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The aim of the study is to analyze the understanding of how curators at 

Bloton Open Care look at collaboration with actors linked to their work. A 

qualitative method was used and the data was based on semi-structured 

interviews with six curators from Bloton Open Care and additionally one of 

the managers. 

  

The findings point to that collaboration is crucial in the work with children 

and families if the child or family is in contact with several social service 

organizations. The curators emphasize the importance of being able to see 

their own part in collaborative work and consequently being humble while 

helping others. The understanding of others is grounded in transparency of 

the participant's shortcomings as well as the company´s. The prerequisites for 

collaborative work become more efficient if the purpose behind the 

collaboration is clear and all participants in the collaboration are familiar 

with the matter. 
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1. Inledning 
Allt eftersom samhället i stort förändras, förändras också sociala problem 

och nya behov skapas. De har gjort att samhället har behövt specialisera sig 

och utvecklingen av privatiseringen har samtidigt ökat, vilket också har lett 

till att fler verksamheter har uppkommit. För att öka chanserna till att ha ett 

helhetsperspektiv gällande sociala problem anses samverkan ofta vara mer 

eller mindre behövlig (Englund, 2017). Syftet med den här kandidatuppsaten 

är att skapa förståelse för hur samverkan fungerar i en privat 

öppenvårdsverksamhet där kuratorer arbetar med barn och familjer.  

1.1 Problembakgrund 
Att samverka är någonting som är oerhört centralt inom många av det sociala 

arbetets kärnområden. Under de senaste 25-30 åren har samverkan blivit 

något av en samhällstrend (Johansson, 2011). Runt om i landet finns det 

många olika konstellationer av samverkansprojekt och det görs många olika 

satsningar inom socialt arbete, gällande samverkan. I förvaltningslagen 8 § 

(2017:900) står det att varje myndighet ska samverka, och även att 

myndigheter ska hjälpa andra, som finns inom ramen för verksamheten. 

1.1.1 Definition av samverkan 
Susanna Johansson skriver i sin doktorsavhandling att begreppet samverkan 

ofta förväxlas med andra begrepp, som exempelvis samordning, samarbete 

och samsyn. Det råder förvirring om vad som ingår i de nämnda begreppen 

och vart gränsen mellan begreppen går eftersom det inte finns någon enhetlig 

förståelse av begreppen. I offentliga utredningar, inom myndigheter och i 

lagstiftningar används dessa begrepp på skilda sätt och ofta används olika 

benämningar på begreppen, vilket också leder till viss förvirring (Johansson, 
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2011). I den här studien utgår jag ifrån Ingela Furenbäcks 

begreppsförklaring. Hon skriver i sin doktorsavhandling att samordning finns 

i fem olika grader. Samexistens är den första graden, som innebär att 

verksamheter arbetar tillsammans, utan att ta hänsyn till varandras arbete. 

Den andra graden är samverkan, som innebär att verksamheterna arbetar 

tillsammans, samtidigt som de finns tydliga gränser mellan verksamheterna. 

Den tredje graden är samordning, och inom denna grad har gränserna mellan 

verksamheterna delvis försvunnit och verksamheterna arbetar gemensamt. 

Vid den fjärde graden, samarbete, är det viktigt att skapa och bevara 

relationer, samtidigt som verksamheterna inom denna grad vågar ifrågasätta 

varandras åsikter och kompetenser. Om samarbetet fortsätter och är givande 

för verksamheterna kan det leda till ett gemensamt lärande och tillslut skapas 

en samsyn mellan verksamheterna. Samsyn är den femte och yttersta graden. 

Här har verksamheterna skapat gemensamma attityder och åsikter 

(Furenbäck, 2012). 

1.1.2 Samverkan i praktiken 
Genom kommunikation i samverkansarbete kan tydliga roller, gemensamma 

synsätt och arbetssätt skapas (Josefsson, 2007). För att skapa goda 

förutsättningar för samverkan behöver dess ändamål vara uttalat och synligt. 

Skillnader som kan ställa till det i samverkan är om verksamheter har olika 

regler, lagar, rutiner, organisationskulturer eller teoretiska synsätt. En 

långsiktig lösning för att underlätta samverkan, är att minska skillnaderna 

mellan verksamheterna. För att nå dit behövs förståelse för varandras 

arbetssätt. Det är viktigt att tillsammans enas om lösningar som fungerar för 

samtliga verksamheter (Danermark, 2000). Genom samverkan kan 

verksamheter komma i kontakt med nya kunskaper och få åtkomst till 

resurser som verksamheten själva inte besitter, vilket leder till att samverkan 
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kan bli en del i verksamheters kompetensutveckling (Johnsson, Laanemets & 

Svensson, 2008). 

 
1.1.3 Att fånga upp barn och unga tidigt i livet 
Samverkan och förebyggande arbete är viktig i arbetet med barn och unga, 

för att exempelvis minska risken för psykisk ohälsa (Vårdsamverkan, 2019). 

Utifrån en helhetssyn är det viktigt att barnet och familjen i tidigt skede får 

rätt insatser. Vilka insatser som gäller beror på vilka behov som finns 

(Socialstyrelsen, 2013). Om barnet inte får hjälp eller får fel hjälp kan det 

påverka barnets framtid och barnets möjligheter att utvecklas 

(Socialstyrelsen, 2003). År 2017 gav Regeringen statens skolverk och 

socialstyrelsen i uppdrag att under tre år genomföra ett utvecklingsarbete 

med syfte att förbättra samverkan mellan hälso- och sjukvård, elevhälsan och 

socialtjänsten. Uppdraget kom till för att underlätta för barn och unga, genom 

att i samverkan kunna ge barn och unga stöd tidigt i livet 

(Utbildningsdepartementet, 2017).  

1.1.4 Bakgrund om Bloton Öppenvård 
År 2010 öppnade Kenneth Blomberg och Stefan Tonnvik en privat 

öppenvård efter att ha arbetat inom socialtjänsten tillsammans i många år. 

Bloton Öppenvård har naturligtvis ett fokus på kostnader men, i en intervju 

med Kenneth Blomberg menar han att det underordnas kvalitetsarbete, inte 

omvänt och han betonar sin professionella roll. Bloton Öppenvård är ett 

privat företag som arbetar på uppdrag av socialtjänsten med 

behandlingsinsatser till barn och familjer mellan 0-20 år. Stöd och 

behandlingsinsatser sker med barnet och/eller deras familj/nätverk på deras 

samtalsmottagning eller i den naturliga miljön såsom hemmet, skolan eller 
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annan plats som anses lämplig för insatsen. Bloton Öppenvård finns i 

Linköping och i Örebro kommun och de har i dagsläget 18 anställda. I 

verksamheten är samverkan både vertikal mellan förvaltningen och den 

privata öppenvården i termer av inriktning på kuratorsarbetets innehåll, 

målgrupp, kompetens och kontroll, samtidigt som samverkan även är 

horisontell mellan den privata öppenvården och andra verksamheter, som är 

en indirekt samverkan utifrån verksamhetens erhållna beställningsuppdrag. I 

kandidatuppsatsen avser jag även att belysa och analysera hur kuratorer inom 

verksamheten samverkar med föräldrar och barn samt skapa förståelse för 

hur kuratorerna upplever sitt arbete, i denna kontext av olika former av 

samverkan.  

1.2 Problemformulering 
Hittills har forskning om samverkan främst belyst förutsättningar och 

positiva eller negativa aspekter med samverkan. Det har gjorts utvärderingar 

av samverkansprojekt med syfte att finna faktorer som bidrar till en 

framgångsrik samverkan. Trots att det finns mycket forskning som berör 

samverkan inom socialt arbete är forskningen gällande barn och unga 

begränsad och behöver fokuseras mer på. Det finns ett stort behov av att 

fortsätta forska om samverkan, eftersom det är ett aktuellt ämne inom socialt 

arbete idag och arbetet med samverkan påverkar många individer, både 

utsatta och professionella (Johansson, 2011). Samverkan är en byggsten i att 

skapa hållbara sociala förhållande. Om samverkan brister kan det leda till 

sociala problem, men om samverkan blir framgångsrik blir arbetet en del i att 

lösa sociala problem. Inom socialt arbete har socialarbetaren en viktig 

funktion och ett ansvar att samverka med andra verksamheter och 

myndigheter. Inom vissa områden kallas socialarbetaren för spindeln i nätet, 

eftersom socialarbetaren ofta kommer i kontakt med klienter som har kontakt 
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med flera verksamheter. Socialarbetaren behöver kunna samverka, både 

inom verksamheten och tillsammans med andra verksamheter (Johnsson, 

Laanemets & Svensson, 2008). 

Samverkan kring barn och unga är vanligt förekommande mellan 

myndigheter och privata utförare och det är särskilt viktigt att samverkan 

fungerar då denna annars utsatta grupp riskerar fall mellan stolarna. Det finns 

omfattande forskning kring samverkan men endast en begränsad mängd rör 

samverkan kring barn och unga. Hur begreppet förstås och uppfattas är av 

avgörande betydelse för att samverkan ska fungera. Målet med studien är 

därför att söka förståelse för hur en privat verksamhet som arbetar nära barn 

och familjer ser på samverkan. Undersökningen kan bidra med en ökad 

förståelse för hur samverkan fungerar bland privata utförare.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa och analysera hur kuratorer på Bloton 

Öppenvård ser på samverkan med andra aktörer knutna till deras verksamhet. 

Studien kommer fokusera på följande frågeställningar: 

● Vilken betydelse menar kuratorer på Bloton att samverkan har för 

goda resultat? 

● Hur beskriver kuratorer på Bloton sin roll i samverkan tillsammans 

med andra verksamheter? 

● Vilka förutsättningar menar kuratorer på Bloton måste uppfyllas i 

samverkan för ett framgångsrikt arbete kring barn och unga? 
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1.4 Fortsatt framställning 
I nästkommande kapitel (2) presenteras tidigare forskning med tre teman; 

samverkan i praktiken, roll och funktion i samverkansarbete och 

förutsättningar i samverkansarbete med barn och familjer och avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av tidigare forskning. 

I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp som 

är; systemteori, rollteori och barnperspektivet/barnets perspektiv.  

