialsekreterare 2 uppger att samverkan sker med de verksamheter som barnet har kontakt 

med förutom socialtjänsten, som BUP eller habiliteringen. Hon uppger även att en kontakt 

med skolan alltid tas i samband med en utredning, för att kontrollera hur barnet eller 

ungdomen fungerar i skolan, både socialt och studiemässigt. Socialsekreterare 1 uppger att det 

ibland kan bli kontraproduktivt att ett barn eller ungdom är aktuell hos flera verksamheter 
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samtidigt, då en situation där de inblandade parterna ”jobbar mot varandra” kan uppstå. I 

sådana fall menar hon att det kanske är bättre att socialtjänsten gör sin utredning först och att 

ärendet sedan går över till den andra verksamheten. Socialsekreterare 3 menar istället att det 

är just i sådana fall då ett barn eller en ungdom är aktuell hos flera verksamheter som 

samverkan är nödvändig: 

Ibland är det dumt att ha två. Man kan ge olika råd, till exempel BUP kan ge ett 

råd och vi ger ett annat råd och då, då krockar det om föräldrarna använder båda 

råden eller ett av råden. (Socialsekreterare 3) 

Socialsekreterare 1 sätter ovan fingret på precis det som Danermark (2009, s. 23–27) skriver 

om professionella representationer och de tre sätten som dessas ändamålsenlighet kan 

påverkas av förvrängning, tillägg och utelämning. Då de professionella kan ha olika synsätt 

på samma problem hos klienten, kan en situation uppstå där verksamheterna arbetar ”mot” 

varandra om de vill lösa samma problem på olika sätt. Om ett samverkansmöte äger rum där 

även brukaren deltar, och de olika professionella som närvarar utövar förvrängning, tillägg 

och utelämning på olika vis i förhållande till brukarens problem, blir det gissningsvis mest 

förvirrande för brukaren. 

5.3.4 Socialsekreterarnas erfarenheter av SIP och samverkan med andra 

verksamheter 

Till skillnad från de intervjuade skolkuratorerna nämner samtliga av våra intervjuade 

socialsekreterare SIP-möten som ett verktyg för samverkan. De förklarar begreppet på något 

skilda vis. Socialsekreterare 3 uppger att man kallar till ett SIP-möte när det gäller barn och 

ungdomar som är aktuella hos flera olika instanser. Socialsekreterare 2 beskriver SIP som ett 

samverkansverktyg där även sjukvården kan vara med. Hon uppger att antingen vården, 

skolan eller socialtjänsten kallar till ett SIP-möte, och att mötet sedan följer en mall som är 

väldigt tydlig. Vidare protokollförs vem som ska göra vad och när det ska följas upp, vilket 

gör samverkan enklare. Socialsekreterare 1 menar å andra sidan att ett SIP-möte oftast är 

något som initieras då föräldrarna till barnet eller ungdomen vill ha ett sådant. 

Socialsekreterare 4 nämner begreppet i förbifarten då hon talar om att hon tycker att 

samverkan sker för sällan, och säger då att hon endast varit på ett SIP-möte under sitt knappa 

år som socialsekreterare.  

Socialsekreterare 1 berättar vidare om insatser som kan komma på fråga efter ett SIP-möte, 

och menar att det inte finns någon skräddarsydd mall att följa utan att insatserna beror på 
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behoven. Hon nämner familjestöd, vilket är ett stöd till vårdnadshavarna, exempelvis i form 

av samtal gemensamt med barnen. Hon uppger att insatserna kan gå ner på så ingripande 

nivåer som att skjutsa barnet till skolan. Socialsekreterare 3 förklarar att om ett barn eller 

ungdom har mycket kontakt med exempelvis BUP, så kan hon ta kontakt med enbart den 

verksamheten och samverka utan att behöva kalla till ett officiellt möte. En sådan kontakt 

kräver samtycke från familjen, och ger möjlighet att ha en mer öppen förbindelse än vad som 

är möjligt utan ett samtycke, då socialtjänsten endast får inhämta information. 

Socialsekreterare 3 uttrycker att hon ibland känner sig begränsad av sekretessen. Ofta vill 

många andra i barnets nätverk blanda sig i, vilket socialtjänsten inte kan låta dem göra på 

grund av sekretessen, och att ibland hämmar mer än vad det hjälper. Socialsekreterare 3 

berättar även att hon får en helt annan och mer samverkansgynnande ingång i ett ärende om 

ärendet inleds genom en orosanmälan från skolan, än om det inleds genom en ansökan från 

familjen. Hon förklarar att socialtjänstens sekretess gentemot skolan i sådana fall inte är lika 

stark och att skolan får en stor roll i ärendet från första början och kan vara en del i ett första 

möte med familjen och socialtjänsten. Även Socialsekreterare 2 förklarar att om skolan är 

anmälare går det att ha en dialog kring barnets eller ungdomens problematik, då socialtjänsten 

får möjlighet att diskutera innehållet i anmälan med skolan istället för att enbart kunna 

inhämta uppgifter. 

