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ABSTRACT 
Author: Johanna Jarl and Marie Westphal 
Title: Co-operation and Collaboration The Social services and Child- and adolescence 
psychiatry joined action [Translated title] 
Supervisor: Mikael Sandgren 
Examiner: Torbjörn Hjort 
 
Children and adolescences that have both psychological and social problems is an 
increasing number of the society. It used to be a demand that Social workers and 
personnel at Child and adolescence psychiatry had interdisciplinary collaboration, today 
it is more then a demand it is a requirement. The aim of this study was to understand how 
the personnel at the Social services and Child and adolescence psychiatry look at the 
cooperation between the two organizations in Sweden. 
 
To be able to accomplish this study we have interviewed four persons employed at the 
Social services and three persons employed at Child- and adolescencepsychiatry all of 
them were interviewed individually. To be able to analyze our material from the 
interviews we have used new institutional organization theory and Goffmans dramaturgic 
perspective at teams. The interviews showed that there is collaboration between the 
organizations on all levels, but that the organizations have different priorities. A example 
of this is that the Social services have an increase in demand of prevention labor which 
Child- and Adolescence psychiatry will no longer perform due to changes in the 
organization.  We also learned that many factors influence the co-operation and 
collaboration between the two organizations. The factors we found were belonging to 
different organizations, professional skills, experience, view, communication, 
responsibility, rolls and changes in the organization. 
 
Keywords: Child and Adolescence psychiatry, Social services, collaboration and co-
operation.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
Syftet med vår studie var att förstå hur personalen ser på det gemensamma arbetet mellan 

Socialtjänst och Barn- och Ungdomspsykiatrin i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Våra frågeställningar var: Hur ser representanterna i respektive organisation på 

samverkan? Vad innebär samarbetet för de olika representanterna? Hur menar 

representanterna att samarbetet påverkar samverkan? Hur menar representanterna att 

samverkan påverkar samarbetet? För att besvara våra frågeställningar använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet analyserades med Nyinstitutionell 

organisationsteori och Goffmans dramaturgiska perspektiv på team. Vi fick veta att det 

förekommer ett gemensamt arbete mellan Socialtjänsten och Barn- och 

Ungdomspsykiatrin men att det finns lite olika syn på hur väl detta arbete fungerar. Barn 

och ungdomar med psykosocial problematik är i behov av insatser från båda 

huvudmännen. Men de olika organisationerna har olika syn på vilken form av gemensamt 

arbete det finns behov av. Något vi fann i vår studie är att Socialtjänsten efterlyser mer 

förebyggande arbete, något som Barn- och Ungdomspsykiatrin prioriterar bort på grund 

av nedskärningar. Vårt resultat visar att det finns många andra faktorer som påverkar det 

gemensamma arbetet som tillhörigheten till olika organisationer, yrkeskompetens, 

erfarenhet, synsätt, språk, ansvar och roller.  
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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till representanterna som trots stor arbetsbelastning tagit sig tid 
att medverka i vår studie. Det var väldigt värdefullt och gav oss ett stort material att 
arbeta med. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra studien, Tack! 

 

Ett stort tack till vår handledare Mikael Sandgren för den vägledning och hjälp vi har fått 
under processens gång! 

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer, vänner och kurskamrater för 
hjälpen och för att ni har stått ut med oss under dessa tio veckor. Då vi periodvis inte 
kunnat fokusera på annat än uppsatsen. Ett speciellt tack till er som har korrekturläst vårt 
arbete! 

 

Johanna & Marie 
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INLEDNING 

Under 1960- och 70-talet fick den psykiatriska vården mycket kritik, man märkte att 

människor blev sämre av att vistas på mentalsjukhus, de drabbades av så kallade 

institutionsskador. Med hjälp av nya mediciner kunde besvärliga symtom behandlas och 

man såg en människa som skulle kunna leva i samhället igen (Markström, 2003). Efter att 

de stora mentalsjukhusen lades ner och behandlingen i större utsträckning skulle ske i 

öppenvård har människor med psykisk problematik blivit mer synliga i samhället 

(Ottosson & Ottosson, 2007). År 1967 tog landstingen över den psykiatriska vården som 

tidigare legat på staten. Under 1970- och 1980 – talet diskuterades vem som skulle ha 

ansvaret för de sociala insatserna (Brunt, 2005). År 1995 kom psykiatrireformen till med 

ambitionen att göra ansvarsfördelningen tydligare mellan kommuner och landsting. 

Kommunernas ansvar blev sociala insatser och landstingens ansvar blev främst 

psykiatrisk behandling. Samtidigt som ansvarsgränserna kom till, markerade regeringen 

nödvändigheten av samverkan (Markström, 2003). I Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) uppmanar man till samverkan, socialtjänsten är skyldig att 

samverka med andra på samhälls-, grupp- och individnivå (Hjortsjö, 2005). Tjernberg 

och Engström (2004:3) belyser att Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrin ofta 

är överens om att det finns ett behov av samverkan. Däremot har man olika syn på hur 

samverkan och ansvarsfördelningen ska se ut. I rapporten som handlar om barn som är 

placerade för vård utanför det egna hemmet behandlas just denna ansvarsfråga. Det 

beskrivs hur barn som har både social och psykiatrisk problematik har behov av hjälp 

från båda huvudmännen. Men då Socialtjänsten och BUP har olika ansvar och uppdrag 

kan det vara svårt att göra en tydlig gränsdragning och därigenom blir det svårt att veta 

vem som ansvarar för vad. Författarna presenterar olika utredningar som behandlar 

samverkan mellan Socialtjänst och BUP, dessa utredningar tillsammans med lagstiftning 

ger riktlinjer för hur denna gränsdragning kan se ut. Trots det kvarstår en del problem när 

det gäller dessa gränsdragningar och samverkan. Rapporten visar att när barnet eller 

ungdomen har en komplicerad, sammansatt problembild är det betydligt svårare att skilja 

ut de olika huvudmännens ansvar. Socialtjänsten har ett yttersta ansvar som regleras av 

SoL, men detta tar inte bort det ansvar som andra huvudmän är skyldiga att ta. Även 

Danemark (2005) diskuterar detta och menar att man inom olika människobehandlande 
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organisationer har specifika kunskaper och därför olika sätt att definiera och förklara 

gemensamma problem. Man har också olika syn på vilka insatser som är bäst för 

klienten/patienten. I samverkan mellan olika organisationer kan det uppstå problem i 

form av maktojämlikhet, prestigekamp, pressad arbetssituation, dagliga rutiner och de 

konkurrerande synsätt vi nämnde ovan.  

 

Mallander (1998) skiljer på begreppen samverkan och samarbete, han menar att 

samverkan innebär ett mer övergripande arbete mellan två olika organisationer. 

Samarbetet beskriver författaren som ett arbete mellan de olika professionella på en 

mellanmänsklig nivå. Hindberg (2003) diskuterar att på grund av att begreppet 

samverkan är så komplext uppfattas det väldigt olika från person till person. Det kan 

betyda allt ifrån att man delar med sig av information till att det finns ett uttalat delat 

ansvar i ett specifikt ärende. För Socialtjänsten finns det tre huvudorsaker till samverkan, 

det första är för att upptäcka de barn som är i behov av hjälp. Det andra är att samarbeta 

med olika myndigheter för att kunna inhämta den information man behöver ha för att en 

utredning ska kunna genomföras. Det tredje är att efter utredning kunna samordna 

insatser gemensamt med en annan myndighet. Ottosson & Ottosson (2007) menar att i 

dagens välfärdssamhälle är det en gemensam utmaning för Psykiatrin och Socialtjänsten. 

Samverkan mellan Socialtjänsten och Psykiatrin har skett under de senaste 10 åren. Målet 

med samverkan mellan Socialtjänsten och Psykiatrin är att den sociala funktionen skall 

uppmärksammas lika mycket som ett sjukdomssymtom. Utvecklingen har också 

resulterat i att kommunens personal behöver psykiatrins stöd i hur de ska bemöta 

människor med psykiska funktionshinder. Psykiatrin i sig måste ändra sitt synsätt på 

människor med psykiska funktionshinder och inte enbart se dem som mottagare av 

medicinska insatser utan också som medlemmar i olika gemenskaper i samhället. 

 

Hjortsjö (2005) menar att ofta är det så att samverkansprojekt av olika slag mellan 

Socialtjänst och Hälso- och sjukvården läggs ner efter en kortare tidsperiod på grund av 

andra ekonomiska prioriteringar. Utifrån denna bakgrund har vi valt att studera det 

gemensamma arbetet mellan Socialtjänst och Barn- och Ungdomspsykiatri utanför 

samverkansprojekt. I en tid då samverkan diskuteras i stor utsträckning och det faktum att 
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det anses vara en nödvändighet att olika organisationer arbetar gemensamt kring 

klienten/patienten, blir det relevant att fråga sig hur det gemensamma arbetet egentligen 

fungerar i praktiken mellan Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrin. Detta då 

barn och ungdomar med både psykisk och social problematik är en utsatt grupp i 

samhället och kan vara i behov av insatser från båda huvudmännen. 

 

SYFTE 

Vårt syfte är att förstå hur personalen ser på det gemensamma arbetet mellan Socialtjänst 

och Barn- och Ungdomspsykiatrin i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur ser representanterna i respektive organisation på samverkan? 

2. Vad innebär samarbetet för de olika representanterna? 

3. Hur menar representanterna att samarbetet påverkar samverkan? 

4. Hur menar representanterna att samverkan påverkar samarbetet? 

 

Begrepp 

Hädanefter kommer vi för enkelhetens skull att använda oss av förkortningen BUP när vi 

refererar till barn- och ungdomspsykiatrin.  
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LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING 

Tjernberg och Engström (2004) beskriver hur barn och ungdomar som har både social 

och psykiatrisk problematik är i behov av hjälp från både Socialtjänst och BUP. De två 

verksamheterna har olika ansvar och uppdrag men när det handlar om barn och ungdomar 

med sammansatt problematik kan det bli svårt att göra en tydlig gränsdragning vid 

ansvarsområdena. Kraven på verksamheterna gällande att ha en helhetssyn på 

barnet/ungdomen och dennes familjs situation är höga. Speciellt när det gäller barn och 

ungdomar som är placerade för vård utanför det egna hemmet, samt att samordna de 

insatser som finns. I en publikation från socialstyrelsen (2007) gör man klart vilken 

utmaning det innebär att finna former för välfungerande samverkan som gör att barn inte 

faller mellan två stolar eller bollas fram och tillbaka mellan två olika myndigheter. Man 

menar att kommunerna behöver arbeta fram en struktur på alla ledningsnivåer för alla 

övergripande frågor som rör barn och ungdomar. Teoretiskt innebär det en inte alltför 

svår utmaning men i praktiken är det något som försvåras betydligt genom de relativt täta 

omorganisationerna hos de olika huvudmännen. Man menar att det ofta uppstår en gråzon 

när det gäller vem som ska ansvara för insatserna, en gråzon som varierar i storlek utifrån 

hur pass strikt de olika verksamheterna avgränsar sitt eget uppdrag och hur bra man 

lyckas med att hitta fungerande former för det gemensamma arbetet. 