I kapitel 4 presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

datainsamlingsmetod, urval och tillvägagångssätt. Sedan presenteras studiens 

databearbetning och analys, studiens trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och transparens. Avslutningsvis presenteras studiens etiska 

överväganden. 

I kapitel 5 presenteras studiens resultat och analys i en sammanvävd text där 

fem teman presenteras; betydelsen av samverkan i praktiken, kuratorns roll i 

samverkan, förutsättningar för god samverkan, när det brister i samverkan 

och förbättringar i samverkan.  

I kapitel 6 diskuteras slutsatser av studiens resultat och sedan diskuteras 

studiens resultat med egna reflektioner. Avslutningsvis diskuteras förslag på 

fortsatt forskning inom området.  
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2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt beskrivs tre teman: samverkan i praktiken, roll och funktion 

i samverkansarbete och förutsättningar i samverkansarbete kring barn och 

unga. Samtliga teman är valda utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis beskrivs en sammanfattning av Tidigare forskning.  

2.1 Samverkan i praktiken 
Det finns många studier kring samverkan, och som tidigare nämnt finns det 

även många olika definitioner och beskrivningar av samverkansbegreppet 

(Englund, 2017). Eftersom både forskare och utövare använder begreppet 

samverkan och det är många människor som både i sin yrkesroll och som 

privat har deltagit i olika samverkansprojekt, är det därmed många 

människor som har en bild av vad samverkan är (Lindberg, 2009). Det finns 

olika former av inriktningar inom samverkan. Ek, Isaksson och Eriksson 

(2017) delar upp samverkansarbetet i tre former, intersektionell samverkan, 

interprofessionell samverkan och interorganisatorisk samverkan. 

Interprofessionell samverkan är samverkan som sker mellan olika 

professioner och yrkesgrupper. Medan interorganisatorisk samverkan 

kännetecknas av att professionerna tillhör olika verksamheter. Intersektionell 

samverkan innebär att samverkansarbetet sker mellan olika samhällssektorer 

som har olika ansvarstagare och olika mål. I samverkan med barn och unga 

är det intersektionell samverkan som är vanligast (Ek, Isaksson och Eriksson, 

2017). 

För att samverkan ska fungera behöver den finnas och fungera på alla 

samhällsnivåer, nationellt, lokalt och regionalt. Nationellt sett har samverkan 

i uppgift att långsiktigt stärka lokal och regional samverkan. De regionala 
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aktörernas uppgift är att underlätta för att ny kunskap och nya metoder ska 

kunna implementeras. Ett gemensamt mål som eftersträvas i 

samverkansarbete är att på en övergripande nivå, ha en fungerande och god 

samverkan (Socialstyrelsen, 2013).  

2.2 Roll och funktion i samverkansarbete 
I samverkansarbete är det viktigt att professionerna inom verksamheter 

förstår och respekterar varandra. Förståelse för ansvarsfördelningen samt den 

organisatoriska strukturen i respektive verksamheter är viktig för att 

underlätta samverkansarbetet. Det är också viktigt att ledningen i olika 

verksamheter är tydlig och ger klara beslut till alla inblandade parter för att 

underlätta samverkan. I samverkan behövs resurser och kunskap samtidigt 

som tydliga roller och ansvarsfördelningar underlättar i samverkansarbetet. 

Det är även fördelaktigt att veta vilken funktion verksamheten har och 

förväntas fylla i arbetet (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017). Om 

verksamheterna förstår varandra, varandras mål och arbetsmetoder förenklar 

det i samverkansarbetet. Genom att synliggöra yrkesroller kan 

verksamheterna hitta sätt att komplettera varandra i arbetet med barn och 

unga (Basic, 2018). Ingela Furenbäck skriver i sin doktorsavhandling att det 

kan vara svårt med samverkan och att det är viktigt att det finns arenor där 

verksamheter kan kommunicera med varandra, där konflikter synliggörs och 

hanteras, ibland med stöd av en tredje part. Dessa gemensamma arenor är 

viktiga för utvecklingen i samverkansarbetet. Arenorna är också bra för att 

kunna utveckla gemensamma visioner och för att få en gemensam syn, både 

på den process som samverkan kräver men också en gemensam syn på det 

fortsatta samverkansarbetet (Furenbäck, 2012). 
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2.3 Förutsättningar i samverkansarbete med barn och 
familjer 
Barnperspektivet och barnets bästa har i propositioner och offentliga 

utredningar en viktig roll där samverkan framställs vara en av fler avgörande 

faktorer till att barnperspektivet lyfts (Johansson, 2011). För att vara säker på 

att barnets bästa verkligen tillvaratas i samverkansarbetet krävs att 

barnperspektivet finns med. Barnperspektivet som begrepp och dess 

betydelse är omdebatterat. Samtidigt visar forskning att barnperspektivet 

fastställs på två olika sätt, på ett objektivt eller ett subjektivt sätt. Det 

subjektiva perspektivet innebär att barnet själv blir hört och berättar om sina 

förutsättningar, behov och önskemål medan det objektiva perspektivet utgår 

från beslutsfattare som gör bedömningar utifrån vad de anser är barnets bästa 

(Johansson, 2011). Några förutsättningar som ligger till grund för en god 

samverkan kring barn och familjer är att det finns förtroende för varandras 

kompetenser och att professioner har en gemensam kunskapsbas med 

gemensamma ramar, där de tillsammans kan utveckla tjänster som fungerar 

tillsammans med andra verksamheter (Afzelius, Plantin & Östman, 2016; 

Sheehan, 2008). Det kan vara komplicerat att skapa någonting gemensamt 

tillsammans med andra men, för att främja ett gemensamt lärande och en 

utveckling av samverkansarbete är det viktigt att verksamheterna inte 

konkurrerar med varandra utan att de skapar en lärandeprocess tillsammans 

(Ek, Isaksson & Eriksson, 2017). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det första temat av den Tidigare forskningen beskriver att samverkan är ett 

begrepp som inte har någon gemensam definition, vilket gör att det kan vara 

svårt att samverka. Då definitionen kan skilja beroende på individens 

kunskap om och tidigare erfarenheter av samverkan. Det finns också olika 
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former av samverkan beroende på vilka verksamheter som är involverade, 

detta kan också leda till förvirring (Englund, 2017; Lindberg, 2009, Ek, 

Isaksson och Eriksson, 2017). Det andra temat beskriver att det i 

samverkansarbete är viktigt med tydliga roller och ansvarsområden. 

Tydlighet är genomgående någonting som är av vikt i arbetet med 

samverkan. Ytterligare något som underlättar i samverkan är om det finns 

gemensamma arenor där de involverade parterna kan kommunicera, 

synliggöra konflikter och försöka skapa en gemensam samsyn (Basic, 2018; 

Furenbäck, 2012). Det sista temat beskriver att det är viktigt att involverade 

parter uppmärksammar barnperspektivet. Det är en förutsättning för att 

samverkan med barn och familjer ska fungera (Johansson, 2011). Forskning 

visar också att det är viktigt att de involverade har förtroende för varandras 

kompetenser och inte konkurrerar med varandra, utan istället försöker skapa 

en gemensam kunskapsbas där alla kan ta del av alla kompetenser (Afzelius, 

Plantin & Östman, 2016; Sheehan, 2008). 
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
I tidigare forskning har teman kring roller och barnperspektivet/barnets 

perspektiv lyfts. Här fördjupas de som teoretiska begrepp. De teoretiska 

begreppen finns både på struktur-, grupp- och individnivå. På strukturnivå 

har jag valt systemteori, på gruppnivå har jag valt rollteori och på individnivå 

har jag valt barnperspektivet och barnets perspektiv. Däremot vill jag 

förtydliga att rollbegreppet inte bara är knutet till gruppnivån utan begreppet 

finns på både struktur- och individnivå.  

3.1 Systemteori 
Kunskapen kring systemteori kommer från forskning om kommunikation, 

system och processer. Samtidigt finns systemteori inom många olika 

vetenskapsområden. Det var Ludvig von Bertalanffy som på 1940-talet la 

grunden till det som kom att benämnas generell systemteori (Svedberg, 

2016). Efter Ludvig von Bertalanffy har flera varianter av systemteori 

uppkommit och fler kommer säkert att komma med tiden. Den här studien 

utgår ifrån Lars Svedberg som är professor i socialt arbete, Maths Lundsbye 

som är författare och utbildar i familjeterapins grunder, Odd Harald Røkenes 

och Per-Halvard Hanssen är båda psykologer och specialister i klinisk 

psykologi. Studien utgår ifrån deras beskrivningar av systemteori.  

Systemteorin präglas av att vara en metateori eftersom den beskriver både 

sociala och psykologiska fenomen. Fokus i systemteori ligger på processer, 

relationer och strukturer i grupper och även relationen till kringliggande 

organisationer. Enligt systemteorin verkar grupper inte av slumpen utan 

snarare av mönster som är jämna och metodiska. Det finns en strävan efter 

att hitta balans i alla system. Om en individ i systemet vill förändra 
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någonting inom systemet kommer individen förmodligen uppleva 

motståndskraft till förändringen, någon som exempelvis vill bromsa 

förändringens utveckling och behålla systemet som det är. Det kan också 

finnas så kallade gasare, som hela tiden vill förändra systemet (Svedberg, 

2016). Beroende på om gränserna inom ett system är stela eller flexibla har 

systemets relation till omgivningen olika grader av att vara slutet eller öppet. 

Ett öppet system har en större chans för förändring och utveckling. Där 

utmärks relationer och roller inom systemet av att vara mer öppna och 

flexibla medan slutna system förknippas med stelhet, inflexibilitet och är 

därmed inte lika benägna till förändring (Lundsbye, 2010). Systemteori’s 

synsätt kan användas för att få en förståelse i hur individer samverkar med 

varandra. Systemteorin präglas av en helhetssyn där varje person som är 

involverad i systemet har en roll eller en funktion. Systemteorin menar att 

individer tillhör många olika system och samspelet mellan systemet och 

individen är det som uppmärksammas för att få förståelse och samtidigt 

kunna förändra. Samspelet behöver uppmärksammas samtidigt som det 

behövs beaktas vilka aktörer som finns inom ett system (Røkenes & 

Hanssen, 2007). 