Socialsekreterare 2 berättar att om ett barn eller ungdom i ett ärende har ADHD och problem i 

skolan så pratar hon extra mycket med skolan om just de besvären, och frågar vad skolan har 

för stödinsatser till barnet för att det ska ingå i hennes utredning om huruvida barnet får det 

stöd som det behöver.  

Socialsekreterare 4 berättar att i samverkansmöten med skola där det handlar om en ungdom 

som har ett avvikande beteende, vilket inte nödvändigtvis är skolans främsta uppgift att 

tackla, så kan socialtjänstens roll i samverkan bli att försöka avlasta skolan för att de ska ha 

möjlighet att hjälpa eleven fullfölja sin skolplikt. Socialsekreterare 3 är inne på ett liknande 

spår då hon säger att skolan har stor del i den pedagogiska biten och att barnet eller ungdomen 

ska ha en fungerande skolgång, men att socialtjänsten tittar mer till hur det fungerar i hemmet 

och föräldrarnas förmågor. Även Socialsekreterare 2 berättar att det framförallt är insatser till 

föräldrarna som socialtjänsten kan gå in med i samband med skolproblematik, och att de då 

exempelvis kan stötta föräldrarna i hur de ska motivera sitt barn till att gå till skolan, eller vad 

som är besväret. Hon uppger även att de ibland har enskilda samtal med barnen, men att det i 

många fall är just föräldrarna som behöver stöd i hur de ska hjälpa sina barn.  
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Socialsekreterare 3 och Socialsekreterare 2 pratar ovan precis som Skolkurator 3 gör på sida 

26 om de olika jurisdiktioner som de respektive verksamheterna befinner sig inom. Skolan 

arbetar mer med skolproblematiken och socialtjänstens arbete är mer inriktat på föräldrarnas 

förmåga och hur de kan hjälpa föräldrarna att hjälpa ungdomen. Socialsekreterarna och 

skolkuratorerna är på den här punkten överens om och medvetna om både sin egen 

jurisdiktion och motpartens, vilket bör underlätta samverkan. 

5.3.5 Sammanfattning 

I tema 2 framkommer att vissa av skolkuratorerna är med i förebyggande samverkansgrupper 

som arbetar med hedersrelaterat våld och även ANDT-frågor. I övrigt sker samverkan i de 

individärenden där elevhälsoteamet bedömer att det behövs, och då med de aktörer som döms 

relevanta i ärendet. Skolkuratorerna uppger att BUP och habiliteringen är deras mest 

frekventa externa samverkanspartners. Vad gäller samverkan med socialtjänsten kring 

ungdomar med ADHD har skolkuratorerna ingen större erfarenhet, utan ger generella svar 

kring den erfarenhet de har av att samverka med socialtjänsten. Sådan samverkan har då 

främst skett i form av att skolkuratorn gjort en orosanmälan, att de fyller i och skickar in 

BBIC-rapporter till socialtjänsten, och också att de kan kontakta socialtjänsten för att rådfråga 

dem. 

Socialsekreterarna uppger liksom skolkuratorerna att samverkan sker utefter behov, och att 

ingen specifik samverkan med skolan finns. Under utredningen av ett barn eller ungdomar tas 

alltid en kontakt med skolan, och flera av socialsekreterarna är överens om att samverkan bör 

ske då ett barn har kontakt med flera verksamheter samtidigt, som BUP och habiliteringen. 

Samverkan sker även under uppföljningar av familjehemsplacerade barn, då en kontroll görs 

från socialtjänstens sida hur ungdomen ligger till i skolan. En socialsekreterare uppger att den 

starka sekretessen som råder ibland känns som en begränsning, då hon inte kan ta de 

kontakter som hon hade velat. 

SIP-möten beskrivs av de skolkuratorerna som tar upp begreppet som ett möte där 

professioner från flera olika myndigheter samlas, och att de som kallas är skyldiga att komma 

dit. Vidare framkommer att SIP-möten används i låg utsträckning i skolan, och en skolkurator 

uppger att samverkan kan ske problemfritt även utan ett sådant formellt möte. 

Socialsekreterarna beskriver SIP-möten lite mer ingående och nämns även av samtliga 

socialsekreterare. Enligt denna yrkesgrupp följer SIP-möten en mall som har en tydlig 

struktur. Vidare protokollförs vem som ska göra vad och när det ska följas upp, vilket 
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förenklar samverkan. Liksom skolkuratorerna framkommer från en socialsekreterare att ett 

formellt möte inte alltid behövs för att samverkan ska kunna ske, så länge det finns samtycke 

till att kontakter tas, från föräldrarna eller barnet. 