 

Danemark (2005) väljer att skilja på samarbete och samverkan. Han menar att samarbetar 

gör vi dagligen utan att tänka på det samt att hela livet bygger på samarbete mellan 

människor. Med begreppet samverkan menar han att man tillsammans med andra, ofta 

personer som har en annan utbildning och som styrs av andra lagar och regler samt tillhör 

en annan organisation eller har annan position än man själv i organisationen arbetar 

tillsammans för att nå ett gemensamt mål.  

Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 
andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danemark, 
2005, sid.15).  
 

Vår studie handlar om samverkan inom människobehandlande organisationer, vilket gör 

att det blir en speciell form av samverkan. Danemark (2005) menar att man alltid 
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samverkar om någonting, i människobehandlande organisationer samverkar man om 

människor. Den samverkan sker mellan personer som är utbildade för att arbeta med 

människor i organisationer som t.ex. Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten. 

Författaren jämför denna samverkan med den typ av samverkan som man kan se i andra 

organisationer t.ex. byggindustrin. Där samverkar flera olika yrkesgrupper för att nå ett 

klart och tydligt gemensamt mål, det finns dock tydliga skillnader mellan dessa olika 

former av samverkan. En människa består av en biologisk, en psykologisk och en social 

del som tillsammans bildar en helhet som inte låter sig delas upp. När man samverkar 

kring människor har de egna åsikter samt reagerar på det vi gör och ofta förutsätter man 

också att dessa människor ska delta aktivt i samverkan. I Danemarks (2005) jämförelse 

med byggindustrin beskriver han att inom byggindustrin är det olika typer av hantverkare 

som samverkar, där har alla sin specialitet och specifika kunskaper. Det råder ingen 

konkurrens mellan de olika yrkeskompetenserna om hur man ska definiera, förstå samt 

åtgärda problem som dyker upp, man håller sig till sitt område. Inom 

människobehandlande organisationer är situationen annorlunda då yrkesgrupperna ofta 

konkurrerar om hur ett problem ska definieras, förklaras och åtgärdas. Ett exempel är 

utbrändhet ser en läkare medicinska orsaker till problemet, en psykolog kan titta på 

klientens arbetsbelastning eller om det finns konflikter på arbetsplatsen. Kuratorn 

däremot ser det som ett socialt problem och ställer frågor om det sociala trycket, 

omgivningens krav och förväntningar. Detta innebär att problemet blir både medicinskt, 

psykologiskt och socialt på samma gång och får därmed olika lösningar. Enligt 

Danemark är det vanligt att samverkansprojekt planeras utifrån samma planeringsideal 

som används vid till exempel ett bygge. Ett planeringsideal som inte tar hänsyn till vad 

det innebär att samverka kring människor. Inom människobehandlande organisationer är 

arbetsuppgifterna inte lika tydligt uppdelade som inom byggindustrin. De olika 

professionella aktörerna har oftast lite kunskap om varandras områden, vilket gör att 

representanterna går in i varandras områden och påtalar sitt eget område som viktigt. 

Denna konkurrens kan grundas i maktskillnader, skillnader som i sin tur kan grundas i 

kön, utbildning och position. Trots att man har i åtanke att se människan som en helhet så 

uppstår problem när olika representanter ska samverka. Vissa typer av kunskap och 

yrkestitlar innebär mer status än andra. t.ex. en läkare har högre status och makt i 
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förhållande till en socialsekreterare. En till viss del kompletterande åsikt framförs av 

Nisell och Rydelius (2007) i sin studie där man intervjuat sjuksköterskor som jobbar med 

barnsjukvård om samarbetet med BUP. Denna åsikt är att det faktum att man har en viss 

kunskap om varandras område gör att en djupare förståelse och ett närmare samarbete 

underlättar arbetet dem emellan. Något annat som framkom av intervjuerna är att det vore 

en tillgång om psykiatripersonal var involverad i sjuksköterskornas utbildning, så att de 

på ett bättre sätt skulle kunna hantera psykisk och psykologisk problematik.   

 

En annan faktor som Danemark (2005) menar försvårar samverkan är t.ex. om läkaren 

medvetet eller omedvetet använder sig av ett språk så att socialsekreteraren inte förstår. 

På olika arbetsplatser samt genom utbildningar lär man sig en viss jargong. Eftersom att 

samverkan innebär möten mellan olika människor som tillhör olika organisationer som på 

grund av det talar olika språk, blir språket ett problem om man använder sig av sin 

yrkesjargong, vilket försvårar förståelsen. Däremot är det viktigt att man inte byter ut 

väsentliga ord så att innebörden går förlorad. När man samverkar med andra 

organisationer är det viktigt att de olika professionella lär sig lite av varandras viktiga 

begrepp så att det blir lättare att ha en dialog med och om klienten/patienten. Nisell och 

Rydelius (2007) menar att genom att ta del av varandras olika områden i utbildningen kan 

man få en större inblick och man kan då ta del av varandras olika uttryck och 

yrkesjargong vilket underlättar framtida gemensamt arbete. Även i en publikation från 

socialstyrelsen (2007) tas språkets betydelse upp och att det inte kan underskattas. 

Rapporten visar att en nödvändig del av samverkan är att man tydliggör de gemensamma 

begrepp som man använder. Ord som samarbete och samverkan kan rymma väldigt olika 

uppfattningar om ambitionsnivå och syn på hos vem ansvaret ska ligga. Sådan 

information och att man tydliggjort innebörden i centrala begrepp är viktig för förståelsen 

och för att kunna förbättra det gemensamma arbetet.  

 

Danemark (2005) menar också att tillhörigheten till en organisation eller att tillhöra olika 

organisationer är ytterligare en faktor som kan påverka samverkan mellan olika 

representanter. När man tillhör en organisation kan man inte handla utifrån sitt eget 

tyckande utan man måste hela tiden se till sin organisations synsätt samt förmedla detta 
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till de man samverkar med. Hur och vart besluten fattas i en organisation trasslar ofta till 

samverkan. Socialtjänsten är en organisation som är uppbyggd hierarkiskt, vilket innebär 

att en socialsekreterare inte kan fatta alla beslut på egen hand utan de tas av högre 

uppsatta chefer. I en platt organisation som t.ex. läkaren tillhör, har en del av 

beslutsbefogenheterna delegerats ut i organisationen. En läkare kan t.ex. avgöra om en 

operation är nödvändig eller ej utan att rådgöra med ledningen. En annan faktor som 

Danemark (2005) tar upp är graden av politisk styrning i olika organisationer. När det 

gäller socialtjänsten har de en stark politisk styrning i motsvarande till hälso- och 

sjukvården. Beslut som ett omhändertagande inom socialtjänsten kan inte fattas av enbart 

socialsekreteraren utan det måste också fattas av de lokala politikerna. Både platt och 

hierarkisk organisation är vanliga vid samverkan vilket i sig försvårar samverkansarbetet. 

Att vara socionom och tillhöra olika former av organisationer påverkar också samverkan. 

I vårt fall kan en socionom arbeta både inom Socialtjänsten och inom BUP. Gemensamt 

har de sin utbildning, liknande syn på sociala problem samt hur de ska lösas. Men 

beroende på vilken organisation de tillhör kommer de att agera på olika sätt. Ett sätt att 

försöka föra organisationer närmare varandra är att placera dem under samma tak och på 

så vis underlätta samverkan och samarbete. Detta gjordes i studien som beskrivs av Nisell 

och Rydelius (2007) man hade stora förväntningar på att det gemensamma arbetet skulle 

bli bättre och effektivare om man befann sig under samma tak. Så blev dock inte fallet 

vilket visar på hur komplicerat det faktiskt är för olika organisationer att samverka. Det 

handlar inte bara om vart man är placerad geografiskt och att viljan att arbeta ihop finns 

hos personalen utan om så mycket mer. 
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TEORI 

De teorier vi valt att använda oss av för att analysera vårt material är organisationsteori 

med inriktning på nyinstitutionell organisationsteori samt Goffmans dramaturgiska 

perspektiv på team.  

 

Nyinstitutionell organisationsteori - Samverkan 

Med begreppet samverkan menar vi ett gemensamt arbete som ligger på en högre nivå, 

ett mer övergripande arbete som sker organisationer emellan. Detta kan närmare förstås 

utifrån organisationsteorin. Senare i studien kommer vi att benämna det gemensamma 

arbetet på organisatorisk nivå som samverkan. 

 

Nyinstitutionalismen är en vanlig förekommande teori i analyser av samverkan mellan 

organisationer. Bra exempel på detta är Markströms avhandling från 2003 och Hjortsjös 

avhandling från 2005. Enligt Markström (2003) har den tidigare organisationsforskningen 

ersatts av ett nytt perspektiv på organisationer, nyinstitutionalism. Nyinstitutionell 

organisationsteori innebär att organisationerna påverkas av sin omgivning, tonvikten 

ligger på institutionella faktorer som givna förhållningssätt, handlingsmönster och 

kulturella tolkningsmallar. Det är en process som enligt det nyinstitutionella perspektivet 

pågår ständigt (Hjortsjö, 2005 och Linqvist & Nygren, 2006). Ett centralt begrepp i 

nyinstitutionalismen är organisatoriskt fält det vill säga ett område där flera 

organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet. Vi väljer att se Socialtjänstens arbete 

med barn och ungdomar samt BUP som representanter inom samma organisatoriska fält. 

Inom dessa fält finns det gränssnitt mellan materiella, kulturella och symboliska 

utgångspunkter. Dessa kallas logiker och styr grundreglerna för organisering och 

handlingar, logikerna är ramar som sätter normen för vad organisationen bör göra och 

vad som kan eller inte kan ifrågasättas av andra organisationer inom ett visst område. 

Dessa regler förändras och utvecklas över tid samt ser olika ut för olika organisatoriska 

fält. Ett exempel på två organisationer som ingår i samma fält, arbetsrehabilitering, men 

utifrån olika logiker är försäkringskassa och arbetsförmedling. De olika organisationerna 
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har olika synsätt på vad som skall göras i sina ärenden. Personalen på försäkringskassan 

ska se till människans resurser och hur man kan stärka personens möjligheter att nyttja 

”det friska”. Handläggarnas handlingsutrymme styrs av socialförsäkringen som är ett 

mycket detaljerat regelverk. Handläggarna måste följa reglerna så precist som möjligt, 

detta är den socialförsäkringsmässiga logiken. Personalen på arbetsförmedlingen har 

andra organisatoriska villkor, de har ett större handlingsutrymme i sitt arbete. Personalen 

matchar klientens förutsättningar med hur arbetsmarknaden ser ut. Deras synsätt är att 

titta på de funktionshinder som finns för att den enskilde ska klara av ett förestående 

jobb. Därefter tittar man på eventuella insatser för att överbrygga dessa hinder. Det är 

detta som utgör den arbetsmarknadspolitiska logiken. Utifrån att logikerna skiljer sig åt 

kan man förstå att det kan uppstå konflikter när olika organisationer skall samverka. När 

representanter från olika organisationer ska samarbeta har man olika mål, förutsättningar, 

förväntningar samt regler (det vill säga olika institutionella logiker). Ett annat begrepp 

som används inom nyinstitutionalismen är verksamhetsdomän. Med detta menas att fokus 

ligger på de aktivitetsområdena som representanter samverkar på. Vilket innebär att man 

försöker förstå vad som händer när organisationerna skall samverka kring ett gemensamt 

tema (Grape, 2006). I vår studie har vi tänkt använda oss av begreppet 

verksamhetsdomän när vi tittar på vad som händer när organisationerna utför ett 

gemensamt arbete med varandra samt vilka områden det rör sig om.  