Det finns inga enkla orsakssamband enligt systemteorin, vilket betyder att 

det är svårt att veta vad som har lett till vad. Enligt systemteorin är ett system 

komplext, samtidigt som allting hänger ihop. Därför är det enligt 

systemteorin inte någon ide att lägga tid på att hitta orsaken till varför det 

blev fel i ett system. Det är vanligt att individer fokuserar på att skuldbelägga 

varandra när det är någonting som inte fungerar och oftast slutar det då med 

att individerna låser sig i slutna system där ingen vill vara orsaken till varför 

det inte fungerar. Enligt systemteorin är det bättre att lägga fokus på 

framtiden och nuet och istället fråga sig vad som blev fel. Istället för att 
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fokusera på varför det blev fel är det fördelaktigt att ställa frågor kring hur vi 

gör nu (Svedberg, 2016). 

3.2 Rollteori 
Det dramaturgiska perspektivet är skapat av Erving Goffman. Goffman 

menar att vi människor spelar med i en social teater och att alla vill bli 

uppmärksammade av sin omgivning. För att beskriva en organisation eller en 

grupp använder Goffman metaforer såsom skådespel, roller, teater och 

sceneri. Han menar att författaren av skådespelet tolkas av en så kallad 

regissör som tillsammans med skådespelarna skapar någonting och att det 

alltid finns en tanke om att förmedla ett budskap (Goffman, 2014). 

Inom det dramaturgiska perspektivet ingår rollbegreppet som är ett centralt 

begrepp inom socialpsykologin. Några exempel på olika former av roller 

som kan finnas inom olika grupper är formella roller, systematiska roller och 

strukturella roller. Ordförande, lärare och elev är några exempel på formella 

roller som sedan kan delas in i olika strukturella roller som ofta förknippas 

med arbetsbeskrivningar. Systematiska roller är kopplade till professionella 

samspel och inom de systematiska rollerna är det viktigt att anpassa sig för 

helheten och teamets bästa. Med andra ord är det viktigt att inte fokusera på 

jaget utan på laget (Granström, 2006). Enligt Goffman försöker vi kontrollera 

och styra de intryck som vi visar i sällskap med andra eftersom vi i sällskap 

med andra tolkas och bedöms i vårt agerande. I organisationen eller gruppen 

har varje medlem tillfälle att agera ut sitt personliga skådespel. Där kan alla 

vara scenarbetare, statister, primadonnor och pjäsförfattare samtidigt som 

skådespelet kan skifta mellan succé och katastrof. Det viktiga i metaforen om 

teatern är att den öppnar upp för frågor som rör vad syftet är och vem som är 
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publik, regissör, producent (Svedberg, 2016). När människor möts och 

integrerar med varandra är det av vikt att individen uttrycker det som den vill 

att resten av sällskapet ska veta om. På så sätt uppfattas interaktionen som 

meningsfull och individen kan synliggöra fakta som annars skulle vara 

otydlig eller dold (Goffman, 2014). Om en grupps icke-medvetna processer 

är laddade finns det en risk att rollerna inom gruppen blir stereotypa och 

gruppens kompetens inte tas till vara. Det leder till att det blir svårt för 

gruppen att genomföra arbete på ett meningsfullt sätt. Motsatsen är om 

gruppens icke-medvetna processer har rollfördelningar som är flexibla och 

som har ett syfte, då blir gruppens arbete mer effektivt och bidrar till 

utveckling både på ett professionellt och personligt plan (Svedberg, 2016).  

3.3 Barnperspektivet och barnets perspektiv 
Barnperspektivet är ett begrepp som det har skrivits om i olika sammanhang. 

Begreppet har under de senaste 10-15 åren utvecklats och omformulerats. 

Enligt Gunilla Halldén (2013) är barnperspektivet ett flertydigt begrepp. Ett 

sätt att se på barnperspektivet är att se det utifrån samhällets syn på barn. Det 

innefattar den samlade kunskapen som finns om barn som vuxna kan 

tillämpa när en vuxen vill ha ett barnperspektiv med sig, exempelvis i arbetet 

med barn. Barnperspektivet handlar förenklat om vuxnas perspektiv på barn 

medan barnets perspektiv handlar om barns egna perspektiv. När man arbetar 

med ett barnperspektiv är det viktigt att ha vetskap om att barnperspektivet är 

kopplat till var barnet befinner sig och vid vilken tidpunkt i historien som 

barnet lever. Vuxna har en plikt att arbeta för barns bästa och se till barns 

villkor tillvaratas och även se till vilka konsekvenser vissa beslut får gällande 

barnet. För att kunna göra detta är det av vikt att som vuxen ta reda på hur 

barn upplever och känner i olika sammanhang (Rasmusson, 2006). ”Trots att 
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barnperspektivet försöker komma så nära barns erfarenhetsvärld som möjligt 

kommer det alltid att representera vuxnas objektifiering av barn. Barns 

perspektiv representerar däremot barns egna erfarenheter, uppfattningar och 

förståelse av sin livsvärld” (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 

2011, s.6). Utvecklingen för att skapa en tydlig och gemensam 

begreppsbeskrivning av barnperspektivet har kommit en bit, men präglas 

fortfarande av moraliska och etiska åsikter som delvis är med och bromsar 

utvecklingen (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). 
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4. Metod 
I avsnittet nedan presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

datainsamlingsmetod, urval och tillvägagångssätt. Sedan presenteras studiens 

databearbetning och analys, studiens trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och transparens. Avslutningsvis presenteras studiens etiska 

överväganden. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien har en socialkonstruktivistiskt ansats. En utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen är att verkligheten är konstruerad och ständigt 

förändras (Jönson, 2010). Barnperspektivet och barnets bästa är två exempel 

på två socialkonstruktivistiska begrepp, som under tidens gång har förändrats 

och kommer fortsätta att utvecklas och reformeras. Det betyder inte att 

socialkonstruktivistiska begrepp inte fanns tidigare utan att nya tankesätt har 

gjort det möjligt att upptäcka fenomen som man tidigare inte var 

uppmärksam på (Thomassen, 2007). 

Hur man i samverkansarbetet samverkar med varandra är ett resultat av 

konstruerade synsätt och arbetssätt som kan skilja sig åt. Samverkansarbete 

behandlar hur man gör tillsammans, hur man interagerar i roller och hur 

något skapas i samspel med varandra. Socialkonstruktivismen har ett intresse 

för interaktioner och processer som påverkar hur vi ser på saker och ting och 

även hur de får konsekvenser för vår verklighetssyn (Jönson, 2010). 

4.2 Datainsamling 
Studien syftar till att bedriva kvalitativ forskning och genomföra 

semistrukturerade intervjuer med kuratorer och en av cheferna på Bloton 
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Öppenvård. Kvalitativ forskning lämpar sig vid forskning som vill återge 

deltagarnas synsätt och åsikter, där deltagarna kan ge en bild av sina åsikter 

(Yin, 2017). Intervjuer är lämpligt att använda sig av när forskaren önskar att 

deltagaren i studien ska beskriva sina upplevelser. I semistrukturerade 

intervjuer är det deltagaren som står för större delen av samtalet och i vilka 

deltagarna i viss utsträckning får styra samtalets uppbyggnad. Den formen av 

intervjuer lämpar sig när man vill att deltagaren ska berätta om någonting 

med så mycket information som möjligt utan att påverkas eller ledas av den 

som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.3 Urval 
Det ligger en svårighet i urvalet gällande forskning eftersom forskaren ofta 

vill studera mycket, men samtidigt måste begränsa sig och fokusera på vissa 

delar. Det går inte att studera precis allting (Becker, 2008). Jag kom under 

min verksamhetsförlagda utbildning i kontakt med Bloton Öppenvård. När 

det var dags att påbörja den här uppsatsen hade jag ett intresse för samverkan 

och tyckte det skulle vara intressant att studera en verksamhet på ett djupare 

plan. Två urvalskriterier för att delta i intervjun tillämpades, dels skulle 

verksamheten vara en privat öppenvårdsverksamhet och dels skulle det vara 

en verksamhet som arbetar nära barn och familjer. Jag tog kontakt med ett 

tiotal verksamheter som uppfyllde kriterierna för att genomföra ett 

målinriktat urval. I kvalitativ forskning som använder sig av intervjuer är det 

vanligt att använda sig av ett målinriktat urval som innebär att forskaren på 

ett strategiskt sätt försöker hitta intervjupersoner som är relevanta för de 

frågor som forskaren har. Forskarens målsättning är alltså att matcha urvalet 

med forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Samtliga tackade antingen nej till 

att delta i studien eller svarade inte på varken mail eller telefon. Efter ett tag 
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fick jag byta strategi och genomföra ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2018). Jag var medveten om att det fanns en begränsning i 

förhållande till tid som jag var tvungen att förhålla mig till. Därför tog jag 

kontakt med en av cheferna på Bloton Öppenvård via telefon och efter en 

diskussion kring studiens syfte tackade chefen ja.  

4.4 Tillvägagångssätt 
En intervjuguide utformades både till en av cheferna och till kuratorerna på 

Bloton Öppenvård (se bilaga 2 och 3). Intervjufrågorna skapades med syfte 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. I enlighet med Bryman (2011) 

skapades intervjufrågorna med avsikt att skapa en frihet för intervjupersonen 

att kunna utforma sitt svar efter val. Frågorna ställdes inte i samma ordning 

på varje intervju och följdfrågor ställdes utifrån vad intervjupersonen 

resonerade kring. Följdfrågorna redovisas inte i intervjuguiden då de uppkom 

i samband med intervjutillfällena. Efter att jag kontaktat en av cheferna på 

Bloton Öppenvård via telefon fick jag kontaktuppgifter till 7 kuratorer. 