5.4 Tema 3: Intervjupersonernas upplevelser av för- och nackdelar 

med samverkan, samt bemötande från andra professioner 

Under denna rubrik redovisar vi de fördelar och nackdelar som skolkuratorerna och 

socialsekreterarna uppger att de stött på under samverkan med andra verksamheter, samt hur 

de upplevt bemötandet från andra professioner under samverkan. I avsnittet har vi valt att inte 

redovisa yrkesgruppernas svar för sig, eftersom att en jämförelse av deras upplevelser visat 

sig ge en bättre förutsättning för analys och därmed förståelse för det resultat vi presenterar. 

5.4.1 Fördelar 

Blomqvist (2012, s. 117) såg i sin studie några positiva aspekter med att samverka, till 

exempel så såg hon att både barn och föräldrar känner en delaktighet vilket i sin tur leder till 

en märkbar positiv förändring i barnets mående. Att inkludera barn och föräldrar i 

samverkansarbetet visar sig i Blomqvist studie leda till ett ökat intresse för förändring. Detta 

är dock inget någon av våra intervjupersoner nämner som någon fördel. De tar istället upp 

andra fördelar, som att barnet inte faller mellan stolarna vid samverkan och att de kan utbyta 

kunskap och erfarenheter med varandra.  

Socialsekreterare 3 uppger att en fördel med samverkan är att klienten blir uppfångad och inte 

faller mellan stolarna, eftersom någon aktör blir tvungen att ta på sig ansvaret för personen. 

Socialsekreterare 1 menar att samverkan med skolan enbart är positivt eftersom att barnet 

eller ungdomen befinner sig i skolan i sin vardag och då har hon chans att få input i ärendet 

från skolan. Även Socialsekreterare 2 uppger att hon enbart ser fördelar med att samverka. 

Socialsekreterare 4 för ett resonemang kring fördelarna med samverkan, och menar att det är 

viktigt att de olika samhällsaktörer som finns till för utsatta barn och ungdomar tar ett ansvar 

och samarbetar, när deras föräldrar av någon anledning inte kan ta hand om dem. Vi tolkar 

socialsekreterarnas luddiga beskrivningar av fördelar som att de inte riktigt kan identifiera vad 

det är de tycker är bra med samverkan, men att de ”vet” att samverkan är något positivt.   

De intervjuade skolkuratorerna tar upp liknande fördelar som socialsekreterarna. Skolkurator 

2 menar att det är en fördel att kunna träffas fysiskt för att samverka, eftersom olika 

samverkansparter har olika information och kunskap att dela med sig av. Skolkurator 2 menar 
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vidare att om de kunskaperna kan sammanföras på ett bra sätt så kan mycket mer bli gjort än 

om parterna försöker lösa samma problem var för sig. Skolkurator 2 uttrycker att om de olika 

professionerna kan väva samman sina respektive synsätt på hur ett problem ska lösas och ser 

till helheten, så kan detta underlätta samverkan.  

Skolkurator 3 kan inte uppge några fördelar med samverkan rakt upp och ner, men erinrar sig 

ett fall då hon tyckte att samverkan hade fungerat särskilt bra. Vi frågade vad hon 

identifierade för positiva faktorer i just det fallet, varvid hon svarar att kontinuiteten och 

relationerna var viktiga och att det var rätt man på rätt plats. Hon förklarar att detta ledde till 

att det uppstod tillit mellan de som var inblandade i samverkan. 

Skolkurator 4 uppger att det är en fördel att samverka, och att det måste göras. Han för ett 

resonemang där han gör ett flertal olika poänger, där vi bland annat urskiljer att han menar att 

personkemin mellan de professionella underlättar vid samverkan.  

5.4.2 Nackdelar 

Socialsekreterare 3 berättar att andra aktörer gärna skyddar sina egna intressen, och uppger att 

särskilt BUP är experter på att inte ta på sig mer ansvar än absolut nödvändigt. 

Så fort det handlar om att barnet inte är benäget att ta sitt liv så är det vårt ansvar 

tydligen… (Socialsekreterare 3) 

Socialsekreterare 3 uppger vidare att en nackdel med samverkan som hon har upplevt i 

egenskap av representant för socialtjänsten är att andra aktörer gärna försöker lämna över 

ansvar till henne. 

[…] socialtjänsten är jädrigt utsatt så sett, för vi har ju yttersta ansvaret, så är det 

ingen annan som hjälper så hjälper vi. Och då får vi allt skjutsat i knät. Så det är 

lite nackdelen med samverkan […] (Socialsekreterare 3) 

Här beskriver Socialsekreterare 3 något som vi kan tolka på två olika vis. En tolkning är att 

det råder oklarhet för de inblandade professionerna kring var gränsen för deras olika 

jurisdiktioner går gentemot varandra. Detta leder till osäkerhet, varvid det blir enklast att 

lägga över ansvaret på socialtjänsten, som ju trots allt har det yttersta ansvaret. En annan 

tolkning är den som framgår av Socialsekreterare 3s illa dolda ironi ovan, då hon säger att 

BUP inte är intresserade av ett ärende såvida inte barnet är suicidbenäget. I det här fallet 

tolkar vi uttrycket ”att skydda sina egna intressen” som att vissa professionella och vissa 

verksamheter, kanske BUP i synnerhet, har en tendens att mota nya ärenden i dörren. Detta 
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kan bero på olika saker, där en sannolik anledning kan vara en hög arbetsbörda för 

verksamheten som gör att de i praktiken måste prioritera svårare ärenden. 