 

Danemark och Kullberg (1999) tar upp Sunesson som utifrån det nyinstitutionella 

perspektivet har gjort en modell för att analysera relationerna mellan och uppväxten av 

nya institutioner och organisationer. Modellen består av tre separata domäner, för att 

underlätta det har vi valt att kalla Sunessons domäner för dimensioner istället, men att 

innehållet är detsamma. De tre dimensionerna är, överordnad dimension, social 

dimension och konkret praktisk dimension. Den överordnade dimensionen rör 

förhållandet inom separata verksamhetsdomäner, här kopplas uppgifterna som skall 

utföras till politiska beslut och områden. Den andra dimensionen, social dimension 

handlar om olika professioner och deras unika kunskaper om ett speciellt 

samhällsproblem. Den kan användas för att studera hur det organisatoriska samspelet i 

och mellan organisationer ser ut. Sista dimensionen är konkret praktisk dimension som 
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handlar om organisationer och organisatoriska nätverk, det vill säga vilken typ av relation 

till andra organisationer runt omkring en verksamhet har. Då den överordnade 

dimensionen redan är given kommer vår studie att behandla social och konkret praktisk 

dimension. Den sociala dimensionen kommer vi att använda oss av när vi studerar 

organisationerna och deras olika kunskap och synsätt på problemet man ska samarbeta 

kring. Sista dimensionen, den konkret praktiska dimensionen kommer vi att behandla när 

vi tittar på relationen mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

Som vi tidigare i studien nämnt kommer vi att använda oss av begreppen samverkan och 

samarbete när vi diskuterar de olika organisationernas gemensamma arbete. Vi anser att 

det går att koppla samverkan till Sunessons tre dimensioner då dessa är mer övergripande 

och på organisationsnivå. Det finns enligt oss två sätt att se på den sociala dimensionen. 

Den kan användas för att analysera samspel mellan olika organisationer men också för att 

analysera hur personalen arbetar tillsammans runt ett gemensamt ärende. Vi har valt att 

använda oss av denna dimension för att titta på samverkan mellan de två organisationerna 

eftersom att samarbetet kommer att analyseras utifrån Goffmans dramaturgiska teori. 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv - Samarbete 

Med samarbete menar vi hur de professionellas arbete ser ut mellan varandra på en 

mellanmänsklig nivå. I vår studie kommer begreppet att användas för att kunna analysera 

hur det gemensamma arbetet ser ut och fungerar mellan olika representanter. Vi kommer 

därmed fortsättningsvis benämna det gemensamma arbetet på en mellanmänsklig nivå 

som samarbete. 

 

Johansson (2004) menar att Goffman är mest känd för sitt dramaturgiska perspektiv där 

han med hjälp av teatermetaforer som scen och roller analysera möten mellan människor. 

Goffman (2006) definierar social roll som införlivandet av rättigheter och skyldigheter 

som hör till en bestämd status. En social roll kan sägas inbegripa flera roller och den 

agerande kan visa upp olika roller vid olika tillfällen och tillsammans med olika 

människor. Ett annat begrepp som Goffman använder sig av är team, ett team är en grupp 
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individer som har ett gemensamt intresse i sin rollframställning. Rollerna i teamet 

samspelar för att nå ett uppsatt mål. Ytterligare ett begrepp som Goffman tar upp är 

publik, den eller de som observerar vad teamet gör. Han menar att det i de flesta 

situationer finns ett team och en publik (ett exempel i vårt fall är de olika 

personalgrupperna). En teammedlem är en individ som man är beroende av i 

teamframträdandet för att kunna göra en viss definition av situationen. Olika 

teammedlemmar har olika status i teamet och varje teammedlem är tvungen att lita på 

sina teammedlemmar, att de uppträder samt beter sig på ett lämpligt sätt när de gör ett 

teamframträdande. Goffman menar att ett team måste vara trovärdigt och för att det ska 

kunna vara det krävs det av teammedlemmarna att de håller sig till sin roll och inte glider 

in i en annan roll. När medlemmarna i en social inrättning till exempel i en organisation 

har olika formell status och ställning kan detta enligt Goffman leda till splittringar i 

organisationen. Men i teamframträdanden kan dessa statusskillnader istället leda till en 

bättre sammanhållning, då teammedlemmarna blir beroende av varandra. Goffman 

påtalar att bara för att man tillhör ett team är det inte säkert att man håller med om allt 

som teamet står för. Uttalade meningsskiljaktigheter i ett team kan skapa förvirring och 

göra så att de inte kan arbeta tillsammans. Om man som team undanhåller 

teammedlemmarna sin ståndpunkt tar man individens rollgestalt ifrån den. Det i sin tur 

gör att individen har svårt för att hävda sig inför en publik. När det gäller att skapa sitt 

team menar Goffman att om man vill hålla fast vid en viss linje kommer man utse 

teammedlemmar som man litar på och vet uppträder korrekt. Vi kommer att använda 

Goffmans perspektiv för att analysera samarbetet mellan personalen i de olika 

organisationerna. Genom Goffmans perspektiv anser vi att man också kan titta på 

individernas skyldigheter, rättigheter som är knutna till en roll samt hur man som individ 

tillhör ett team. Detta perspektiv ger oss även möjligheten att titta på de enskilda 

individerna som samarbetar med varandra och hur deras olika roller förhåller sig till 

varandra. Begreppet samarbete används för att titta på arbetet inom teamen men också 

arbetet mellan olika team.  
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METOD OCH METODDISKUSSION 

Vetenskapsteori delas in i två olika synsätt, positivism och hermeneutik. Positivism med 

rötter i naturvetenskapen handlar mycket förenklat om att finna det Thurén (1996) 

benämner den absoluta kunskapen. Något man idag är medvetna om svårigheterna med, 

de två källorna man förlitar sig till inom positivism är iakttagelse och logik. En forskare 

med positivistiskt synsätt använder sig av en kvantitativ metod det vill säga mäta, 

beskriva och förklara statistik (Patel & Davidson, 2003). Hermeneutiken har däremot en 

humanistisk inriktning där det mer rör sig om att förstå och tolka andra människor och 

deras situation (Thurén, 1996). Inom hermeneutiken använder sig forskaren av kvalitativa 

metoder för att hålla sig öppen, subjektiv och engagerad (Patel & Davidson, 2003). Vi 

har inspirerats av det hermeneutiska synsättet i vår studie för att kunna förstå och tolka 

andra människor och deras situation.  

 

Val av metod 

Enligt Trost (2005) ska studiens syfte vara avgörande för vilken metod man väljer. 

Grönmo (2006) beskriver att avsikten med en kvantitativ studie ofta är att översiktligt 

studera större populationer, för att se fördelningar och göra jämförelser. När det gäller 

kvalitativa metoder beskriver Larsson (2005) att avsikten är att beskriva och analysera sin 

empiri för att få en förståelse av det man studerar. Vårt valda syfte passar bäst ihop med 

en kvalitativ ansats, då syftet är att ta reda på hur det gemensamma arbetet mellan 

Socialtjänsten och BUP ser ut utifrån personalens synsätt. En fördel med en 

intervjustudie är att man kommer mer in på djupet än vid till exempel en 

enkätundersökning. Under en intervju kan informatörerna ge betydligt mer detaljerade 

svar som i sin tur ger en mer utförlig bild och beskrivning för oss. Ett till starkt skäl till 

varför vi valt kvalitativ ansats är att metoden är flexibel och kan justeras under studiens 

gång (Grönmo, 2006). Vi tror inte att vi hade kommit åt förståelsen i en kvantitativ 

studie, då denna undersökning enligt Grönmo består av metoder som i hög grad är 

strukturerade.  
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Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av öppna intervjuer som enligt Larsson (2005) är en kvalitativ 

metod. I en öppen intervju får de som intervjuar exakta citat från representanten som 

intervjuats. Representanterna kan till exempel redogöra för sina attityder, tankar, känslor 

och kunskap. I vår studie vill vi få en förståelse av representanternas tankar, känslor och 

vilken kunskap de har om det gemensamma arbetet mellan Socialtjänsten och BUP. 

 

Larsson (2005) beskriver en intervjustrategi som vi har använt oss av, vi har gjort en 

intervjuguide utifrån vår problemformulering, syfte och frågeställningar. Vi valde ut 

relevanta ämnen och formulerade sen öppna frågor under varje ämne (se bilaga 2), dessa 

frågor har fungerat som stöd under intervjuerna. Intervjuguiden har vi sett som en 

checklista för att få fram relevant information, för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor samt en hjälp om intervjun skulle stanna av. Vi har valt denna 

datainsamlingsmetod då vi vid tidigare intervjusituation använt oss av den och tycker att 

den har fungerat bra för oss. Den ger representanterna möjlighet att prata fritt om ämnet 

och vi får ta del av deras syn på det gemensamma arbetet och organisationen vilket 

matchar studiens syfte. En aspekt som uppkom efter de första intervjuerna och som vi har 

fått justera under studiens gång är formuleringen av en fråga i vår intervjuguide då 

representanterna upplevde att den var svår att förstå. Vi anser inte att detta påverkade 

resultatet.  

 

Thomsson (2002) beskriver hur representanten vid en intervju kan ge en detaljerad 

beskrivning av en händelse eller ett fenomen. Detta i sin tur gör det enklare för forskaren 

att bilda sig en uppfattning om representanternas upplevelse och känslor. Nackdelar som 

vi kan se med den här metoden är att man som intervjuare kan påverka representanten 

och dennes svar på olika sätt eftersom att man i kvalitativ intervju är en del av intervjun 

och därigenom också en del i resultatet. Författaren menar att maktsituationen i en 

intervju blir annorlunda när man är två som intervjuar. I vår studie har båda studenterna 

varit närvarande vid samtliga intervjuer. Vi uppfattade inga tecken på att representanterna 

kände sig obekväma under intervjuernas gång, kanske kan det ha påverkat att vi som 

intervjuade är studenter. En annan nackdel med att vara två är att det är lätt att man 
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avbryter varandra eller varandras tankekedjor under intervjun. Som intervjuare upplever 

vi inte att detta skedde utan att vi kompletterade varandra. Fördelarna med att vara två var 

att vi kunde fokusera på olika saker och dela upp frågeområdena. Den ena ägnade sig mer 

åt representantens kroppsspråk och stämning i rummet och att fylla i med viktiga 

följdfrågor under tiden som den andra mer höll i intervjun. Det var en trygghet att vara 

två, både i intervjusituationen samt att vi var två i att förstå vad som förmedlats under 

intervjun och kunde komplettera varandras uppfattningar.  

 

Urvalsmetod 

Kriterier för de representanter som deltog i vår studie var att de ska jobba antingen på 

Socialtjänsten eller på BUP. Men det var inget krav på att de skulle vara socionomer. 