Eftersom Bloton Öppenvård finns i två kommuner beslutade jag mig för att 

intervjua några i varje kommun. Ur ett etiskt perspektiv kan det på en liten 

verksamhet vara lättare att veta vem som deltagit, genom att intervjua 

kuratorer i båda kommunerna minskar risken. I enlighet med 

informationskravet ringde jag upp varje intervjuperson och under det 

inledande samtalet med samtliga kuratorer gavs information om studiens 

syfte och genomförande. Enligt samtyckeskravet fick samtliga kuratorer 

frågan att delta i studien. Under avsnittet om etiska överväganden beskrivs 

detta mer utförligt.  
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För att ge intervjupersonerna en så bra förutsättning som möjligt till att 

känna sig trygga fick de avgöra tid och plats för intervjuerna. Samtliga 

intervjuer med kuratorerna genomfördes på deras samtalsrum på deras 

arbetsplatser. En av kuratorerna fick akut förhinder och därför blev det totalt 

sju intervjuer, sex intervjuer med kuratorer och en intervju med chefen. Efter 

önskemål genomfördes intervjun med chefen via telefon. Samtliga intervjuer 

tog mellan 40-65 minuter att genomföra. Under intervjuerna användes min 

mobiltelefon för ljudupptagning och vid själva intervjun lade jag som 

intervjuare stor vikt vid att lyssna aktivt och ge intervjupersonerna utrymme 

för att reflektera och inte stressa dem, samtidigt som jag kunde ställa 

följdfrågor. 

4.5 Databearbetning och analys 
Efter intervjuerna transkriberade jag allt material. Jag läste igenom det 

insamlade materialet ett flertal gånger. Först lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom i sin helhet för att få överblick över innehållet, sedan 

lästes det insamlade materialet om på nytt några gånger, medan jag strök 

under relevanta delar. Tematisk analys användes för att bearbeta insamlade 

data. Enligt Bryman (2011) innebär tematisk analys att man noga läser det 

insamlade materialet ett flertal gånger och fokuserar på vad som är 

återkommande för att på så sätt skapa olika teman och underrubriker. 

Studiens teman valdes för att besvara syfte och frågeställningar samt få en 

helhetsbild av samverkan. Det insamlade materialet i form av intervjuer 

redovisas i resultatkapitlet tillsammans med Tidigare forskning och teori. 

Anledningen är att resultatet får en direkt koppling till tidigare empiri, vilket 

kan underlätta tolkningen av resultatets relevans samt resultatets 

trovärdighet. Några teman hade jag i bakhuvudet från skapandet av 
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intervjuguide till färdigt resultat. Medan andra teman kom fram under 

bearbetningen av empirin, både för att de återkom i flertalet av intervjuerna 

men också för att skapa en helhetsbild av hur kuratorerna på Bloton 

Öppenvård ser både på intern och extern samverkan. Rollteori och 

barnperspektivet/barnets perspektiv var två teoretiska utgångspunkter och 

begrepp som jag hade i tankarna innan intervjuerna medan systemteorin kom 

fram under bearbetningen av intervjumaterialet.  

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Enligt Bryman (2011) används begreppet tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning för att kunna bedöma studiens kvalité. Studien har i syfte att stärka 

tillförlitligheten gjort en redogörelse som är tillgänglig och fullständig där 

forskningsprocessen beskrivs, vilket möjliggör att andra genom att ta del av 

studien kan bedöma studiens kvalité. Ingen av intervjudeltagarna har fått ta 

del av studiens analys innan publicering, vilket kan betraktas som en svaghet 

(Skillmark, 2018). Det fanns en tidsbegränsning, men för att stärka 

tillförlitligheten ytterligare hade det varit fördelaktigt om intervjupersonerna 

hade fått möjlighet att ta del av det. Enligt Bryman (2011) förväntas 

forskaren vara objektiv samtidigt som det i forskning inte är möjligt att vara 

helt objektiv. Under forskningsprocessen har det funnits en medvetenhet om 

detta och en strävan efter att ha ett neutralt förhållningssätt har varit i fokus.  

Att säkerställa att forskningen har genomförts enligt de kriterier som finns är 

viktigt för att studiens trovärdighet ska upprätthållas (Bryman, 2011). För att 

stärka studiens trovärdighet krävs att det finns en transparens i studiens 

genomförande (Skillmark, 2018). Jag har haft i åtanke att det inom forskning 

alltid finns en chans att intervjupersoner bagatelliserar eller lägger tonvikten 
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på vissa saker för att medvetetet rikta uppmärksamheten till det som 

intervjupersonen vill lyfta (Skillmark, 2018). I kvalitativ forskning diskuteras 

begreppet överförbarhet som handlar om möjligheten att bedöma om 

resultatet från en studie kan överföras till kommande forskningsstudier 

(Bryman, 2011). Överförbarhet beaktades inte i den här studien eftersom det 

genomfördes få intervjuer. Däremot anser Skillmark (2018) att en diskussion 

kring överförbarhet till andra sammanhang också kan göras i kvalitativ 

forskning. Det innebär att den här studiens resultat kan tänkas vara relevanta 

för att förstå hur det fungerar i andra liknande verksamheter.  

4.7 Transparens 
Transparens innebär enligt Yin (2011) att andra forskare ska ha möjlighet att 

replikera studien. I texten nedan beskrivs studiens tillvägagångssätt, vilket 

ligger till gagn för att uppnå transparens i studien. Hur jag kom fram till vilka 

intervjupersoner som skulle delta i studien har på ett öppet sätt beskrivits i 

urvalet, vilket enligt Ahrne & Svensson (2015) är viktigt för att uppvisa 

transparens. Hur studiens slutsatser har kommit fram är tydligt beskrivet i 

avsnittet som berör databearbetning och analys. En studies transparens är 

kopplad till studiens trovärdighet. Bra forskning är enligt Ahrne & Svensson 

(2015) forskning som går att kritisera och diskutera. För att det ska vara 

möjligt att diskutera studien behöver forskaren redogöra tydligt för läsaren 

hur forskningsprocessen har sett ut. Det är också viktigt att forskaren är 

medveten och reflekterar över studiens svagheter och styrkor. Därför för jag i 

slutet av detta examensarbete en diskussion kring denna studies svagheter 

och styrkor (Ahrne & Svensson, 2015). 
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4.8 Etiska överväganden 
I forskningssammanhang krävs det att forskaren känner till och tar hänsyn till 

flera etiska frågor. Det gäller att hitta en balans mellan att bedriva god 

forskning som gör nytta för samhället och samtidigt inte kränka eller skada 

individer. Det är viktigt att skydda dem som deltar i forskningen, detta kallas 

för individskyddskravet. Forskningskravet i sin tur handlar om att 

forskningen behöver vara till nytta och samtidigt vara etisk korrekt. 

Forskning är viktig för att samhället ska komma framåt och fortsätta 

utvecklas och förbättras,  

men det får inte bedrivas forskning på någons bekostnad. Det gäller att göra 

överväganden hela tiden för att se till att de som deltar i forskningen inte kan 

skadas av processen (Hermerén, 2011).  

Studien har tagit hänsyn till samtyckeskravet som innebär att 

intervjupersonerna fick information om att deltagandet i intervjun var 

frivilligt och att de när som helst kunde dra tillbaka sitt deltagande. 

Intervjupersonerna informerades om samtyckeskravet både skriftligt via 

missivbrev på mail och muntligt via telefon innan intervjun och muntligt 

under intervjutillfället. Informationskravet har beaktats i studien genom att 

intervjupersonerna fått information om studiens syfte både skriftligt i 

missivbrev och muntligt under intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär 

att intervjupersonernas svar är konfidentiella vilket jag också säkerställt i 

studien genom att allt material har förts över till en dator med lösenkod. 

Avidentifiering av intervjupersonerna har genomförts, de benämns som 

kurator 1, kurator 2 i studien. Intervjupersonerna informerades muntligen vid 

intervjutillfället om nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet 

från intervjuerna enbart kommer att användas för studiens ändamål (Bryman, 

2018). När det gäller intervjun med en av cheferna var vi ense om att han 
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skulle benämnas med namn eftersom han besvarade intervjufrågorna i sin 

offentliga roll som företrädare. 

Att bedriva forskning är viktigt, ny kunskap är värdefull och kan bidra till att 

individer får det bättre i samhället. Däremot kan vägen till den nya 

kunskapen leda till att deltagande i studien utsätts för en viss risk (Hermerén, 

2011). Exempelvis finns det en risk att Bloton Öppenvård som organisation 

ifrågasätts, exempelvis av andra verksamheter, ifall de inte håller med i deras 

beskrivningar kring samverkan. Den risken behöver jag som forskare i 

studien vara medveten om och det är omöjligt att i förväg veta hur stor risken 

för ifrågasättande är eller om det ens kommer uppstå ett ifrågasättande. Men 

en medvetenhet om att det kan ske är viktigt att diskutera om, därför har jag 

pratat med en av cheferna på Bloton Öppenvård och i diskussionen kom det 

fram att vinsten gällande ny kunskap om samverkan vinner över risken att bli 

ifrågasatt. För att deltagarna ska känna sig trygga har deltagarna i studien 

anonymiserats och utifrån vilken kommun de tillhörde. Studien hade varken 

för avsikt att bedriva forskning som “innebär ett fysiskt ingrepp på 

forskningsperson” (Lag 2003:460), eller bedriva forskning där det finns en 

“uppenbar risk att skada forskningspersonen fysisk eller psykiskt” (Lag 

2003:460). Studien hade inte heller för avsikt att insamla känsliga 

personuppgifter, exempelvis domar i brottmål, brott, etc (Lag 2003:460). 

Som forskare är det viktigt att hålla sig öppen för etiska dilemman och vara 

medveten om att det sällan är riskfritt att bedriva forskning, oavsett val av 

datainsamlingsmetod eller urval (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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5. Resultat och analys 
Jag valt att väva samman resultat och analys i syfte att få ett bättre flyt i 

texten och för att undvika upprepningar. Analysen utgår ifrån Tidigare 

forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna där basbegreppen är: 

systemteori, rollteori och barnperspektivet/barnets perspektiv. I syfte att göra 

texten mer tydlig och begriplig har texten delats in i fem teman; betydelsen 

av samverkan i praktiken, kuratorns roll i samverkan, förutsättningar för god 

samverkan, när det brister i samverkan och förbättringar i samverkan. För att 

sätta ett fokus på innehållet har varje tema några underrubriker.  