Blomqvist (2012, s.200) kommer i sin forskning fram till att samverkan inte alltid leder till en 

bättre situation för barnet. Blomqvist menar att samverkan i vissa fall kan fördröja utredningar 

och försämra barns situation. Detta är även något som socialsekreterare 2 tar upp under vår 

intervju. Hon säger först att det inte finns några nackdelar med att samverka, men berättar kort 

därefter att det ibland kan dröja innan socialtjänsten får tillbaka konsultationsdokument som 

de skickar ut till skolorna. I dessa dokument ska skolan fylla i svar på frågor från 

socialtjänsten kring ett ärende, för att socialtjänsten sedan ska kunna ta ställning till om det 

behövs ett möte eller om de är nöjda med informationen skolan har gett. Socialsekreterare 2 

beskriver fördröjningen som en nackdel, eftersom hon har en utredningstid att förhålla sig till, 

som ”tickar på”, och att hon då får ”jaga” olika personer för att få in dokumenten i tid. 

Socialsekreterare 4 uppger att det hon finner negativt med samverkan är att det är 

ostrukturerat, vilket framförallt försvårar för någon som är ny i yrket då det inte finns något 

enkelt sätt att skapa sig en överblick över hur samverkan ska fungera. Detta kan jämföras med 

Danermarks (2009, s. 25–26) samverkansteoretiska idé om professionella representationer, 

som han menar skapas i en social process. Ingen av våra intervjuade socialsekreterare har 

arbetat längre än två år, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det råder hög 

personalomsättning på barn- och ungdomsenheten i vår undersökta kommun. 

Socialsekreterare 4 beskriver hur det är svårt att få en överblick av hur samverkan ska fungera 

eftersom hon är ny, vilket vi tolkar som att det inte finns några erfarna socialsekreterare på 

enheten som kan vägleda nyanställda. Danermark (2009, s. 25-26) skriver att professionella 

representationer skapas först i samspel med andra under utbildningens gång, och därefter 

formas den vidare ute i yrkeslivet för att bättre anpassa den yrkesverksamma gruppens 

föreställning. Problemet som Socialsekreterare 4 beskriver är att det inte finns någon 

yrkesverksam grupp som kan påverka hennes professionella representation, eftersom ingen 

har arbetat på enheten tillräckligt länge. Just samverkan är dessutom ett fenomen som 

förekommer först då hon kommer ut i yrkeslivet, vi tvivlar på att hon lärt sig något om 

samverkan på sin utbildning. Detta försvårar ytterligare för Socialsekreterare 4 i 

sammanhanget, då hon vet att hon ska samverka men inte har fått kompetensen för att faktiskt 

genomföra den. 
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Vidare tar Socialsekreterare 4 upp en liknande nackdel som Socialsekreterare 3 nämner ovan, 

nämligen att andra aktörer försöker lämna över ansvaret till socialtjänsten; 

[…] ibland har man ju suttit i möten där det känns som att man försöker bolla 

problemen emellan varandra. Lite att skolan vill inte ta på sig det, nähä, då säger vi 

att socialtjänsten får göra det. (Socialsekreterare 4) 

Det Socialsekreterare 3 och Socialsekreterare 4 säger om att samverkan upplevs ostrukturerad 

och att de får mycket ansvar skjutsat i famnen, kan jämföras med de faktorer som påverkar 

samverkan negativt enligt Blomqvists (2012) och Bergmans et al. (2011) studier. Dessa 

faktorer bestod, precis som våra intervjupersoner nämner, i bland annat oklarhet kring 

skillnader i uppdrag och regler verksamheter emellan, vagt formulerade mål samt olika lagar 

och ansvarsfördelningar som lagarna medför. Socialsekreterare 3 och Socialsekreterare 4 

upplever att nuvarande lagstiftning kring deras arbete gör att andra verksamheter kan avsäga 

sig ansvar under samverkan, vilket då automatiskt läggs i deras famn. Även socialstyrelsen 

(2013) skriver i sin vägledning angående samverkan för barns bästa att det finns en 

problematik eftersom de olika myndigheterna som samverkar ofta går under olika lagrum. 

Blomqvist (2012, s. 200) kom fram till att det är svårt att skapa en samverkan där alla som 

deltar är tillfreds med vad den resulterar i. 