Utifrån Grönmos (2006) beskrivning av olika urvalstyper använder vi oss dels av det som 

författaren benämner som strategiskt urval. När man använder sig av strategiskt urval 

innebär det inte att man generaliserar sin empiri, men man kan göra en teoretisk 

generalisering. Syftet med ett sådant urval i vårt fall är att studera vissa enheter för att 

kunna få en helhetsförståelse av gruppen och kontexten. Vi har också använt oss av så 

kallat snöbollsurval, det vill säga att vi har kontaktat en person som sedan gett oss tips 

om vilka personer som skulle kunna vara lämpliga att kontakta för medverkan i vår 

studie. När man använder sig av kvalitativ metod innebär det att man genomför relativt få 

men djupgående intervjuer. Vårt mål var att materialet skulle bestå av lika många 

intervjuer från de olika organisationerna för att få en jämvikt i arbetet, ca 6-8 stycken 

sammanlagt. Eftersom att både Socialtjänsten och BUP har väldigt stor arbetsbelastning 

påverkade detta antalet intervjuer vi kunde genomföra. På Socialtjänsten fick vi fyra 

intervjuer, tre med socialsekreterare och en med en avdelningschef. På BUP genomfördes 

tre intervjuer, två med kuratorer och en med en avdelningschef. Vårt mål var att få en 

jämvikt i antalet intervjuer något som vi inte lyckades med fullt ut. Efter att ha genomfört 

alla intervjuer anser vi dock att vi ändå har en jämvikt då två intervjuer som genomfördes 

på Socialtjänsten var väldigt lika och representanterna från BUP gav varierande och 

utförliga svar. För många kvalitativa intervjuer blir omöjligt att bearbeta och analysera i 

en studie på den här nivån. Eftersom att vi har en kvalitativ ansats med intervjuer som 
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belyser representanternas syn på det gemensamma arbetet och vi är ute efter deras åsikter 

så blir intervjuerna ganska utförliga. Efter att intervjuerna var gjorda har vi transkriberat 

bandet, genom transkribering skrivs intervjuerna ned i sin helhet och så noggrant som 

möjligt, med pauser, hostningar, skratt o.s.v. (Dahlberg, 1997). Att transkribera våra 

intervjuer var ett tidskrävande arbete och vi känner att med ett större antal intervjuer hade 

vi varken hunnit transkribera eller analysera dessa. Hade vi valt att göra en kvantitativ 

studie hade läget varit annorlunda och vi hade kunnat genomföra ett större antal 

intervjuer. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med avdelningscheferna på Socialtjänsten och Barn- och 

Ungdomspsykiatrin via telefon för att presentera oss, vårt ämne samt höra om det fanns 

intresse att delta i vår studie. Att vi har valt just dessa representanter beror på att det är de 

som vi tror kan ge den mest relevanta och intressanta informationen utifrån vårt syfte. 

När vi fått samtycke skickade vi via mail ett informationsbrev (bilaga 1). I brevet ingick 

information om oss och vår handledare samt kontaktuppgifter. Dessutom fanns det en 

presentation av studiens syfte, information om intervjuerna och om inspelning av dessa. 

Det stod också med hur materialet skulle användas samt att det kommer behandlas 

konfidentiellt. I brevets slut framfördes möjligheten för representanterna att läsa igenom 

den transkriberade intervjun med de delar vi valt att använda markerade innan inlämning 

av arbetet för att kunna kontrollera att vi inte missförstått något. En möjlighet som 

utnyttjades av en av våra representanter. Båda avdelningscheferna bad oss maila 

informationsbrevet så att de på egen hand kunde vidarebefordra det till all sin personal. 

Problemet vi såg med detta är att personalen då inte är anonyma gentemot sin 

avdelningschef. Detta försökte vi motverka genom att informera avdelningscheferna om 

att deltagandet i studien skulle vara konfidentiellt även gentemot dem. Då det tog flera 

dagar innan vi fick något svar kontaktade vi avdelningscheferna igen. Då fick vi 

information om att de skickat ett mail till sin personal där de själva skrivit att personalen 

kunde kontakta dem om de var intresserade att vara med i studien samt att 

avdelningschefen skulle vidarebefordra det till oss studenter. Personalen valde själva att 
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kontakta oss genom sin arbetsledare. Avdelningscheferna fick in ett flertal namn som de 

vidarebefordrade till oss. Vi har därefter gjort ett urval utan avdelningschefernas vetskap. 

I samband med bokning av tid för intervjuer med representanterna har vi därefter skickat 

ett mail med övergripande ämnen (bilaga 3) för att informera representanterna om vad 

intervjun till en viss del skulle handla om. Detta gjorde vi för att representanterna skulle 

kunna läsa igenom samt fundera kring ämnena inför intervjun. För att det inte skulle bli 

några missförstånd poängterade vi i mailet att det kunde uppkomma annat som var viktigt 

under intervjuerna samt att vi var öppna för deras åsikter och tankar om vad som är 

viktigt. Eftersom vi inte skickade intervjuguiden utan bara ämnesområden hade vi 

möjlighet att ställa flera underfrågor till varje ämne och på så vis blev intervjuerna mer 

öppna och risken att styra representanternas svar minskade.  

 

Alla representanter godkände att vi spelade in intervjuerna. Bandinspelning är en vanlig 

metod som man använder för att registrera intervjuer på, för att få med precis allt som 

sägs under intervjun och så att citat senare kan plockas ut (Kvale, 1997). Thomsson 

(2002) påpekar att kvaliteten på intervjun höjs om den utförs där representanten vill och 

känner sig trygg, vilket också kan höja kvaliteten på studien i sig. Representanterna har 

själva fått bestämma var intervjuerna ska äga rum och samtliga valde att vi skulle komma 

till dem och utföra intervjuerna på respektive arbetsplats. När man spelar in intervjun är 

det lättare för forskaren att fokusera sig på ämnet och helheten. När vi inledde 

intervjuerna uppfattade vi till en början en viss nervositet då bandspelaren sattes på, trots 

att representanterna uppgav att de var vana vid detta. Efter en kort stund försvann 

nervositeten och de berättade öppet om sin syn på det gemensamma arbetet. Vi tycker att 

det varit till stor hjälp att använda bandspelare under intervjun då detta gjort att allt som 

sagts bli registrerat. Som komplement till inspelningarna antecknade en av oss under 

intervjuerna för att få med det som inte kommer med på band som till exempel 

kroppsspråk, känslor och intryck. Att spela in intervjuerna kan bidra till en ökad kvalitet 

på studien då de kan transkriberas till en användbar text. Men vi ser även nackdelar med 

inspelning, det kan vara att bandspelaren inte fungerar som den ska under intervjun eller 

att ljud runt omkring spelas in och stör när man sedan ska transkribera intervjun vilket 
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kan göra att det blir svårt att höra vad som sägs. Detta påverkar då även analysen av 

intervjun.  

 

En risk med att transkribera en intervju är att personen som skriver ut intervjun kanske 

inte alltid hör eller förstår vad som sägs under hela intervjun, även felstavningar kan 

förekomma och det kan bli allvarligt om det ger en felaktig analys och är därför en 

validitetsfara (Dahlberg, 1997) Vi har inte haft några problem vid transkriberingen av 

datan rörande ljudkvalitén, förutom under en intervju där det stundtals blev svårt att höra 

då representanten ibland talade lågt samt att ett fönster stod på glänt. Riskerna som 

Dahlberg tar upp med att transkribera inspelad data anser vi att vi har undkommit. Detta 

då först en av oss lyssnat igenom och skrivit ner och den andre gjort samma sak efteråt. 

På så viss har vi fått med det den andre eventuellt missat även i den intervjun som vi 

stundtals hade svårare att höra. För oss har det varit en fördel att transkribera vårt 

inspelade material, för då har vi haft en möjlighet att jämföra informatörernas svar samt 

haft möjligheten att markera det som varit väsentligt för vår studie.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om pålitligheten hos materialet, att mätningarna man har gjort är 

korrekt gjorda och att de ska kunna återupprepas med samma resultat. I en kvalitativ 

studie är det oftast inte möjligt att testa och beräkna reliabiliteten (Grönmo, 2006). Vi har 

gjort en undersökning med kvalitativ ansats och därför är det inte realistiskt att ställa 

samma höga krav på reliabiliteten som i en studie med kvantitativ ansats. Detta eftersom 

vi är en del i materialet genom att vi tolkar och analyserar materialet. Därigenom skulle 

andra forskare inte komma fram till exakt samma resultat som vi har gjort. Det som är 

viktigt att diskutera vid kvalitativ ansats är att de data man presenterar baseras på faktiska 

förhållanden och inte på forskarens egna åsikter samt att det samlats in på ett metodiskt 

korrekt sätt. De punkter som Grönmo tar upp om reliabiliteten i en kvalitativ studie anser 

vi att vi tillgodosett. Då vi har samlat in vårt material enligt metodregler, varit kritiska, 

beskrivit vårt tillvägagångssätt utförligt och motiverat de val vi gjort.  
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Validitet handlar om att man verkligen undersöker det man säger sig undersöka och inget 

annat, validiteten är hög om problemställningen blir besvarad i resultatet (Grönmo, 

2006). Enligt Dahlberg (1997) kan validiteten i en kvalitativ studie i intervjuform 

påverkas av intervjuernas kvalitet. Som vi tidigare har nämnt i metoddelen hade vi i en 

intervju svårt att höra vad som sades men genom att vi båda lyssnat igenom kunde vi höra 

i stort sett allt och vi anser inte att det påverkade kvaliteten på den intervjun och därmed 

inte heller validiteten på resultat och analys. För att få material som svarar på vårt syfte 

har vi valt att intervjua personer ifrån socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Då 

vi anser att det är de som ger oss mest tillförlitliga och relevanta svar utifrån studiens 

syfte. Vi anser att vi i hög grad undersökt det som vi avsett att undersöka och att vår 

problemställning har besvarats i studiens resultat. 

 

Förförståelse 

Enligt Dahlberg (1997) kan en människas förförståelse inte tas bort helt. Förförståelsen 

ska i första hand uppfattas som något positivt, samtidigt som den kan vara ett hinder för 

öppenheten. Thurén (2007) menar att vår förförståelse präglar vårt sätt att se på 

verkligheten mer än vi ofta är medvetna om.  Allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker 

bygger på förförståelse. Genom nya erfarenheter omarbetar man ständigt sin förförståelse 

och på så vis kan man fortsätta att lära sig mer om det gemensamma arbetet mellan 

Socialtjänsten och BUP samt få en bättre och bättre bild av det. Vi som författare är 

medvetna om att vi har en förförståelse, det vill säga förkunskap och åsikter som kan 

påverka resultatet och det är viktigt att inte bortse från förförståelsen. Genom att vi var 

två som genomfört studien har vi i alla delar kunnat motverka att den enskilda 

förförståelsen omedvetet vinklat materialet. 

 

Etiska överväganden 

Grönmo (2006) presenterar fyra forskningsetiska normer som vi har använt oss av i vår 

studie för att representanterna ska känna sig delaktiga och trygga i studien. Genom 

informationsbrevet (bilaga 1) fick representanterna ta del av undersökningens syfte och 

innehåll, vad deras medverkan omfattar samt att det är frivilligt att delta. Alla 
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representanter har samtyckt till att delta samt informerats om att de när som helst kan 

välja att avbryta utan negativa följder. Vi har hanterat personuppgifter konfidentiellt så 

att inga i studien eller utomstående kan identifiera individen. Materialet förvaras så att 

ingen obehörig kan komma åt det och efter att uppsatsen är färdig kommer 

intervjumaterialet att förstöras. Det insamlade materialet kommer bara att användas i det 

syfte som har angivits. 