5.1 Samverkan i praktiken 
Extern och intern samverkan 

I en intervju med Kenneth Blomberg som är chef på Bloton Öppenvård 

beskriver han att den mest synliga intern-samverkan är de behandlingsteam 

som de har. Kenneth Blomberg beskriver att verksamheten har en kurator 

som arbetar med barnet och en kurator med familjen, sedan träffas 

kuratorerna tillsammans på teamträffar för att samverka med varandra i 

ärendet. Kenneth beskriver att det handlar mycket om att skapa rutiner för 

uppföljning, skapa gemensam förståelse för metoder och säkerhetsställa 

kvalitet för varje enskild kurator. Den externa samverkan är kopplad till 

samverkan med andra verksamheter, och vilka verksamheter Bloton 

Öppenvård samverkar med varierar beroende på vilka behov och 

förutsättningar som barnet och/eller familjen har. I intervju med kuratorerna 

på Bloton Öppenvård beskriver de att de ser externa verksamheter som 

resurser i den enskilde individens liv och utveckling, vilket leder till att 

samverkan är extremt viktig. I en intervju säger Kurator 4 att: ”jag tänker att 

samverkan är grunden för allting, för vi gör ju ingenting själva”. 
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Kuratorerna på Bloton Öppenvård beskriver att samverkan finns på tre 

nivåer, där den interna samverkan med teammöten är en del. Under deras 

teammöten sätter sig de kuratorer som är involverade i ärendet ner och pratar 

sinsemellan, för att kunna komma överens och klargöra att de är på liknande 

spår i arbetet med klienterna. Det är av stor vikt för barnet och familjen att 

kuratorerna pratar med varandra, för att förhindra att de arbetar på olika sätt 

och undvika att det blir rörigt för både barnet, familjen och även för 

kuratorerna. En av kuratorerna på Bloton Öppenvård beskriver: 

Vi försöker ju göra så i behandlingsarbete, att det alltid finns en kurator för 
barnet eller ungdomen och en kurator för föräldrarna, just av den 
anledningen att man ska kunna ha de olika rollerna och värna om de olika 
perspektiven i teamarbetet.  

(Kurator 5) 

Kuratorernas resonemang går att förstå med hjälp av systemteorins tanke om 

att en individ tillhör flera system och alla i systemet i sin tur påverkar 

varandra (Svedberg, 2016). Därför är det viktigt att alla inom systemet 

kommunicerar med varandra. 

Den andra delen i samverkan beskriver kuratorerna på Bloton Öppenvård är 

samverkan med andra verksamheter och myndigheter. De betonar att det i 

samverkan med andra verksamheter är viktigt att prata om vad barnet och 

familjen har för behov och vad som skulle kunna hjälpa dem. Om alla parter 

som är involverade i ärendet vet vilka behov som finns och vad som behövs 

göra i ärendet hjälper det till i samverkansarbetet. I Tidigare forskning 

betonar Ek, Isaksson & Eriksson (2017) vikten av att ha tydliga roller och 

ansvarsfördelningar i samverkan, vilket kuratorerna på Bloton Öppenvård 

också pratar om. I en intervju säger kurator 2: ”jag tänker att samverkan är 
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att vi alla, i alla instanser i samhället gör våran lilla del i denna stora kakan 

och allting ska leda någonstans och åt samma håll”. 

Den tredje delen i samverkan beskriver kuratorerna på Bloton Öppenvård är 

samverkan med barnet och familjen. De beskriver att det är den samverkan 

som behöver klargöras först och som man hela tiden behöver ha med sig i 

arbetet. Om samverkan med barnet och familjen av någon anledning inte 

fungerar blir det betydligt svårare att hjälpa. I intervju berättar kurator 2 att: 

”det är otroligt viktigt att såklart få med föräldrarna och barnet på båten på 

något vis. Se att det är det här vi jobbar mot och det blir en begriplighet och 

någon slags meningsfullhet i det vi gör. Att de känner sig motiverade, 

framför allt involverade och förhoppningsvis i den bästa av världar också 

engagerade i att vi går mot det här målet. Det är förutsättning, om inte det 

finns så kommer det vara omöjligt”. Samma kurator berättar också att:  

En bra samverkan betyder att man kan slimma antalet personer så att det 
blir funktionellt, det handlar inte om att mer är bättre, utan tydligare roller 
är bättre. 

 (Kurator 2) 

Helhetssyn och samordning 

I intervju med kuratorerna på Bloton Öppenvård beskriver samtliga att 

samverkan är avgörande om barnet och/eller familjen har kontakt eller är i 

behov att ha kontakt med flera verksamheter. Om verksamheterna inte 

samverkar eller om det inte fungerar är risken att barnet och familjen blir 

dränkta av möten och att de professionella som finns i deras liv överlappar 

varandra.  I ett större perspektiv så lär sig inte verksamheterna att samordna 

sina insatser och samverka med andra verksamheter, vilket på sikt kommer 

leda till slöseri på samhällsresurser och ineffektiva möten. Men i grund och 

botten är det barnet och familjen som kommer att bli lidande och det menar 
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kuratorerna på Bloton Öppenvård är det största problemet. I en intervju säger 

en av kuratorerna: 

Jag tänker att det skickar väldigt märkliga signaler till barnet om man inte 
samverkar. Jag tänker att man kan sabba barnens möjlighet till läkning eller 
utveckling genom att man håller på och jobbar med olika saker.  

(Kurator 1) 

5.2 Kuratorns roll i samverkan 
Medvetna och omedvetna roller 

I intervju med kuratorerna beskriver de att deras roll i verksamheten ligger 

på tre nivåer. Kuratorerna har en behandlande roll som syftar till att möta 

klienterna. Där ingår det att ha samtal, både individuellt med barn, ungdomar 

och vuxna, men också familjefokuserade samtal med hela familjen. 

Kuratorerna har en samordnande roll där de har i uppgift att se till att ärendet 

går framåt, i den riktningen som det förväntas göra utifrån den vårdplan och 

genomförande som finns. I den samordnande rollen ingår att, i ett större 

system bidra till att samverkan fungerar, både inom och utanför 

verksamheten. Kuratorerna på Bloton Öppenvård har även en organisatorisk 

roll som innebär att se till att den kompetensen som finns i verksamheten, 

kommer till sin rätt. I intervju säger en av kuratorerna att: 

Vi väljer att använda allas kompetens och man har alltid möjligheten att gå 
in till den personen som man tänker kan hjälpa en. Det är en stor skillnad 
med att dela med sig av sin kunskap, att man inte blir den här experten som 
ska sitta själv med sin information för att man är rädd för att man ska tappa 
sin roll eller att man ska bli sedd på ett annat sätt utan här nyttjar vi 
varandra så bra. 

(Kurator 3) 

En förklaring till kuratorns tankar kan förstås utifrån Svedbergs (2016) 

beskrivning kring gruppens processer, där både de medvetna och icke-
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medvetna påverkar i samverkansarbete. Det kan jämföras med 

samverkansarbete där olika grupper samverkar. Om de icke-medvetna  

processerna är laddade finns det en risk att rollerna inom gruppen blir 

stereotypa och den kompetens som finns inom gruppen inte tas till vara. 

Relationer och kommunikation 

I intervju med kuratorerna på Bloton Öppenvård pratar de om att det är 

viktigt att se till helheten när man arbetar inom en människobehandlande 

verksamhet. Kurator 4 beskriver att ”samverkan är jätteviktig för att skapa en 

effektiv och så god insats som möjligt, för om vi alla kör egna race så 

kommer det inte funka”. Kuratorerna beskriver att samverkansarbetet 

underlättar om de professionella är villiga att dela med sig av sina kunskaper 

och kompetenser. De förklarar att det finns en styrka i att dela med sig av sin 

kompetens till andra. Både på en individuell nivå, i grupp och på en 

strukturell nivå samt både inom och utanför verksamheten. Tidigare 

forskning om samverkan beskriver i likhet med kuratorerna på Bloton 

Öppenvård att det är viktigt att det finns förtroende för varandras 

kompetenser i samverkansarbete (Afzelius, Plantin & Östman, 2016; 

Sheehan, 2008). En av kuratorerna uttrycker att: 

Det kan finnas ett misstroende inför den andra partnerns kompetens som gör 
att, man inte vågar lita på att andra gör sitt jobb eller gör rätt bedömningar. 
Jag tänker att samverkan är väldigt komplex och vi har väldigt olika roller 
och olika uppdrag och sen så ska vi försöka mötas på någon slags 
gemensam arena där vi på något sätt ska hitta gemensamma fokus för vad vi 
faktiskt håller på med utifrån våra olika roller. 

 (Kurator 5) 

Kuratorerna på Bloton Öppenvård betonar vikten av att kunna se sin egen del 

i samverkansarbete, att kunna vara ödmjuk och ta hjälp av andra. Att visa 

sina eller verksamhetens brister och vara öppen med dem är oerhört viktigt i 
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samverkan. Kurator 3 säger att: ”vi behöver kunna ha förmågan att se, när 

gör vi någonting tokigt eller när vi inte räcker till utan behöver plocka in 

andra”. Om det inte fungerar i ett ärende behövs en öppenhet och en 

kommunikation med andra, både inom verksamheten och utanför. En av 

kuratorerna beskriver såhär: 

Någon slags prestigelöshet behövs, att tänka att jag kan inte rädda hela 
världen. Jag kan inte rädda allting. Det finns personer som är proffs på vissa 
områden även om man själv skulle vilja vara bäst på allt eller bra på det 
mesta så kan man väl tänka sig att. Om skulle det visa sig att barnet har 
behov av någonting särskilt så behöver man ta in den instansen. Så att man 
släpper prestige och snarare ser det som att alla professioner som finns i 
samhället är något slags smörgåsbord, hur ska vi plocka ihop den bästa 
kombinationen. Samtidigt som man inte ska lägga på för mycket såklart 
utan den slimmade varianten också. Jag tänker att, om jag tänker på våran 
roll som kuratorer, att vi aldrig ska bli nöjda med vad vi kan, utan att vi ska 
hela tiden ska vara uppmärksamma på att vi kommer aldrig bli fullärda. Den 
ödmjukheten är otroligt viktig i vilken profession som helst men framförallt 
när vi jobbar med människor. 