Socialsekreterare 4 berättar även om ett specifikt fall då hon upplevt att det blivit svårt att 

samverka på grund av hur skolan agerade. I det fallet var klienten en ungdom som haft 

problem med att sitta stilla och koncentrera sig i skolan, samt haft svårigheter att undvika bråk 

med andra elever. Socialsekreterare 4 berättar vidare hur ungdomens familjehemspappa varit 

med i skolan och att han då kunnat vittna om att flera ungdomar i klassen var stökiga och 

kastade saker, skrek och svor. Under samverkansmöten med skolan upplevde sedan 

Socialsekreterare 4 att representanter från skolan försökte prata bort och förminska de 

problem som fanns i hela skolklassen, och istället enbart skuldbelägga ungdomen. 

[…] det känns lite som när man typ förminskar problem som är i en hel klass, till 

en elev. […] det känns lite som att skolan blundar för det och menar på att om bara 

han skärper sig så kommer det att bli lugnt här. Så där är vi inte riktigt överens. 

(Socialsekreterare 4) 

Vi kan här dra paralleller till Jun Won Kims et al. (2015) studie ur ett sydkoreanskt perspektiv 

som handlar om grundskoleelevers sociala relationer kopplat till graden av ADHD. I studien 

kom författarna fram till att barn med ADHD är mindre populära i skolan, har fler konflikter 
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med sina kamrater, samt att dessa barn utvecklar en negativ självbild vilket ytterligare 

försvårar för dem i sociala relationer. Att, som i fallet Socialsekreterare 4 tar upp, från skolans 

håll skuldbelägga en ungdom med ADHD för problem som förekommer i hela klassen, kan i 

enlighet med resultaten i Jun Won Kims et al. (2015) studie ytterligare bidra till att ungdomen 

utvecklar en negativ självbild och får ännu svårare i sociala relationer med sina kamrater. 

Från skolkuratorerna får vi svar som skiljer sig något från socialsekreterarnas. Skolkurator 2 

menar att den största nackdelen med samverkan är tidsbrist och att det är svårt att få till möten 

när det är många aktörer som ska samlas vid ett och samma tillfälle. Hon menar att detta leder 

till att det ibland drar ut onödigt länge på tiden. Även i Blomqvists (2012, s. 200) studie 

framkommer att resursbrist är en negativ faktor i samverkan, där tid är en sådan resurs. Vidare 

menar Skolkurator 2 att det är en nackdel att det ibland är svårt att få tag på personer som hon 

behöver få kontakt med. Skolkurator 3 svarar bestämt att hon inte tycker att det finns några 

nackdelar med samverkan med socialtjänsten, vilket även Skolkurator 4 instämmer i. 

Skolkurator 4 hänvisar också till att han inte har arbetat tillräckligt länge som kurator för att 

hinna vara med om så mycket samverkan, med sina knappa tre månader i tjänsten. 

Skolkurator 1 uppger att hon aldrig haft några negativa upplevelser av samverkan, samt att 

gränserna för olika ansvarsområden aldrig känts luddiga eller oklara. För att dra en parallell 

till Abbotts (1988) begrepp jurisdiktion, kan vi tolka Skolkurator 1s säkra inställning till 

ansvarsområden som att hon har en god uppfattning om var gränsen för hennes jurisdiktion 

går gentemot andra professionella. 

5.4.3 Bemötande från andra professionella 

Vi frågade våra intervjupersoner hur de har upplevt bemötandet från andra professionella 

under samverkan. Socialsekreterare 2 berättar att hon har upplevt att respektive professioner 

hållit sig inom sina respektive ansvarsområden, och att de inte försökt lägga sig i det som 

tillhör andra professioner. Socialsekreterare 1 berättar att hon enbart har upplevt ett positivt 

bemötande från representanter från skolan, och att de mycket gärna vill ha kontakt med 

socialtjänsten för att samverka. Socialsekreterare 3 uppger att hon upplever att andra 

professionella i slutändan har klientens bästa i sitt intresse, men nämner återigen att vissa 

verksamheter har en benägenhet att skjuta ifrån sig ansvar. Till följd av att olika verksamheter 

har olika mål menar Socialsekreterare 3 också att det ibland är svårt att mötas halvvägs, och 

tar vuxenpsykiatrin som exempel i fall där barnets förälder har en psykiatrikontakt. 
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[…] då har dom [psykiatrin] ett mycket mer vuxenperspektiv än vad vi har. Vi har 

ju barnperspektivet bara […] jag har ju hört dom säga rent ut ”jamen det är bra för 

den föräldern att ha sina barn hos sig”. Ja, fast hur är det för barnet att ha en så sjuk 

förälder? Där har vi svårt att mötas ibland. (Socialsekreterare 3) 

Det Socialsekreterare 3 uppger i citatet ovan är ytterligare ett typexempel på Danermarks 

(2009, s. 25–26) professionella representationer. Här har verkligen psykiatrin och 

socialtjänsten olika synsätt på samma fenomen. Båda verksamheterna utövar en förvrängning 

i det att de fäster liten eller ingen betydelse i familjen som helhet, och istället lägger allt sitt 

fokus på den enskilda del som är deras uppgift att arbeta med.  