 

SYNEN PÅ DET GEMENSAMMA ARBETET 

Här kommer presenteras resultat och analys av representanternas syn på det 

gemensamma arbetet i form av samverkan och samarbete som vi fått ta del av under våra 

intervjuer. Eftersom vi har en hermeneutisk ansats i vår studie är det vi som forskare som 

tolkar intervjuerna, resultat och analys kommer att presenteras som en helhet. Vi har 

intervjuat fyra personer en man och tre kvinnor i varierande åldrar på Socialtjänsten, 

varav en arbetsledare. Vi har också intervjuat tre personer, en man och två kvinnor i 

varierande åldrar på BUP varav en arbetsledare. Samtliga personer från Socialtjänsten är 

utbildade socionomer med skiftande arbetslivserfarenhet och antal år man jobbat inom 

Socialtjänsten. På BUP är två av intervjupersonerna kuratorer med specialkunskaper 

inom psykiatri, alla är även utbildade socionomer. Gemensamt för representanterna från 

BUP är också att de har någon form av terapiutbildning. I följande text kommer vi att 

benämna representanterna från Socialtjänsten som Representant 1, 2, 3 och 4. 

Representanterna från BUP kommer att benämnas Representant A, B och C. Detta för att 

man inte ska kunna urskilja en enskild representant men att det ändå ska bli tydligt vilken 

organisation de jobbar inom. 

 

Vi har urskiljt de områden som under intervjuerna diskuterats mest och som vi ansett 

varit viktigast för studiens syfte. De kommer att presenteras härefter med citat från våra 

genomförda intervjuer och kopplingar till tidigare forskning och våra valda teorier. För 

att göra analysen tydligare har vi valt att dela in kapitlen under rubrikerna samverkan när 

det gäller arbete på organisatoriskt plan och samarbete när vi refererar till arbete på 

mellanmänskligt plan. 
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Representanternas definitioner av samverkan och samarbete 

I en publikation från Socialstyrelsen (2007) framhålls vikten av att man diskuterar 

igenom innebörden av gemensamma begrepp som samarbete och samverkan för att man 

ska kunna förstå varandra när man samarbetar. I samtliga intervjuer framkom det att det 

inte fanns någon självklar definition av begreppen samverkan och samarbete. Till en 

början var representanterna väldigt tveksamma i sina svar och påpekade att deras 

definitioner av begreppen var deras egna tolkningar. Alla representanter förutom en från 

Socialtjänsten var väldigt eniga i sina definitioner av begreppen. De uttrycker att 

begreppet samverkan inbegriper ett arbete på organisatoriskt plan samt att samarbete är 

på mellanmänsklig nivå mellan personalen som arbetar gemensamt i ett ärende. 

Representant 1 som skiljer sig lite beskriver det så här: 

Alltså samverkan är ju inte så tungt tycker jag som samarbete. För samarbete tycker jag 
för mig, då är det någon slags ömsesidighet. Sen kan väl samverkan det är mer, nej det är 
inte så, samma tyngd i det som samarbete. 
 

Samverkan 

Socialtjänsten och BUP tillhör samma organisatoriska fält men olika logiker och de har 

därmed skilda synsätt. Det kan medföra att begreppen samverkan och samarbete kan 

betyda eller innebära olika för representanterna i de olika organisationerna. En 

organisations logiker och synsätt förändras och utvecklas över tid och kan se olika ut i 

olika organisatoriska fält. Eftersom både Socialtjänsten och BUP tillhör samma 

organisatoriska fält ägnar de sig åt liknande verksamheter rörande barn, ungdomar och 

familjer men utifrån olika delar i problematiken. Organisationerna har olika synsätt på 

vad som bör göras i ärendena. Utifrån representanternas svar ser vi inte att det finns 

någon gemensamt beslutad definition av begreppen samverkan och samarbete för 

Socialtjänsten och BUP, vilket enligt publikationen från Socialstyrelsen (2007) skulle 

kunna innebära att man misstolkar varandra och att det då blir svårare att utveckla ett bra 

gemensamt arbete.  
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Olika former av gemensamt arbete 

Av samtliga representanter framkom det att det förekommer samverkan och samarbete 

mellan Socialtjänsten och BUP. De fyra representanterna från Socialtjänsten påpekar att 

det ser olika ut beroende på ärende. Socialtjänsten kan till exempel skriva en remiss till 

BUP för att få en psykiatrisk bedömning till sin utredning eller eventuella 

behandlingsuppdrag som terapi i olika former. De kan också ringa referenssamtal om 

klienten redan är aktuell på BUP eller ringa för att konsultera i ett ärende samt ha 

trepartssamtal. Enligt representanter på både Socialtjänst och BUP, har BUP 

anmälningsskyldighet om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. 

Representanterna från BUP kan även vända sig till Socialtjänsten i ärenden de inte anser 

är så pass allvarliga att man behöver göra en anmälan. Det är också beslutat att 

arbetsledarna ska träffas ett par gånger per termin för att diskutera enskilda ärenden och 

övergripande samverkansfrågor. Det finns också något som kallas samrådsgruppen där 

polis, åklagare, BUP och Socialtjänsten träffas gällande ärenden med 

övergreppsproblematik. I intervjun med representant A framkom det att det sker 

gemensamt arbete med andra organisationer på olika nivåer inom BUP. De har 

samverkan dels på verksamhetschefsnivå (högsta cheferna), individlots, 

vårdprocessansvariga och i det akuta teamet. På verksamhetschefsnivå diskuterar man 

strukturer samt om det finns något gemensamt. En viktig aspekt som framkommer av 

representant A är att deras samarbete kan se väldigt olika ut då BUP jobbar över hela 

länet och alla kommuner har olika förutsättningar. Nästa nivå av samverkan sker på 

individlots, här sitter både verksamhetschefer och avdelningschefer med och diskuterar 

om det finns några samverkansområden, vad är det för bekymmer, om det finns något 

gemensamt utbildningsbehov, huvudsyftet är att man ska hitta strukturer för samverkan. 

Tredje nivån är vårdprocessansvariga och de har i ansvar att se över hur man ska 

samarbeta kring olika diagnoser. De har ansvaret för att det i BUP:s vårdprogram står 

med hur man kan samarbeta kring en viss diagnos samt se över hur samarbetet fungerar i 

praktiken. Sista nivån är det akuta teamet och där är det en samordnare som har samma 

funktion som vårdprocessansvarig har ovan.  
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Samverkan 

Utifrån nyinstitutionalismen kan man se att eftersom att Socialtjänsten och BUP tillhör 

olika logiker så har de olika mål, förutsättningar, förväntningar samt regler. Till viss del 

har de trots att de tillhör olika logiker ett gemensamt mål när de utför ett gemensamt 

arbete. Detta mål menar vi består i att ge individen så bra hjälp som möjligt. Däremot så 

har de olika former och förutsättningar. Det gemensamma målet kommer inte enbart 

utifrån patientens/klientens behov utan utformas även utifrån de olika logikerna med de 

olika mål och förutsättningar de har. Även om de ska samverka mellan organisationerna 

så jobbar de fortfarande även individuellt inom sin egna organisation. Socialtjänsten ska 

se till den sociala problematiken och BUP ska se till den psykiatriska problematiken. I 

och med att man har olika delar får man även skilda individuella delmål knutna till den 

organisation man arbetar inom där Socialtjänstens till exempel skulle kunna vara att se 

till förhållandena i hemmet och där BUP:s skulle kunna vara att se till individens 

psykiska mående.  

 

Samarbete 

Man kan även koppla det gemensamma målet som Socialtjänsten och BUP får i 

samarbetet i ärendet till Goffmans teambegrepp. Det gemensamma intresset i 

teamframställningen i ett sådant samarbete är att hjälpa individen, detta uppsatta mål är 

orsaken till att de samspelar. Man blir en del i teamet genom att man är beroende av 

varandras kunskaper för att kunna definiera problematiken. Socialtjänsten har sina unika 

kunskaper och BUP har sina men för att kunna nå det gemensamma målet behöver de 

varandra och måste kunna lita på varandras kompetens. Att arbeta i team är inte alltid 

okomplicerat man har olika synsätt och delmålen kanske inte alltid överensstämmer med 

varandra. En risk är att man hela tiden hävdar sin kunskap och sitt område och glömmer 

bort vad man egentligen ska samarbeta för att uppnå, vilket skulle leda till att 

patienten/klienten blev lidande. 

 

Teamarbete 

Trots de svårigheter som det kan innebära att samarbeta i team bestående av olika 

professioner är det ju just denna skiftande och mångsidiga kunskap man är ute efter i ett 
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samarbete mellan Socialtjänst och BUP. Det som framstår som intressant från 

representanternas svar är att förväntningarna på varandra är väldigt olika. När det gäller 

förväntningarna på organisatoriskt plan handlar det om att organisationen ska uppfylla 

sitt mål och uppdrag samt att under möten vet vad man utifrån sin organisation kan 

erbjuda utifrån sina resurser i det enskilda ärendet. Det förväntas också att professionella 

ska finnas tillgängliga i den andra organisationen och att det inte finns vakanta tjänster 

som påverkar det gemensamma arbetet, det måste till exempel finnas läkare och 

psykologer tillgängliga hos BUP. Vissa av förväntningarna upplevs som orimliga utifrån 

vilka resurser organisationen har tillgång till. Trots att man på något plan är medveten om 

varandras resurser har man ändå höga förväntningar på vad den andra organisationen ska 

utföra och i dessa fall blir samverkan sämre. Representant 2: 

Ibland tror jag att vi har förväntningarna att de (BUP) mer ska söka upp den unge 
hemma. Och där tror jag inte att de har resurser eller möjligheter. 
 

Representant A: 

Jag tänker att ibland när folk är missnöjda med samverkan så handlar det om att man 
har orimliga förväntningar. Jag tror att du sitter på en resurs som du inte vill ge just nu. 
Jag tycker att det borde vara ditt ansvar för det är då inte mitt, för det hinner inte jag. 
 

Samverkan 

Utifrån den konkret praktiska dimensionen kan man titta på vilken relation Socialtjänsten 

och BUP har till varandra i det organisatoriska nätverket. Något som präglar relationen 

mellan de två huvudmännen är att de har höga förväntningar på varandra organisatoriskt 

sett. I och med att det finns lagstadgat att Socialtjänsten ska samverka med andra 

organisationer bildas det ett naturligt organisatoriskt nätverk mellan de två huvudmännen 

i vår studie. Eftersom de tillhör samma verksamhetsdomän hamnar barn och ungdomar 

med både social och psykisk problematik hos de båda organisationerna.  