(Kurator 2) 

5.3 Förutsättningar för god samverkan i arbetet med 
barn och familjer 
Möten och mandat 

I Tidigare forskning beskrivs att det i samverkansarbete är viktigt att 

professionerna inom verksamheter förstår och respekterar varandra. Det 

behöver finnas en förståelse för hur ansvarsfördelningen och den 

organisatoriska strukturen i respektive verksamheter ser ut (Ek, Isaksson & 

Eriksson, 2017). För att skapa en god samverkan och effektiva möten 

beskriver kuratorerna på Bloton Öppenvård att struktur och tydlighet är 

faktorer som spelar stor roll. Kuratorerna anser att det i samverkansmötet är 

viktigt att det finns ett tydligt syfte med samverkansmötet, det går att förstå 

med hjälp av Goffmans (2014) föreställning om att det i skådespelet alltid 

finns ett syfte att förmedla ett budskap. I intervju säger kurator 6 att: ”om det 
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är någon som håller i mötet som är bra på att hålla i möten så gör ju det stor 

skillnad”. I intervju betonar en annan kurator att: 

Jag tänker att man träffas inte allihopa som likar, att vi sitter där och har 
kafferep liksom utan det är en person som håller i mötet, det är tydlig 
agenda och någon som ger ordet annars kommer det inte att funka som du 
själv inser. Om det är fem instanser som sitter där, skulle man släppa det 
fritt så kan det ju bli hur som helst, det behövs nån som tar kontrollen för att 
skapa ett effektivt möte, så det inte bara bli ett möte mellan många andra. 

 (Kurator 2) 
Under intervjuer med kuratorer på Bloton Öppenvård framkommer fler 

faktorer som de anser är viktiga för att skapa en god samverkan och effektiva 

möten. De beskriver i likhet med systemteorin (Røkenes & Hanssen, 2007) 

att en helhetssyn är viktig och det är viktigt att varje person som är 

involverad i ärendet har en roll eller en funktion som är tydlig. Om samtliga 

parter som är involverade kommer förberedda till mötet och är insatta i 

ärendet sparas mycket tid och det underlättar även om de som medverkar på 

mötet har mandat att fatta beslut. Annars kan det stanna upp processen. En av 

intervjupersonerna säger såhär: 

Man kan välja vem man skickar och skickar man någon som inte är insatt i 
ärendet eller inte har befogenhet att göra någonting så är det ju nästan som 
att inte skicka någon. Det beror på vem som kommer från verksamheten, 
det gör stor skillnad. 

(Kurator 6) 

Den tidigare forskningen beskriver att det i samverkan är fördelaktigt för alla 

involverade att veta vilken funktion verksamheter har och förväntas fylla i 

arbetet (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017). Om verksamheterna förstår 

varandra, varandras mål och arbetsmetoder gynnas samverkansarbetet 

(Basic, 2018). Kurator 6 säger att: ”det är viktigt om man ska samverka att 

man förklarar hur saker och ting funkar inom de olika verksamheterna, 

öppenhet är viktigt”. Att vara öppen, mot sig själv, mot verksamheten som 
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man arbetar inom och mot andra verksamheter är någonting som kuratorerna 

på Bloton Öppenvård betonar är viktigt i samverkansarbete. En av 

kuratorerna uttrycker sig såhär: 

Det är viktigt att alla ser helheten, att det blir tydligt med vem som ansvarar 
för vad och att man kan prata om det, finns det svårigheter så att vi kan lösa 
det tillsammans. Det blir viktiga bitar i en samverkan och när vi kommer 
dit, det då samverkan är som starkast. Att vara öppen, vi har olika 
kunskaper, olika förutsättningar men hur kan vi gemensamt komma fram till 
det här målet som blir det bästa för just den här familjen som vi jobbar med. 

(Kurator 3) 

I Tidigare forskning beskriver Furenbäck (2012) att det kan vara tufft att 

samverka och att det är av vikt att det finns arenor där verksamheterna kan 

kommunicera med varandra. Samtliga kuratorer på Bloton Öppenvård 

beskriver i likhet med Furenbäck (2012) att samverkan med andra människor 

inte alltid är enkelt, en av kuratorerna säger såhär: 

Det är svårt till med samverkan även för oss, vi som har så pass bra 
kollegial kultur här. Vi är ganska prestigelösa, men med samverkan är det 
inte helt lätt. Det är någonting som man aktivt måste tänka på. Vi är bara 
människor också, man försvinner in i sin lilla värld och man kör sitt lilla 
race och där tänker man inte på att det kanske är information som behöver 
ges till andra och sen kör man vidare. Sen hoppar man in på ett nytt ärende 
sen glömde man nämna den där biten. Det är mänskligt, så samverkan är 
någonting som nästan måste sitta i kulturen. 

(Kurator 2) 

Att jobba med barn 

I Tidigare forskning förmedlar Rasmusson (2006) att vuxna har en plikt att 

arbeta för barns bästa och se till barns villkor tillvaratas. För att kunna göra 

detta är det betydelsefullt att som vuxen ta reda på hur barn upplever och 

känner i olika sammanhang. I intervju Kenneth Blomberg, en av cheferna på 
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Bloton Öppenvård säger han att: ”jag tänker att det är otroligt viktigt att barn 

får vara delaktiga och känna sig delaktiga och vara med”. I intervju med 

kuratorerna påpekar kurator 5 att ”man får ju en helt annan uppfattning om 

vad barnet befinner sig när man pratar med do såklart”. En annan kurator 

säger att: 

Barnets röst är lika mycket värt som en vuxen röst. Det gäller att skapa rätt 
förutsättningar och vi behöver ha med oss att ibland måste vuxenbesluten 
var de som vi följer utifrån det är där vi har flest erfarenheter och vi också 
större möjligheter att se helheten än vad ett barn har för barn är de är, i den 
stunden och bär på sin känsla och sin vilja och har inte alltid möjligheten att 
se längre fram, vilken konsekvens det kommer bli och det är där som är 
våran vuxen roll att hjälpa dem.  

(Kurator 3) 

För att vara säker på att barnets bästa verkligen tillvaratas i 

samverkansarbetet krävs att barnperspektivet finns med (Johansson, 2011). 

När jag frågar kuratorerna på Bloton Öppenvård om barnperspektivet och 

barnets perspektiv beskriver de att om inte man har barnperspektivet och 

barnets perspektiv med sig i arbetet riskerar barnet att fara illa. Kurator 1 

uttrycker att ”samverkan är jättejätteviktigt för att barnet också ska slippa 

den här splittringen eller att olika instanser vill olika saker”. En av 

kuratorerna berättar också att: 

Jag tänker att det sitter någonstans i ryggraden, hela insatsen grundas 
egentligen på det, det är ju ett barnperspektiv hela tiden. Jag kan inte tänka 
hur man skulle kunna jobba utan ett barnperspektiv, det skulle vara om man 
inte lyssnar på barnet och inte anpassar utan att man läser av barnet fel och 
inte ser barnets behov och här kommer expertis in. Ju mer kunskap man har 
om psykologi och våran biologi och hur barn fungerar och hur system 
fungerar desto mer inte bara barnanpassat utan det blir ju systemanpassat 
och familjeanpassat tänker jag. 

(Kurator 2) 
Kuratorernas sätt att resonera kring barnperspektiv/barnets perspektiv kan 

förstås utifrån Rasmussons (2006) beskrivning. Enligt Rasmusson (2006) är 

det vuxnas ansvar att se till att barnets bästa tillvaratas. När man arbetar med 
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barn är det oerhört viktigt att ett barnperspektiv finns. Det är också den 

vuxna som ansvarar över att de konsekvenser som kan uppstå för barnet är 

utifrån barnets bästa.  

Fokus på laget - inte jaget 

Den yttersta graden av samordning är enligt Furenbäck (2012) när 

verksamheterna har uppnått samsyn. Om verksamheterna har en samsyn 

innebär det att de har skapat gemensamma attityder och åsikter. I 

samverkansforskning betonas vikten av samsyn och i intervju med 

kuratorerna beskriver de att om de uppnår samsyn både inom verksamheten 

och med andra verksamheter underlättar det i samverkan. Kuratorerna 

betonar att arbetet med att uppnå en samsyn underlättar om man själv är 

öppen för flera lösningar. För att nå samsyn är det också viktigt att prioritera 

barnet och familjen först och inte prioritera att själv ha rätt och/eller få sin 

egen vilja igenom. Granström (2006) beskriver att inom systematiska roller 

som är kopplade till professionella samspel är det av vikt att anpassa sig för 

teamets bästa och fokusera på laget istället för jaget. I likhet med Granström 

(2006) uttrycker kurator 2 att ”det finns flera sätt att nå ett mål, det är inte 

bara ett sätt och det är ju en styrka också att man lyssnar in andras synsätt på 

saker och ting. Man måste vara lyhörd och ödmjuk inför att det finns fler sätt 

att nå ett mål och inte bara det som jag tänker på”. I intervju med kuratorerna 

betonar de att det kan vara svårt att komma överens om vilka lösningar som 

är effektiva eftersom olika professioner har olika synsätt och prioriterar olika 

saker. En av kuratorerna på Bloton Öppenvård beskriver att: 

Jag tror att samverkan blir bättre om de som försöker samverka försöker 
lösa samma problem för klienten. Vara överens om vad som är problemet 
och att man försöker lösa det och inte bara utgår ifrån sina egna rutiner. 
Samsyn skulle vara bra, problemet där blir nog när alla försöker lösa sitt 
eget bekymmer på sin egen enhet och inte ser till att det är massa olika 
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system som påverkar varandra. Det kan kännas som slöseri med tid om man 
inte kommer fram till någonting. 

(Kurator 6)  

Kuratorernas beskrivning av strävan efter att nå samsyn kan jämföras med 

Basic (2018) som i Tidigare forskning skriver att genom att synliggöra 

yrkesroller kan verksamheter hitta sätt att komplettera varandra i arbetet med 

barn och unga. En av kuratorerna anser inte att strävan efter samsyn i 

samverkansarbetet är avgörande för goda resultat, alla behöver inte se allting 

på samma sätt, men att synsätten inte bör motverka varandra. Kuratorn 

uttrycker att: 

Samsyn kanske är att man ska acceptera att det finns andra vägar att gå och 
det finns andra sätt att lösa ett bekymmer som kanske inte just den här lilla 
hammaren klarar av utan jag kanske behöver ta den här.  