Socialsekreterare 4 berättar att hon har blandade upplevelser av bemötandet från 

representanter från skolan. 

[…] det har verkligen varit blandat. En del skolor är jättebra. Då känner man att 

man verkligen, jamen typ att man lär sig saker när man sitter där och pratar med 

dom. Andra skolor är väldigt jobbiga att ha med att göra, för att dom tycker att 

allting som dom inte har resurser att lösa, det är socialtjänstens fel. 

(Socialsekreterare 4) 

Vidare uppger Socialsekreterare 4 liksom Socialsekreterare 3 att alla inblandade i slutändan 

vill barnets bästa, men att man ibland inte vet hur man på bästa sätt ska komma dithän. 

Socialsekreterare 4 berättar också att hon ibland tar på sig uppgifter som hon egentligen inte 

tycker är hennes ansvar, detta då hon tror att det kan gynna samverkan med skolan på längre 

sikt. 

De intervjuade skolkuratorerna är genomgående överens om att bemötandet som de fått från 

andra professioner under samverka är positivt. Skolkurator 2 uppger att hon inte har upplevt 

negativt bemötande från socialtjänsten, men att BUP ibland hänvisar bort barn eller ungdomar 

som Skolkurator 2 menar har ett tydligt behov av hjälp från just BUP. Här ser vi en likhet 

med vad Socialsekreterare 3 uppger vara en nackdel ovan, just att BUP ogärna tar på sig 

ansvar förutom i nödfall. Just i själva bemötandet mellan professionell till professionell har 

Skolkurator 2 i övrigt inte upplevt något negativt. Skolkurator 4 menar på att bemötandet från 

andra professioner varit positivt, och att en av hans egna styrkor är att han är duktig på att få 

kontakt med folk och samarbeta. Skolkurator 4 uppger vidare att det är viktigt att vara ödmjuk 

i sin egen professionella roll. 
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5.4.4 Sammanfattning 

I tema 3 behandlas fördelar och nackdelar, där det snabbt blir tydligt att framförallt 

socialsekreterarna har mycket att säga om de nackdelar de upplevt. Socialsekreterarna 

upplever att andra aktörer försöker skjuta ifrån sig ansvar och lägga över ansvar på 

socialtjänsten, till följd av att de har det yttersta ansvaret. En annan nackdel som en 

socialsekreterare berättar om är att det ibland tar lång tid innan skolan fyller i och skickar in 

konsultationsdokument som skickats ut, vilket kan fördröja hennes utredningar. Vidare 

uppger en socialsekreterare att samverkan är ostrukturerad vilket försvårar för någon som är 

ny i yrket. Samtidigt finns ingen erfaren personal på enheten att vända sig till för att lära sig 

hur samverkan ska struktureras. Samma socialsekreterare berättar om ett fall då hon upplevde 

att representanter från en skola förminskade de problem som fanns i en skolklass och lade 

istället över skulden för problemen på en ungdom, hennes klient, vilket hon upplevde som en 

nackdel i samverkan. Skolkuratorerna är inte lika överens om nackdelar med samverkan, och 

tre av dem menar att de inte upplevt några nackdelar alls. En av dem uppger att hon 

identifierar tidsbrist som en nackdel, och att det är svårt att få till möten där många olika 

aktörer ska samlas samtidigt. Som följd kan detta dra ut onödigt länge på tiden för barnet eller 

ungdomen som ärendet gäller. 

De fördelar som nämns är från socialsekreterarnas sida att klienten blir uppfångad och inte 

faller mellan stolarna, eftersom en aktör blir tvungen att ta på sig ansvaret för klienten. Övriga 

socialsekreterare nämner svävande fördelar där vi är osäkra på vad det exakt är de menar. Vi 

tolkar detta som ett uttryck för att de inte riktigt kan identifiera vad som är bra med 

samverkan, annat än att det är något de har en positiv inställning till. Skolkuratorerna ger 

liksom socialsekreterarna inga konkreta exempel på fördelar med samverkan, av samma 

anledning som vi tolkar att socialsekreterarna inte gör det. 

Vi har valt att inte skriva en sammanfattning över bemötande, då avsnittet är så pass kort att 

vi gör bedömningen att det enbart skulle bli onödig upprepning. 

6 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att förstå hur professionella inom skola och socialtjänst 

samverkar med varandra för att kunna ge stöd åt gymnasieungdomar med diagnosen ADHD. 

Frågorna vi ville få svar på handlade om på vilket sätt och kring vilka områden skola och 

socialtjänst samverkar gällande gymnasieungdomar med diagnosen ADHD, samt vad de 

professionella ser för möjligheter och svårigheter i detta samverkansarbete. Det enklaste 
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svaret vi kan ge på frågan om på vilket sätt och kring vilka områden, mellan de specifika 

verksamheterna och för det specifika klientelet är att det finns ingen sådan samverkan. De 

svar vi har fått har istället handlat om samverkan i allmänhet. 