 

Samarbete 

Förväntningarna som rör sig på det mellanmänskliga planet handlar om att man under 

samarbetet håller varandra informerade samt att de personer som man samarbetar med 

har ett professionellt och respektfullt bemötande i förhållande till klienten/patienten men 

också gentemot andra professionella. Representanterna förväntar sig även att man ska 
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kunna ringa och konsultera någon när det finns behov av detta. När det gäller 

förväntningarna på detta plan går de koppla till vad Goffman tar upp i sin teori rörande 

roller. I ett samarbete förväntar sig representanterna av varandra att den som agerar 

besitter de egenskaper och den kunskap som tillskrivs rollen. När man från Socialtjänsten 

kontaktar en kurator på BUP för en bedömning förväntar man sig att bedömningen görs 

utifrån kuratorns psykiatriska kompetens. Även omvänt förväntar sig den agerande att bli 

tagen på allvar och bli bemött med respekt. När man utför samarbete mellan två olika 

organisationer rörande en klient, arbetar man utifrån det som Goffman kallar för ett team. 

I ett teamframträdande är representanterna beroende av varandra och är tvungna att lita 

på sina teammedlemmar. För att samarbetet mellan Socialtjänsten och BUP ska fungera 

fordras det att teammedlemmarna håller sig till sina roller och inte glider in i en annan 

outtalad roll eller in i varandras roller. Som Danemark (2005) påvisat är det lätt att man i 

människobehandlande organisationer går in i varandras roller och genom det konkurrerar 

istället för att komplettera varandra vilket försvårar samarbetet. Håller man däremot på 

sina roller blir samarbetet tydligare, man kan då planera på ett annat sätt när man vet 

vilken roll man har samt att det blir enklare att se vart gränserna går. Genom att få en 

tydligare bild av vad gränserna går, vem som ska göra vad, blir det även tydligare för 

klienten/patienten vilken roll personalen från Socialtjänsten respektive BUP har. Om man 

tänker på detta när man utför ett samarbete minskar också risken för konflikter men det 

finns andra aspekter som kan skapa en konflikt i det samarbetet, nämligen att man blir 

känslomässigt engagerad i ett enskilt ärende vilket är lätt hänt när man jobbar med barn 

och ungdomar. Representant A: 

Sen kan det ju alltid i enskilda ärenden väcka mycket känslor och det är då jag tror att 
man kan hamna i mycket konflikter. Man blir engagerad i enskilda ärenden och tycker att 
någon annan borde göra någonting. 
 

I ett sådant fall kan man se att ens roll i teamet förändras från att vara yrkesrelaterad till 

att bli mer personlig. Det är ofrånkomligt att man blir engagerad i vissa ärenden men man 

kan inte tillåta sig att bli för engagerad. Om man blir för personligt engagerad får man 

svårt att behålla tillräckligt mycket distans till ärendet för att kunna utföra ett bra jobb. 

Detta kan påverka samarbetet negativt och därigenom också ärendet, man kan då glida 

ifrån sin yrkesroll och få svårt för att arbeta i ett team. Det kan också bidra till att man 
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utifrån sin personliga delaktighet kommer i konflikt med andra teammedlemmar då man 

får svårt för att se i ärendet utifrån sin yrkeskompetens. Andra teammedlemmar vet då 

inte vad de kan förvänta sig i ett samarbete. 

Representanternas syn på hur det gemensamma arbetet fungerar 

Enligt en publikation från socialstyrelsen som kom 2004 menar man att Socialtjänsten 

och BUP är eniga om att behov av samverkan och samarbete finns men att man har olika 

åsikter om och syn på hur det ska utformas. På samverkansnivå framkommer det i en av 

våra intervjuer att vissa delar av samverkan för tillfället inte utförs så som det är beslutat. 

Representant 4: 

Det är meningen då att vi, arbetsledarna ska träffas ett per gånger per termin som inte 
riktigt fungerar i praktiken. Varannan månad är frekvensen bestämd och då är det 
samverkan, gemensam policy och utvecklingsfrågor. Nu har det varit uppehåll ett tag 
utan att egentligen veta varför, de ska ju skära ner i sin budget. 
 

Representanterna från BUP skiljer sig åt i sina svar angående hur väl samarbetet fungerar 

på en mellanmänsklig nivå mellan Socialtjänsten och BUP. De menar att i många fall är 

det ett bra och enkelt sätt att arbeta på, men att det borde utföras mer. Samtidigt uttrycks 

det av en annan representant att det i andra fall kan göra så att familjen hamnar i 

underläge och att det finns en risk för att man tar över för mycket när flera parter samlas. 

Representant B: 

… i sådana situationer så blir det ju väldigt svårt för familjen eller individen att hävda 
sig. / / Det kan finnas en funktionsnedsättande effekt av att ha allt för mycket liksom. 
 

Representanterna från Socialtjänsten är till största delen överens om att samarbetet 

fungerar bra. Åsikterna sträcker sig från att det är väldigt positivt till att det fungerar som 

det ska med vissa brister. Representant 1: 

Ja, alltså jag tycker att det fungerar bra, jag har ju jobbat då så länge nu så jag känner 
väl alla nu. Nej men alltså det är lättare att man har en personlig kontakt och att man vet 
vem man ska ringa. Det kan jag tycka. Sen kan jag tycka ibland att det tar lång tid innan 
de sätter igång och det kan man inte skylla personalen för utan det är ju utifrån deras 
förutsättningar som de jobbar. 
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Samverkan  

Utifrån den konkret praktiska dimensionen kan man se hur det organisatoriska samspelet 

mellan två organisationer ser ut. Utifrån representant 4:s svar kan man se att de träffar 

som ska ske på organisationsnivå där man ska diskutera samverkan för tillfället ligger 

nere. Organisationer utvecklas och förändras hela tiden, vilket självklart påverkar det 

arbete som ska ske på mellanmänsklig nivå. Om cheferna inte kan träffas för att diskutera 

förändringar, om  hur samverkan ska utvecklas och bli batter, kommer detta inte heller att 

ske. Samverkan är ett föränderligt fenomen, det är inget som är bestående utan det krävs 

en ständig process för att det ska utvecklas i takt med organisationerna. 

 

Samarbete 

Representant 1 uttrycker att det är lättare att samarbeta med människor som man har 

arbetat med tidigare. En person som man har jobbat ihop med tidigare och där det har 

fungerat bra, upplevs som enklare att samarbeta med. I samarbete som det oftast ser ut 

mellan representanter från Socialtjänsten och BUP då man jobbar tillsammans kring en 

klient/patient är fallet inte så att man alltid har möjlighet att själv välja ut sina 

teammedlemmar. Men om en handläggare på Socialtjänsten till exempel skulle behöva 

konsultera någon som jobbar på BUP i ett visst ärende finns möjligheten att ringa någon 

som man redan känner. Goffman (2006) menar att man utser de teammedlemmar som 

man litar på och vet uppträder korrekt. När man arbetar med någon som man inte tidigare 

arbetat med kan detta påverka samarbetet. När man samarbetar med någon ny måste man 

känna av vart man har varandra vilket kan göra det samarbetet mer omständigt och 

tidskrävande. Det finns ju självklart även positiva aspekter på detta, man utvidgar sitt 

kontaktnät och synsätt. 

 

Yrkeskompetens och kunskap 

Både Socialtjänsten och BUP är människobehandlande organisationer. En människa 

består av en biologisk, en psykologisk och en social del vilka tillsammans bildar en 

helhet. Personer med både social och psykologisk problematik behöver hjälp från både 

Socialtjänsten och Psykiatrin då personerna som arbetar i de två organisationerna har 
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olika yrkeskompetens och kunskap samt synsätt rörande problematiken (Danemark, 

2005). Representanterna uttrycker en meningsskiljaktighet gällande om olika 

yrkeskompetenser är en tillgång eller nackdel i det gemensamma arbetet. Svaren varierar 

från att olika yrkeskompetenser är en tillgång då man kan komplettera varandra och att 

man kan erbjuda familjen bättre hjälp eftersom att man uppmärksammar och ser olika 

saker som viktiga. Representant A påpekar att psykologerna i ett samarbete med 

Socialtjänsten har en mycket djupare och bredare kompetens när det gäller till exempel 

barns utveckling och då är det viktigt att de kan lyfta detta under mötet. Representant 2: 

Ja alltså det är jätteviktigt i och med att vi har så olika kompetenser och så att man kan 
skapa ett pussel för familjen.  
 

En annan viktig aspekt som framkommer när det gäller yrkeskompetensen är att 

socionomutbildningen är en grundutbildning och att man efter grundutbildningen bygger 

på sin kompetens i form av andra kurser eller utbildningar samt att man under tiden man 

arbetar får arbetslivserfarenhet, man blir duktig på det man gör som representant A 

uttryckte det. De negativa sidor som representanterna uttrycker rörande ett samarbete 

med olika yrkeskompetenser är att det kan bli svårt att förstå varandra om man beskriver 

samt definierar saker på olika sätt för att man jobbar inom olika organisationer. Det 

framkommer också av representanterna att det finns en risk att man börjar diskvalificera 

varandras kompetenser om man har olika synsätt. 

Representant 4: 

Nej, en väg är ju att man börjar diskvalificera varandras kompetenser utifrån att man 
har olika synsätt var man kommer ifrån och olika utbildningsbakgrunder och olika roller. 
Då menar jag att man ska respektera varandras roll och speciellt sin egen roll, det 
handlar om tillit…Att komplettera istället för att konkurrera. 
 

Samarbete 

Utifrån Goffmans teori kan man analysera hur samarbetet mellan de olika 

representanterna påverkas av deras olika yrkesroller och synsätt på den gemensamma 

problematiken. Kopplat till representanternas svar kan man se att de unika kunskaper som 

man besitter genom sin yrkesroll kan leda till att man får skilda förklaringar på 

problematiken i det enskilda ärendet. Ett samarbete mellan två personer som har stora 

skillnader i hur man definierar och förklarar problem kan leda till att man konkurrera. 
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Yrkesrollen är en faktor som påverkar vilket synsätt man har, detta synsätt i sin tur 

påverkar samarbetet mellan Socialtjänsten och BUP. Att man har olika synsätt kan både 

vara positivt och negativt. En positiv aspekt är att det ger en bredare syn på 

problematiken, man kan skapa en helhetssyn när rollerna kompletterar varandra. Det 

negativa är om personerna som ska samarbeta har synsätt och roller som krockar med 

varandra. Danemark (2005) beskriver hur yrkesgrupperna inom människobehandlande 

organisationer ofta konkurrerar om hur problematiken ska definieras, förklaras och 

åtgärdas. Utifrån sin yrkesroll kan man se antingen medicinska, psykiatriska eller sociala 

förklaringar till problematiken som därigenom får olika lösningar. Enligt 

intervjumaterialet framgår det att samarbetet mellan Socialtjänst och BUP präglas av 

olika synsätt, men det gäller även det arbete som utförs inom respektive organisation. 

Representant B: 

Familjeterapeuten tycker kanske att helst skulle man plocka in hela familjen och mormor 
och morfar för att jobba med den biten kontra psykiatrikern som tycker att bara vi sätter 
in lite mediciner. Just det där och det kan vara att någon från Soc tycker att det här 
måste vara en inläggning på psykiatrin och vi tycker inte alls att det här är en inläggning 
på psykiatrin utan det här kan vi lösa på något annat sätt. Själva att man är överens om 
att det är ett problem brukar inte vara det stora bekymret utan det är i så fall kring hur 
man ska lösa problemet som det kan uppstå en del meningsskiljaktigheter. 
 