(Kurator 2) 

5.4 När det brister i samverkan 
Förståelse och dialog 

Kuratorerna på Bloton Öppenvård berättar att om det inte fungerar i 

samverkan är det viktigt att kunna prata om det. Den Tidigare forskningen 

beskriver att det kan vara tufft att skapa någonting gemensamt tillsammans 

med andra, men för att främja ett gemensamt lärande och en utveckling av 

samverkansarbete är det viktigt att verksamheterna pratar med varandra. Det 

är viktigt att verksamheterna inte konkurrerar med varandra utan istället 

skapar en lärandeprocess tillsammans (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017). I 

likhet med den Tidigare forskningen beskriver chefen Kenneth Blomberg att: 

”det är lätt att tappa bort sig och det är lätt att saker faller mellan stolarna: 

När det är många involverade så måste man ju prata mer med varandra, 

annars är det lätt att man tänker att det är någon annan, någon annan som gör 

det där, det tror jag är jättevanligt”. 
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När det inte fungerar i samverkan pratar kuratorerna på Bloton Öppenvård 

om att deras roll på samverkansmöten är att nyansera och beskriva vad de 

anser kan vara ett bekymmer för barnet och/eller familjen. De beskriver att 

om de visar att de är villiga att öppna upp sig under samverkansmötet så 

brukar det smitta av sig till de andra i samtalet som i sin tur känner sig trygga 

att göra likadant. När det brister i samverkan kan man påtala behovet och 

försöka komma med lösningar, man kan lyssna in och bli mer öppen själv 

samtidigt ge förklaringar på hur man tänker. Kurator 6 säger att ”jag pratar 

väl lite utifrån mitt perspektiv och försöker få med mig andra på hur jag 

tänker på ett trevligt sätt”. En annan kurator betonar att det är viktigt att inte 

ge upp i samverkan: 

Om det inte går får man försöka hitta andra sätt att ändå, hur ska vi göra då, 
hur ska vi förhålla oss då och då blir det ju så att vi måste ha tänker jag 
iallafall ett klientperspektiv. Att vi ändå får tänka men hur ska vi ändå 
utifrån den här situationen företräda klienterna så bra som möjligt eller 
hjälpa klienterna till att ändå hävda sin rätt eller vad man ska säga.  

(Kurator 5) 

I intervju med kuratorerna på Bloton Öppenvård betonar de att det känns 

frustrerande när det inte fungerar i samverkan. En av kuratorerna uttrycker 

att:  

Man blir superfrustrerad och det är ofta sådant som kommer upp på 
handledning. Vi jobbar med att ta stöttning av handledare och varandra. 
Men någonstans så blir man ju arg, ledsen och besviken och eftersom vi ofta 
har ett barnperspektiv och vi företräder barnet, så ser vi att det går dåligt för 
barnet i onödan för att en eller flera inte gör sitt jobb. Vi kan ibland se att 
det här skulle behövas göras men det är inte vi som ska göra det utan någon 
annan, det är väldigt frustrerande och det är svårt att hitta sätt att komma ur 
det där.  

(Kurator 4) 
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Svedberg (2016) belyser att det enligt systemteorin inte är någon idé att lägga 

tid på att hitta orsaken till varför det blev fel i ett system. När det har blivit 

fel är det vanligt att individer fokuserar på att skuldbelägga varandra och 

oftast slutar det då med att individerna låser sig i slutna system där ingen vill 

vara orsaken till varför det inte fungerar. I likhet med systemteori säger 

kurator 4 att ”när det går dåligt och man har och göra med tuffa ärenden så 

skjuts ansvaret emellan verksamheterna, ingen vill liksom ta ansvaret utan 

man liksom försöker smita undan och då blir det svårt”. Systemteorin 

förklarar att det istället är bättre att lägga fokus på framtiden och nuet. 

Istället för att skjuta ifrån sig ansvaret och skuldbelägga varandra är det 

bättre att ställa frågor kring hur vi gör nu (Svedberg, 2016). En av 

kuratorerna uttrycker sig såhär: 

För att samverkan ska funka så måste ju alla ta sin del i ansvaret och det är 
som i andra relationer att man kan ju inte förändra någon annan utan man 
kan ju bara i någon mån påverka sig själv och där får man ju hela tiden vara 
observant på om de inte blir en lyckad samverkan, ja men hur kan jag göra 
annorlunda och också att inte vara rädd att ta i frågorna om man märker i att 
det diffar i att man tycker olika eller så. Så oavsett hur jädra obekvämt det 
än är så går det ju inte att komma förbi det utan då måste man ju prata om 
det och ta upp det eller så.  

(Kurator 5) 

I intervju med kuratorerna beskriver de att det kan vara svårt att veta varför 

det inte fungerar i samverkan, vad anledningen är. Det kan också vara svårt 

att veta vad som är vad. Svedberg (2016) skriver att det enligt systemteorin 

inte finns några enkla orsakssamband. Det är svårt att veta vad som har lett 

till vad. Ett system är komplext samtidigt som allting hänger ihop. I likhet 

med Svedberg (2016) beskriver en av kuratorerna på Bloton Öppenvård att: 

Det går inte riktigt att räkna ut det innan vad det är som gör att det blir bra, 
det är så svårt när så många olika personer ska samverka är det svårt att veta 
vad som kommer att hända, det är som en arbetsplats, man kan komma till 
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en arbetsplats och det funkar jättebra, sen kan man komma till en annan 
arbetsplats med samma kompetenser så är det skitdålig stämning, det är ju 
samma kompetenser och ungefär liknande personer, eftersom alla 
orsakssamband är så cirkulära är det svårt att veta vad som har gjort vad.  

(Kurator 6) 

5.5 Förbättringar i samverkan 
Att förena kompetenser 

Enligt Lundsbye (2010) har ett öppet system en större chans till förändring 

och utveckling eftersom relationer och roller inom systemet utmärks av att 

vara mer öppna och flexibla medan slutna system förknippas med stelhet och 

inflexibilitet och därmed inte är lika förändringsbenägna. I intervju med 

kuratorerna på Bloton Öppenvård beskriver de hur samverkan kan förbättras. 

Samtliga kuratorer betonar att det är viktigt att känna trygghet inom 

verksamheten för att kunna ta hjälp av ledning och andra kollegor när det är 

svårt. Kurator 1 menar att ”det är regelbundenheten som är viktig”. En annan 

kurator uttrycker sig på liknande sätt:  

Jag tänker att alla arbetsplatser måste göra det, det krävs att man faktiskt 
sätter sig och har möten och pratar om vart befinner vi oss, vilka mål jobbar 
vi med, vad är det som nytt ska vi nu vad är det vi fokuserar på. Vilket jag 
tänker jätteviktigt men inte alltid lätt att få till kontinuerligt för det händer 
någonting hela tiden det är någon nytt varje vecka helt plötsligt kan uppstå 
någonting i ett ärende och så agerar man och sen kanske man glömmer att 
kommunicera med sin kollega om det. Så det är ju otroligt viktigt med 
kommunikation. 

(Kurator 2) 
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6. Slutdiskussion 
I texten nedan diskuteras slutsatser av studiens resultat, som är indelat i tre 

teman utifrån de tre frågeställningar som studien har. Sedan diskuteras 

studiens resultat med egna reflektioner och avslutningsvis diskuteras förslag 

på fortsatt forskning inom området.  

6.1 Slutsatser av studiens resultat 
Vilken betydelse menar kuratorer på Bloton att samverkan har för goda 

resultat? 

Kuratorerna menar att samverkan är avgörande för goda resultat, om barnet 

och/eller familjen har kontakt med flera verksamheter eller om barnet och/

eller familjen skulle behöva ha kontakt med flera verksamheter. De anser att 

samverkan är grunden för allting och ingen gör någonting själv. I Tidigare 

forskning skriver Furenbäck (2012) att det kan vara svårt att samverka och 

att det är viktigt att det finns gemensamma arenor där verksamheterna kan 

kommunicera med varandra. Kuratorerna på Bloton Öppenvård instämmer 

med Furenbäck (2012) och betonar också att alla arbetsplatser måste sätta sig 

och ha möten. Alla behöver prata om vart de befinner sig, vilka mål jobbar 

de med och vad de fokuserar på. Det är jätteviktigt, men inte alltid lätt att få 

till kontinuerligt, eftersom det händer saker hela tiden. Varje vecka är det 

något nytt som har hänt och det är lätt att agera i en situation och sedan 

glömma bort att kommunicera vad som hänt med sin kollega och andra 

involverade verksamheter. Kuratorerna anser att det är svårt med samverkan 

och samverkan är någonting som man behöver aktivt tänka på hela tiden, det 

behöver finnas rutiner och rutinerna behöver sitta i kulturen. Kenneth 

Blomberg förklarar att det är lätt att tappa bort sig och att saker faller mellan 

stolarna när det är många involverade, därför behöver man prata mer med 
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varandra, för annars är det lätt att man tänker att någon annan gör det där. 

Sedan blir det en ond cirkel där samverkan inte blir effektiv. För att nå goda 

resultat menar kuratorerna på Bloton Öppenvård att samverkan är viktig och 

avgörande.  

Hur beskriver kuratorer på Bloton sin roll i samverkan tillsammans med 

andra verksamheter? 

I studien beskriver kuratorerna att de har en samordnande roll, där det ingår 

att se till att ärendet går framåt i den riktning som det förväntas göra utifrån 

den vårdplan och genomförande som finns. I den samordnande rollen ingår 

också att i ett större system bidra till att samverkan fungerar, både inom och 

utanför verksamheten. Kuratorerna beskriver att samverkansarbetet 

underlättas om alla professionella är villiga att dela med sig av sina 

kunskaper och kompetenser. De beskriver att det finns en styrka i att dela 

med sig av sin kompetens till andra. Både på en individuell nivå, i grupp och 

på en strukturell nivå samt både inom och utanför verksamheten. Kuratorerna 

betonar vikten av att kunna se sin egen del i samverkansarbete, att kunna 

vara ödmjuk och ta hjälp av andra. Genom att visa sina eller verksamhetens 

brister och vara öppen med dem, skapar man en förståelse för andra. De 

beskriver också att det är viktigt att vara öppen och ärlig, både mot sig själv 

och andra. Det är viktigt att släppa prestige och se det som att alla 

professioner som finns i samhället är något slags smörgåsbord och det gäller 

att plocka ihop den bästa kombinationen, utan att det blir för mycket. Den 

slimmade varianten, på grund av att mer inte är lika med bättre, utan 

tydligare roller är bättre. Kuratorerna beskriver att det ingår i deras roll att 

aldrig bli nöjda med vad de kan utan att det är viktigt att tänka att de aldrig 

kommer bli fullärda. Den ödmjukheten är otroligt viktig i vilken profession 

som helst men framförallt när man jobbar med människor. 
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Vilka förutsättningar menar kuratorer på Bloton måste uppfyllas i samverkan 

för ett framgångsrikt arbete kring barn och unga? 