Våra intervjupersoner har berättat för oss att samverkan mellan just skola och socialtjänst i 

deras kommun inte förekommer i någon högre utsträckning, och få av de intervjuade har 

överhuvudtaget erfarenhet av att ha arbetat med just gymnasieungdomar med diagnosen 

ADHD. Den ringa samverkan som sker mellan verksamheterna är ostrukturerad och framför 

allt oreglerad, och sker då ett barn eller ungdom behöver hjälp eller stöd från flera 

verksamheter. Nästan samtliga våra intervjupersoner har framhållit att de inte lägger någon 

vikt vid barnets eller ungdomens diagnos, utan istället ser till de konkreta problem som 

uppstår i tillvaron och försöker lösa dessa.  

Gällande Abbotts (1988) professionsteoretiska begrepp jurisdiktion, har vi sett att då 

intervjupersonerna har berättat om sitt eget arbete och de uppgifter de har, så har de varit 

tydligt medvetna om den jurisdiktion de har att röra sig inom, samt var gränserna mot andra 

verksamheters jurisdiktion går. Just i samverkan har gränserna visat sig vara otydligare, 

åtminstone ur socialsekreterarnas perspektiv. De upplever att de får överta ansvar från andra 

verksamheter eftersom de har yttersta ansvaret, men då ansvaret egentligen skulle legat på en 

annan aktör. Av detta drar vi slutsatsen att dels den ansvarsöverlämnande verksamheten 

frånsäger sig ansvar som egentligen ligger inom deras jurisdiktion, medan socialtjänsten har 

en oförmåga att sätta ner foten och säga nej, till följd av okunskap om var gränserna för 

jurisdiktioner faktiskt går mellan verksamheterna, just i samverkan. 

Gällande Danermarks (2009) samverkansteoretiska begrepp professionella representationer, 

har vi sett att de intervjuade socialsekreterarna har liten arbetslivserfarenhet i sina yrkesroller, 

och att det till följd av hög personalomsättning inte finns erfaren personal som de kan ”ärva” 

en professionell representation av. Detta försvårar samverkan, då kompetensen till vad som 

faktiskt gäller kring samverkan inte finns. Istället finns endast en vetskap om att det är något 

positivt och något som ska göras. Av de tre begreppen tillägg, utelämning och förvrängning är 

förvrängning det begrepp som vi har kunnat identifiera mest i intervjupersonernas svar. Båda 

yrkesgrupperna ger exempel på hur de utövar förvrängning genom att lägga fokus på hur de 

ska lösa en ungdoms problem utifrån sin egen verksamhets sätt att arbeta på, vilket kan vara 

till ungdomens nackdel då en enskild verksamhet inte ser till ungdomens helhetssituation. I ett 

sådant fall är samverkan ett verktyg som skulle kunna förebygga det problemet. 
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Vi skrev i teorikapitlet om Danermark (2009, s. 23) som beskriver samverkan som ett 

organiserat och strukturerat samarbete kring ett väl definierat problem där det finns en tydlig 

målsättning. Den enda samverkan i vårt resultat som kan jämföras med denna beskrivning är 

den som sker till följd av en SIP, och då uttrycker ändå våra intervjuade socialsekreterare att 

även sådan samverkan är ostrukturerad och svår att veta hur den ska till, främst till följd av 

brist på erfaren personal på barn- och ungdomsenheten.  

Alla våra intervjupersoner är positiva till att samverka kring ungdomar med ADHD, trots att 

de inte har särskilt mycket erfarenhet av det eller varit särskilt nöjda med den samverkan de 

varit med om. Här skiljer sig också svaren tydligt åt mellan socialsekreterarna och 

skolkuratorerna, där kuratorerna har mer positiva erfarenheter av samverkan. Vi tror att 

socialsekreterarnas erfarenheter av att socialtjänsten får mycket ”skjutsat i knät” till följd av 

socialtjänstens yttersta ansvar spelar stor roll i denna skillnad. Den i slutändan odelat positiva 

inställningen till samverkan trots bristen på erfarenhet är intressant. Bergmark och Lundström 

(2008, s. 70) skriver följande: 

Vissa företeelser i offentlig verksamhet vinner snabbt en närmast oomtvistad 

legitimitet och framträder i skilda sammanhang som de bästa och mest 

ändamålsenliga sätten att ta sig an olika utmaningar. Utan att ta till överord kan 

man hävda att samverkan i kommunala sammanhang fungerar på detta sätt. 