Resonemangen som representant B framför om att man inte alltid har samma syn på vad 

som ska göras för patienten/klienten inom samma organisation kopplar vi till det som 

Goffman (2006) tar upp när han diskuterar medlemmarna i en social inrättning. Genom 

att medlemmarna i en organisation har olika formell status och ställning, kan detta leda 

till en splittring i personalgruppen eller med Goffmans ord teamet. Vi tolkar det som att 

dessa olika synsätt på vad patienten behöver skulle kunna grunda sig i dessa olika status 

och ställningar. Dock påpekar Goffman att dessa statusskillnader också kan leda till en 

bättre sammanhållning i teamet vid ett teamframträdande då alla teammedlemmar är 

beroende av varandra. Utifrån representanternas från Socialtjänstens svar angående 

synsätt anser vi att Goffmans tankar om splittring i en organisation även går att använda 

sig av när två olika organisationer samverkar. Genom att en representerar Socialtjänsten 

och en representerar BUP finns det en möjlighet att de på grund av sina olika 
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organisationstillhörigheter har olika syn på vad som skall göras i ärendet och det i sin tur 

kan leda till en splittring i teamet.  

Kommunikation 

En annan faktor som påverkar både samverkan och samarbete är språket. Danemark 

(2005) menar att samarbete innebär möten mellan representanter som tillhör olika 

organisationer och därför använder sig av olika yrkesjargonger. Språket kan då bli ett 

ständigt problem. Ett exempel är då en läkare medvetet eller omedvetet använder sig av 

ett språk som gör det svårt för någon som inte är läkare eller medicinskt utbildad att 

förstå. Representant 1 uppger till och med att det är oklart vilken roll läkaren har i 

samarbetet. Representanterna menar dock att man lär sig lite efter hand vad de olika 

begreppen betyder som används av personal från den andra organisationen. Det framkom 

också under intervjun med representant A att det underlättar om samarbetet utförs med en 

person som har jobbat under ett par år. Att arbeta med en nyutexaminerad eller en som 

jobbat inom ett annat område tidigare försvårar samarbetet då man inte hunnit ta till sig 

yrkesjargongen. Representant A uttrycker då att denne tänker mer på språket och vilka 

ord som används. Även om man jobbat ett tag inom organisationen kan det fortfarande i 

vissa situationer vara så att man inte riktigt förstår allt. Beroende på omständigheterna 

agerar man vid dess situationer lite olika enligt representant B: 

Dels när det gäller ordmässig diskrepans mellan liksom vilka begrepp man använder // 
Det finns ju de som skulle säga till mig att men skärp dig nu, vad menar du egentligen 
med det här? Kontra i större sammanhang så är det klart att det ska nog mycket till 
innan man räcker upp handen och sådär. 
 

Samarbete 

Med hjälp av Goffmans tankar om hur olika roller förhåller sig till varandra kan man titta 

på det som representant B framhåller i sitt citat. Denne menar att det ska mycket till innan 

man i ett större sammanhang ”räcker upp handen och sådär”, även om man inte förstår 

vad som diskuteras. Denna ovilja att visa sin okunskap kopplar vi till att det råder en 

olikhet i maktbalansen. Man drar sig för att visa att man vet mindre om ett område än den 

andre. Olika roller innebär olika mycket makt i samhället, läkare har traditionellt sett 

ganska mycket makt i samhället. För att en läkare ska ses som en läkare krävs av honom 

eller henne att vissa kriterier uppfylls, en av dessa kriterier är självklart att man är bekant 
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med den medicinska världen. Ett sätt att visa detta och därmed att uppfylla de 

förväntningar som finns på rollen är användandet av medicinska termer. Men i ett möte 

där läkaren har som uppgift att samarbeta med till exempel en socialsekreterare kan detta 

istället ses som att läkaren demonstrerar sin makt. Vid ett teamframträdande kan det 

faktum att de olika teammedlemmarna har olika status leda till att man får en bättre 

sammanhållning då man är beroende av varandra och varandras kunskap. För en annan 

teammedlem från BUP kan då en läkares inlägg med det medicinska kunnande som det 

innebär ses som ett komplement till den egna kunskapen då man själv är lite bekant med 

området. För en socialsekreterare kan denna kunskap kännas mer främmande och vi tror 

att detta kan leda till att man i dessa möten känner sig underlägsen. Det skulle även kunna 

bli så att en teammedlem från BUP inte förstår vad läkaren talar om. Då ska det mycket 

till för att denne teammedlem påtalar att man inte heller förstår inför en representant från 

Socialtjänsten som då i detta sammanhang blir det som Goffman kallar för publik. 

Uttalade meningsskiljaktigheter i ett teamframträdande skapar förvirring hos publiken 

och i detta fall kanske representanten från Socialtjänsten ifrågasätter temmedlemmarnas 

kunskap vilket kan leda till en splittring i teamet då teammedlemmarna får svårt för att 

lita på varandra. 

 

Att känna sitt uppdrag  

Både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen uppmanar till samverkan, i 

Socialtjänstlagen framgår även att Socialtjänsten har en skyldighet att samverka både på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. I en SOU-rapport (2005:81) framgår att det inte alltid 

är enkelt att avgöra om ett problem är psykiatriskt eller socialt betingat. Det blir en 

missledande förenkling om man ser till exempel antisocialt eller utåtagerande beteende 

hos barn och ungdomar som enbart en social eller psykiatrisk problematik. Det saknas en 

tydlig definition av vad som är ’sjukligt’ och vad som kommer ur ogynnsamma sociala 

omständigheter. Detta gör att det inte heller finns någon tydlig gränsdragning mellan vad 

som faller in under Socialtjänstens ansvarsområde och vad som är Hälso- och 

sjukvårdens ansvar för dessa barn och ungdomar. Att det ibland kan vara svårt för de som 
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ska arbeta tillsammans kring ett barn eller en ungdom kan vi också ana i de intervjuer 

som vi har genomfört. Representant A: 

Ibland är det solklart att det här är psykiatri och här kan socialtjänsten göra sitt. De 
solklara ärendena är inte svårt att samarbeta i. // Men alltså barns psykiska ohälsa och 
familjerna, det är inte så lätt att se alltid. 
 
Även andra representanter beskriver att det kan vara svårt med gränser och det talas om 

frustration och att man i vissa fall från Socialtjänstens sida känner att BUP inte tar det 

ansvaret fullt ut som man anser ligger på dem. Det förekommer även frustration från 

BUP:s sida angående Socialtjänstens ansvar. Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen 

2kap 2§ det yttersta ansvaret och i våra intervjuer med representanterna från 

Socialtjänsten framkommer det att de ibland kan känna att man på grund av detta får ta 

över för mycket från BUP. Representant 4: 

…när det finns en problematik då BUP anser att det är vårt ansvar mer än vad vi tolkar 
själva, kan man ju säga. Och det är svårt att dra de gränserna för psykiatriska problem 
leder till sociala bekymmer. Så vad som är det ena är svårt att veta. 
 

Samverkan 

Här kan man göra en koppling till nyinstitutionell organisationsteori och se att 

Socialtjänsten inte bara påverkas av vad lagen säger utan också av vad omgivningen runt 

omkring tycker. Om BUP inte anser att ärendet är deras ansvar så påverkar det 

Socialtjänsten genom att de får mer ansvar då det yttersta ansvaret för klienten/patienten 

enligt lagen ligger på dem. Socialtjänsten får då i vissa fall ta ett större ansvar i ärendet 

samt bidra med fler insatser än vad de egentligen ska. Detta eftersom det finns lagstadgat 

att det yttersta ansvaret inte ska frånta andra huvudmän deras ansvar i ärendet. En annan 

faktor som eventuellt kan förtydliga Socialtjänstens ansvarsområde är att Socialtjänsten 

och BUP tillhör olika logiker och det i sin tur gör att de har olika samt ansvarsområden 

rörande människor i samhället. Socialtjänsten ska i stora drag se till klientens sociala 

situation och BUP ska se till patientens psykiska hälsa. Anser inte BUP att barnet eller 

ungdomen lider av någon form av psykisk ohälsa är det inte deras bord, utan 

Socialtjänstens. Något annat som framstår som intressant är att det i en av intervjuerna 

framgår att det är viktigt för att samarbetet ska fungera och att de professionella 

diskuterar olika insatser innan man presenterar dem för familjen. Representanten menar 
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att man är skyldiga att informera familjen om vilka insatser som respektive huvudman 

kan erbjuda men däremot kan man inte utlova dessa. Därför är det viktigt att man har 

insyn i varandras organisationer så att man inte ger familjen falska förhoppningar. 

Representant 3: 

…då är det bättre att vi samarbetar och diskuterar innan man pratar med barnet eller 
familjen och så. Så att det inte blir så här att på Socialtjänsten där kan de fixa 
kontaktpersoner och så. Och sen kommer familjen till oss och säger att ja men det säger 
de på BUP att det kan vi göra och så 
 

För att samverkan ska kunna ske på ett bra sätt mellan organisationerna är det viktigt att 

man känner till varandras organisationer och dennes resurser det vill säga varandras 

institutionella logiker. Men det är lika viktigt att känna till sin egen organisations 

resurser, vad man under ett gemensamt arbete med Socialtjänsten kontra BUP kan 

erbjuda, så att man inte lovar något i ärendet som man inte senare kan uppfylla. När man 

sitter i samtal med Socialtjänsten är det viktigt att man tänker på vad man kan erbjuda 

samt vad som är ens uppdrag i det enskilda ärendet. Representant A:  

Dålig samverkan är när man sitter och slår varandra i huvudet och talar om att det här 
borde du göra, det här borde ni göra, det här är väl ert uppdrag? I stället för att tala om 
att okej det här är vårt uppdrag och i det här ärendet kan jag se det här behovet och 
Barn- och Ungdomspsykiatrin kan bidra med det här, vad kan ni bidra med? 
 

I nyinstitutionalismen finns logiker som sätter normen för vad organisationen bör göra 

och vad som kan ifrågasättas av andra organisationer (Grape, 2006). Eftersom 

Socialtjänsten och BUP tillhör samma organisatoriska fält, arbetar de för att på olika sätt 

hjälpa barn och ungdomar med olika former av problematik. Socialtjänsten och BUP 

tillhör olika logiker samt styrs av olika lagar och detta reglerar till viss del vem som ska 

göra vad för klienten/patienten, något som försvårar samverkan. Utifrån citaten ovan ser 

man att det finns skiljaktigheter i tolkning av ansvarsområden, BUP tolkar det som att det 

är Socialtjänstens ansvar och Socialtjänsten i sin tur gör en helt annan tolkning. 

Representant A menar att samverkan blir dålig när organisationen har svårt att urskilja 

vad deras uppdrag i ärendet är. En annan viktig aspekt som framkommer under intervjun, 

är att det oftast förekommer en ärendeansvarig i deras ärenden på BUP, denne står  för 

samverkan med andra organisationer. Det finns ingen regel om att det ska vara så men det 

är viktigt att det förekommer en ärendeansvarig i deras ärenden. Runt vissa diagnoser 
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finns det nedskrivet ett vårdprogram och där i står det hur man kan samverka i ärendet. 

Detta skriftliga dokument är enbart tillämpat för BUP internt, för att de inblandade ska få 

råd och stöd i hur de ska gå tillväga. Diskussioner om vem som ska stå för kostnader för 

resurskrävande insatser var ett återkommande tema under intervjuerna. Ett sätt som man 

kan lösa det på är delad kostnad för insatsen, detta är en lösning som förekommer men 

inte så ofta. Då det förekommer är det i ärenden där det är mycket psykiatri inblandat. 