I Tidigare forskning beskriver Ek, Isaksson & Eriksson (2017) att det i 

samverkan behöver finnas förståelse för varandras ansvarsfördelningar och 

de organisatoriska strukturer som finns i varje verksamhet. Kuratorerna på 

Bloton Öppenvård instämmer med Ek, Isaksson & Eriksson (2017) och även 

med Goffmans (2014) föreställning om att det i skådespelet alltid finns ett 

syfte att förmedla ett budskap. Kuratorerna på Bloton Öppenvård anser att 

det i samverkansmötet är viktigt att det är tydligt vad syftet med 

samverkansmötet är. De menar att man inte träffas allihopa som likar utan att 

det behövs att en person håller i mötet och att det finns en tydlig agenda, för 

att samverkansmötet ska bli effektivt.  

I studien beskriver kuratorerna fler faktorer som de anser är viktiga för att 

skapa en god samverkan och effektiva möten. De beskriver i likhet med 

systemteorin (Røkenes & Hanssens, 2007) att en helhetssyn är viktig och det 

är viktigt att varje person som är involverad i ärendet har en roll eller en 

funktion som är tydlig. Om samtliga parter som är involverade kommer 

förberedda till mötet och är insatta i ärendet sparas mycket tid och det 

underlättar även om de som medverkar på mötet har mandat att fatta beslut. 

Annars kan det stanna upp processen. I samverkan med barn och familjer 

pratas det om barnperspektivet och kuratorerna menar att barnets röst är lika 

mycket värd som en vuxen röst. Det gäller att skapa rätt förutsättningar för 

barnet att bli hörd och ibland behöver man anpassa stödet utifrån barnets 

behov, för att på så sätt ha barnperspektivet med sig i arbetet. 

Barnperspektivet är inte detsamma som att barn själva bestämmer allting, 

utan ibland måste vuxenbesluten vara de som följs utifrån att det är där man 
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har flest erfarenheter. Vuxna har större möjligheter att se helheten än vad ett 

barn har, för barn är där de är, i den stunden och bär på sin känsla och sin 

vilja och har inte alltid möjligheten att se längre fram, vilken konsekvens det 

kommer bli och det är oerhört viktigt att vuxna i sin roll hjälper dem. 

Kuratorerna beskriver också att samverkan med barnet och familjen är den 

absolut viktigaste samverkan, det är den som man ständigt behöver ha med 

sig när man arbetar med barn och familjer.  

6.2 Diskussion kring resultat och några egna 
reflektioner 
I Tidigare forskning betonas vikten av att kunna kommunicera med varandra 

i samverkan och vikten att ha gemensamma arenor för detta. Det behöver 

finnas en genomsyrande tydlighet, tydliga roller och ansvarsområden när 

man arbetar med samverkan. Det är viktigt att de professionella har 

förståelse för varandra och att de både respekterar och har förtroende för 

varandras kompetens. Att ha en gemensam kunskapsbas och inte konkurrera 

med varandra är också viktigt i samverkan. Kuratorerna på Bloton 

Öppenvård betonar liksom den Tidigare forskningen att samsyn är viktigt, 

men de anser att själva kommunikationen kring samsyn är det viktigaste. De 

beskriver att i rollen som kurator är det viktigt att försöka nå en samsyn, vara 

öppen för olika lösningar och alltid sätta barnet och familjen i centrum.  

Kuratorerna på Bloton Öppenvård pratar om att det ibland är väldigt svårt 

med samverkan och att det kan kännas frustrerande när det inte blir så bra 

som det hade kunnat bli. Det är i den frustrationen som det är viktigt att inte 

glömma bort att samverkan oftast är avgörande för barnet och familjen och 

att trots att det ibland är svårt, måste man ändå fortsätta försöka och göra sitt 
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bästa för att få en så bra samverkan som bara möjligt. Om man känner en 

frustration i att det inte fungerar är det bra att tänka på att den enda som man 

kan förändra är sig själv. Man kan inte bestämma hur andra ska tycka eller 

tro, däremot kan man förändra sitt eget arbetssätt och vara mera öppen och 

flexibel. Man kan lyssna in mer och nyansera sina tankar till andra, i hopp 

om att det ska smitta av sig till andra också. Kuratorerna på Bloton 

Öppenvård poängterar att handledning är viktigt och att det ger de 

professionella ett bra tillfälle att ta upp eventuella svårigheter som finns i 

samverkan. Under och efter intervjuerna med kuratorerna reagerar jag på att 

även de har olika syn på vad samverkan innebär, det finns ingen 

övergripande begreppsdefinition som alla gemensamt utgår ifrån. I Tidigare 

forskning beskrivs detta och att det är så även i denna verksamhet anser jag 

är tänkvärt. Verksamheten är förvisso inte unik utan det finns många privata 

öppenvårdsverksamheter som denna och kanske ser det likadant ut i överallt. 

Med hänsyn till den Tidigare forskningen och denna studie verkar samverkan 

som begrepp inte ha någon gemensam begreppsbeskrivning och kanske 

ligger det till grund för att samverkan är svårt, kanske skulle det vara lättare 

att samverka om alla involverade parter utgick ifrån samma begrepp.  

6.3 Fortsatt forskning 
Samverkan pågår överallt och det behövs mer kunskap om samverkan för att 

göra samverkan bättre för alla. Jag anser att den fortsatta forskningen 

behöver ställa sig mer kritisk till samverkan. När jag läste Susanna 

Johanssons avhandling med titeln rätt, makt och institutionell förändring blev 

jag väldigt inspirerad och även om inte jag hade möjligheten att djupdyka i 

processer och observera under en längre tid så finns det andra där ute som 

har den möjligheten. Möjligheten att verkligen försöka titta på samverkan i 

en djupare kontext, under en längre tid och med en mer kritisk bild. Är 
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samverkan verkligen alltid det bästa för klienten? När det inte fungerar i 

samverkan, på vilket sätt påverkar det klienten och vad behöver göras då? 

Detta är bara två frågor som jag skulle vilja ha svar på. Enligt mig borde vi 

samverka mer med varandra och inom flera områden i samhället. Vi borde 

samverka mer och bättre. Området samverkan behöver vi forska vidare på 

och vi behöver även genomföra forskning som är mer riktad till klienterna. 

Frågan är om samverkan är det bästa för klienterna och hur kan man veta om 

samverkan är det bästa? Det finns ju väldigt lite kunskap om vilka effekter 

samverkan har för klienterna, och det är väl dem vi samverkar för? 
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Bilaga 1 Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Ida Glasberg och jag läser termin sex på Linneuniversitetets 

socionomprogram i Kalmar, jag genomför nu ett examensarbete i socialt 

arbete. Examensarbetets syfte är att belysa och analysera hur kuratorer på en 

privat öppenvård som arbetar med barn och unga ser på sin samverkan med 

andra aktörer knutna till verksamheten. Förhoppningen är att kunna bidra 

med mer kunskap inom samverkansområdet. Därför skulle jag vilja intervjua 

dig. Intervjun förväntas ta cirka 45-60 minuter och kommer att spelas in för 

att på ett korrekt sätt kunna återge vad som sagts vid intervjun men också för 

att jag under själva intervjun ska kunna fokusera och ställa följdfrågor vid 

behov. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst välja 

att återta ditt deltagande. Det inspelade materialet kommer att raderas efter 

att transkriberingen av intervjun är gjord. Vid transkriberingen kommer 

studien avidentifiera dig som person och vilken kommun du arbetar vid. 

Däremot kommer det framkomma i studien att intervjuerna har gjorts med 

kuratorer som arbetar på Bloton Öppenvård. När studien är avslutad har du 

möjlighet att ta del av studien.  

Vid frågor kontakta gärna mig eller min handledare. 

Ida Glasberg  

ig222ey@student.lnu.se 

0730301846 

Jan Petersson 

Professor i socialt arbete 

Institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet 

0480-446703/070-7352545 

! (1) 44



Bilaga 2 Intervjufrågor till chef  
Vad var huvudorsaken att ni bröt er loss och vad ville ni ändra på? 

Har ni lyckats genomföra det ni tänkt er? 

Vad är du mest nöjd med i ert sätt att arbeta? 

Hur rekryterar ni kuratorer? 

Vilken roll har kuratorn i verksamheten? 

Vilken funktion har kuratorn i verksamheten? 

Vad innebär samverkan i Bloton? 

Vilka verksamheter samverkar ni med?  

Hur ser du på skillnaden mellan barnperspektivet och barnets perspektiv? 

Hur arbetar Bloton med kompetensutveckling? 

Hur utvecklar man samverkan till att bli bättre? 

Har du någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till kuratorer 
Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Har ni specialistkompetens, vilken är din? 

Vad är det bästa med Bloton?  

Vad innebär samverkan i Bloton?  

Vilken roll har kuratorn i verksamheten? 

Vilken funktion har kuratorn i verksamheten? 

Hur ser du på skillnaden mellan barnperspektivet och barnets perspektiv? 

Vilken betydelse har samverkan i ett framgångsrikt arbete med barn?  

Vilka förutsättningar behövs i samverkan när man arbetar med barn? 

När ni samverkar kring barnet, sker det genom samarbete eller samordning? 

Upplever du att det finns en samsyn kring barnets bästa i arbetet tillsammans 

med andra verksamheter? 

Hur utvecklar man samverkan till att bli bättre? 

Har du någonting som du vill tillägga? 
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