(Bergmark och Lundström 2008, s. 70) 

Bergmark och Lundström (2008, s. 72–73) beskriver sedan vidare hur fallstudier på 

samverkan sällan visar någon reell nytta eller effekt av densamma, utöver de samverkande 

parternas åsikter om värdet av samverkan. De skriver vidare att man vet mycket litet om 

effekter av samverkan, när det på samma gång beskrivs som en nödvändig del av det sociala 

arbetet om man ska uppnå positiva resultat. Även i vår tidigare forskning kommer Blomqvist 

(2012, s. 117) fram till att samverkan kring barn inte alltid leder till en bättre situation för 

barnet, utan att det i vissa situationer kan fördröja och rentav försämra ett barns situation. 

Det visade sig även vara svårt att hitta tidigare forskning om samverkan kring 

gymnasieungdomar med ADHD. Det visade sig att sådan forskning är något som till största 

del berörs på grundskolenivå, vilket stämmer överens med bilden våra intervjupersoner målar 

upp.  
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Vi är nöjda med vårt val av teorier för att analysera vårt resultat. Det har gett oss en förståelse 

för de olika yrkenas synsätt och vad som lyfts fram som viktigt då de ska lösa problem hos en 

klient, och likadant vad som till följd av detta hamnar i skymundan. För vidare forskning 

tycker vi att det vore intressant att ta reda på hur samverkan mellan skolans specialpedagoger 

och personalen på barn och ungdomspsykiatrin ser ut. Då vi under arbetets gång fått 

kännedom om att det ofta är dessa professioner som samverkar kring gymnasieungdomar med 

ADHD. Hade vi istället valt att intervjua dessa yrkesroller hade vi kanske fått ett annat 

resultat. Vi tror även att det hade kunnat vara givande att forska vidare kring hur denna 

samverkan ser ut i fler kommuner runt om i Sverige. Detta är dock ett förslag till vidare 

forskning som hade varit betydligt mer tidskrävande än den här studien, men som enligt oss 

vore väldigt intressant. 

Om vi skulle göra om vår studie och ändrat på något så skulle det framförallt vara att istället 

göra en mer jämförande studie mellan socialsekreterarna och skolkuratorerna, då vi tror att 

detta skulle kunna ge utrymme för en djupare analys.  

Arbetet med den här uppsatsen har varit intressant, tidskrävande och belönande. I slutändan 

känns det som att vi har fått fler frågor än svar. En av våra intervjupersoner sammanfattar 

både sina och våra egna känslor om samverkan (och uppsatsskrivande) på ett väldigt 

träffsäkert vis, och får också bli avslutet på det här examensarbetet: 

Det är aldrig lätt att veta om man gör rätt… (Socialsekreterare 1)  
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7 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

INLEDNING 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

UNGDOMAR MED ADHD 

- Hur arbetar ni med ungdomar som har besvär med ADHD? 

- Vilka insatser kan komma på fråga för ungdomar som har besvär med ADHD? 

- Hur brukar er kontakt med dem inledas? 

- Har ni riktlinjer för hur ni ska arbeta med ungdomar med just diagnosen ADHD? 

- Finns det några särskilda svårigheter eller möjligheter med att arbeta med ungdomar med 

ADHD? 

SAMVERKAN 

- Hur samverkar ni med andra verksamheter i ert arbete? 

- Vad är dina tankar kring samverkan mellan socialtjänst och skola gällande ungdomar med 

ADHD, i kommunen som du är verksam i? 

- Vad samverkar ni mer specifikt kring med ungdomar med ADHD? 

- Ser du fördelar med den samverkan? Ser du nackdelar? 

- Kan du berätta om hur samverkan fungerat positivt respektive negativt i två konkreta fall?  

- Hur upplever du att andra professioner bemöter dig under samverkan? 
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8 Bilaga 2 – Brev till informanter 

    2016-11-08 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Socionomprogrammet i Växjö. Vi läser vår sjätte termin 

och ska nu skriva vår kandidatuppsats som ska baseras på en intervjustudie om samverkan. 

Syftet med studien är att förstå hur professionella inom skola och socialtjänst samverkar med 

varandra för att kunna ge stöd åt gymnasieungdomar med diagnosen ADHD. 

Du som informant kommer vara anonym i uppsatsen. Din medverkan är helt frivillig och du 

kan avbryta intervjun när du vill. Vårt insamlade material kommer endast användas till att 

skriva denna uppsats. Vi skulle vara tacksamma om vi får spela in intervjun. Denna 

inspelning kommer att raderas när vi är klara med uppsatsen. Uppsatsen kommer att 

publiceras på internet när den är färdig.  

 

Dina erfarenheter kring samverkan mellan skola och socialtjänst är viktiga för oss. Vi är 

ytterst tacksamma för att du ställer upp och medverkar i vår studie.  

 

Det går bra att kontakta oss via telefon eller e: post.  

Maria Sjölund tfn: 0708-76 36 29 sjolund@live.se                                                                                        

Mandus Liljegren tfn: 0767-64 35 22 ml222xm@student.lnu.se 

Handledare: Peter Hultgren tfn: 0709-22 14 33  peter.hultgren@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maria & Mandus 
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