Representant 2: 

Men i de fall där BUP har varit inne så vet jag att ibland har det skett att man har delat 
på kostnaden då. / / Istället då för man skickar ju gärna pengadelen till den andre 
organisationen då eller förvaltningen. 
 

Samarbete 

I de fall där det inte är självklart vem som ska göra vad får representanterna oklara roller i 

samarbetet. I de ärenden som Socialtjänsten och BUP samarbetar om är det ofta så att det 

är svårt att urskilja vad som är psykiatri och vad som är socialt betingat då detta ofta går 

in i vartannat. Hade det däremot varit som representant A beskriver i början av kapitlet 

solklart vad som är vad hade det inte funnits några komplikationer i samarbetet mellan 

representanterna från olika organisationer. Om uppdraget varit helt tydligt hade också 

representanternas roller blivit det. 

 

Roller och ansvar 

Något som alla informatörer var överens om är att lagarna påverkar samarbetet men alla 

var inte överens om att det försvårade det. Det framkom i intervjuerna att man tolkar 

lagarna ganska olika beroende på vilken organisation man tillhör. Alla representanter från 

Socialtjänsten lade stor vikt vid lagtexten och menade att de på något sätt alltid har det 

yttersta ansvaret i ärendena. Samt att sekretessen ibland kan ställa till det i ärenden 

eftersom att man inte kan släppa på den om man inte har ett samtycke från familjen. 

Representant 3:  

Socialtjänsten har ju det yttersta ansvaret. Sen kan jag ju göra en bedömning att jag inte 
tycker det är mitt bord och lämna tillbaka. Men är det allvarligt så har vi ju alltid en 
skyldighet att öppna en utredning. Det är ju mitt ansvar ändå på något sätt. 
 



 

 

35

Representant B: 

Nej det är det ju inte alltså, det är ju ganska avhängt på vad startade ärendet vem har 
mest insatser. För det finns inte mig veteligen i alla fall någon rutin eller något avtal i så 
här jobbar vi när vi jobbar runt X. 
 

Samarbete 

Goffman (2006) beskriver sociala roller och de rättigheter och skyldigheter som kommer 

med dessa roller. I och med rollen som socialsekreterare kommer en rad skyldigheter 

vilket vi kan koppla till citaten om det yttersta ansvaret. En roll är inte beständig, den 

förändras och Goffman talar också om att en social roll kan sägas inbegripa flera roller 

och att man kan välja att visa upp olika roller vid olika tillfällen. I ett samarbete kan 

förutsättningarna förändras under arbetets gång. Om BUP går in och tar ett större ansvar 

för barnet, ungdomen eller familjen behöver inte socialsekreteraren ta så mycket ansvar. 

Men om BUP inte anser att det går in under deras ansvar och uppdrag så får 

socialsekreteraren ta mer ansvar och får därmed en annan roll i samarbetet. Även 

omorganiseringar kan påverka rollerna, för både representanterna från Socialtjänsten och 

BUP. Ekonomiska indragningar påverkar representanterna från BUP:s roller i ärendet. De 

har mindre tillgängliga alternativ och kan genom det få en mindre framträdande roll. 

Vilket ökar Socialtjänstens roll och gör deras ansvar tydligare. 

 

Samverkan 

En annan viktig aspekt som tas upp av våra representanter är att samarbetet påverkas av 

de ständiga omorganisationer som förekommer i de olika organisationerna. Dessa 

förändringar påverkar både den egna organisationen och även i samarbetet med 

representanter från andra organisationer. Även om man försöker ha träffar där man 

berättar om sin organisation och vilka team man har och vad man jobbar med ändras allt 

snabbt och det är svårt att veta hur den andra organisationen fungerar. Det är inte ens 

säkert enligt en av våra representanter att man alltid vet hur den egna organisationen 

fungerar, något som är en viktig del i samarbetet. I vissa fall kan det också vara svårt att 

veta vem man ska vända sig till på grund av att personalgrupperna ändras då hälften av 

dem går på vik och slutar. Representanterna från Socialtjänsten uttrycker en rädsla för hur 
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de neddragningar som just nu pågår hos BUP kommer att påverka samverkan. 

Representant 3: 

BUP är ju ganska hårt ansatta nu med mycket neddragningar. Och det känner väl vi en 
liten rädsla för också för det är ju klart att alltså vi påverkas ju på något sätt om de inte 
har de resurser som krävs. Då hamnar det ju hos oss istället och då finns det kanske inte 
samma tid eller möjlighet att samarbeta heller. 
 

Neddragningarna gör att vissa delar av det samarbete som har varit inte längre kommer 

att fortgå. Ett exempel på detta är att det mobila teamet hos BUP som har jobbat mycket 

hemmabaserat i samarbete med Socialtjänsten inte längre kommer att fortsätta den 

verksamheten. Representant A påtalar att denne inte tror att Socialtjänsten på egen hand 

kommer att kunna bygga upp sina resurser i samma utsträckning samt att allt stödjande 

arbete som läggs ner av BUP inte kommer att kunna övertas av Socialtjänsten. Under 

våra intervjuer blev det tydligt att det förebyggande arbetet är en viktig del utifrån 

Socialtjänstens syn och att det är något de önskar att BUP kunde jobba mer med. 

Representant C: 

...  till exempel nu när vi jobbar med indragningar på BUP och större krav också. Då är 
det ju vissa saker där vi har samarbetat med Socialtjänsten som plötsligt dras in som 
vissa sådana lite mer åt det förebyggande hållet då, grupper. Att då kan vi plötsligt inte 
bedriva den typen av arbete för att vi ska spara. 
 

Det finns många saker som kan förändra strukturer i en organisation det kan till exempel 

handla om ekonomiska resurser och lagförändringar. Eftersom att förändringar i en 

organisation även påverkar andra organisationer i samma organisatoriska fält blir dessa 

förändringar kännbara och kan resultera i förändringar även i andra organisationer. Ett 

tydligt exempel på detta som framkommer i citaten ovan gäller neddragningar. Just nu 

sker det stora neddragningar inom BUP vilket i sin tur påverkar deras samarbete med 

Socialtjänsten.  

 

Samarbete 

Samarbetet påverkas på flera sätt, en betydande faktor kan vara att man inte längre vet 

hur organisationen ser ut och vem som gör vad. Det tar tid att sätta sig in i nya strukturer i 

en organisation. Detta gör att det blir svårare för representanterna att veta vem man ska 

vända sig till och vilka ärenden som är aktuella för samarbete. Samt att det kanske inte 
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längre finns resurser för samarbete i den utsträckning som det funnits tidigare. Det är 

viktigt att ha i åtanke vad ens uppdrag egentligen är så att man inte gör varandras jobb 

eller tar över den andre teammedlemmens roll och därigenom tar ifrån den andra 

personen dennes rollgestalt. Det framkommer dock av representant A att det inte går att 

komma ifrån att man glider in på varandras områden när man har ett samarbete rörande 

en gemensam klient/patient. Därför är det även viktigt att det sker en öppen 

kommunikation mellan Socialtjänsten och BUP så att man inte gör varandras jobb eller 

tar förgivet att den andre representanten utför jobbet vilket skulle göra att 

klienten/patienten hamnar mellan stolarna.  

 

Föränderliga organisationer 

I en publikation från socialstyrelsen (2007) framgår vikten av att kommunerna arbetar 

fram riktlinjer för hur det gemensamma arbetet ska se ut. Sådana riktlinjer bör arbetas 

fram av alla nivåer i organisationen. I praktiken menar man dock att detta arbete 

försvåras av ständiga omorganisationer. Utifrån intervjuerna framkommer det att synen 

på hur riktlinjerna för hur samarbete ska se ut arbetas fram på olika sätt i de olika 

organisationerna. Från Socialtjänstens sida beskrivs att arbetsledarna träffas ett par 

gånger per termin och går igenom enskilda ärenden och övergripande frågor. Dessa 

övergripande frågor kan vara till exempel resurs- och organisationsfrågor eller nyheter 

som uppkommer. De beslut som tas och de nyheter som diskuteras förmedlas sedan 

vidare till personalgrupperna. I kontrast till detta beskriver en representant från BUP hur 

viktigt det är att möten om hur samarbete och samverkan ska fungera sker på alla plan 

och inte bara på chefsnivå samt att det sker med individer som befinner sig på samma 

nivå. Det är viktigt enligt representant A att samarbetet sker mellan likar och att man har 

ungefär lika mycket beslutanderätt. Representant C: 

…när det gäller samarbete och samverkan så är det jätte viktigt att det sker, att mötena 
sker mellan de som ska samarbeta med varandra, alltså socialsekreterare och kuratorer 
på BUP till exempel. Och att inte samverkansrutiner och träffar bara sker på chefsplanet. 
För lite så känns det faktiskt ibland att cheferna träffas och gör upp rutiner på 
samverkan och har träffar ihop. Men det förankras aldrig ner i organisationen och jag 
tror liksom att det är det som krävs. 
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Samverkan 

Enligt Lundström och Sunesson (2006) kan man titta på hur samverkan sker inom samt 

mellan organisationer och då studera organisationens samarbetsregler, maktförhållanden, 

medarbetares och andra berördas olikas sätt att påverka beslut, hur man väljer arbetssätt 

och metod samt hur arbetsområdets gränser ser ut. Utifrån representanternas svar kan vi 

se att beroende på vilken representant man frågar samt vilken organisation denne tillhör 

så skiljer sig synen på hur det gemensamma arbetet mellan de olika organisationerna 

arbetats fram. Utifrån representant 3:s syn arbetas riktlinjerna gällande samverkan mellan 

de olika organisationerna fram genom ledningsmöten och där är den övriga i 

personalgruppen frånvarande. Personalen får sedan i efterhand övergripande information 

om vad man har kommit fram till samt vilka beslut som har tagits via en genomgång i 

personalgruppen. Här kan man anta att cheferna har mer makt när det gäller hur 

samverkan ska se ut än vad övrig personal har. I jämförelse med representant 3:s syn 

menar representant A att riktlinjerna gällande samverkan arbetas fram på flera olika 

nivåer inom organisationen. Det framkommer också att personalen ska kunna ha 

synpunkter och kunna framföra sina åsikter till sin närmaste chef angående riktlinjer för 

hur det gemensamma arbetet ser ut. När det gäller i personalens fall kan de ha synpunkter 

men varken personal från Socialtjänsten eller BUP har den makten att de kan besluta hur 

det gemensamma arbetet ska se ut samt vad för insatser organisationen i sig kan erbjuda. 

Vad som kan erbjudas från organisationen beror till stor del på vilka resurser man har 

samt vilka organisationsförändringar samt neddragningar som för tillfället förekommer 

och detta kan inte personal längre ner påverka på samma vis som cheferna på en högre 

nivå.  

 

Samarbete 

Ska man däremot utgå från citaten från representant C framkommer det att beslut som är 

fattade hos ledningen och inte med delaktighet av övrig personal, försvårar samarbete. 

För att få ett bra och fungerande samarbete mellan representanterna från de olika 

organisationerna är det viktigt att man tittar på samarbete utifrån personalens syn. En 
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viktig aspekt som framkommer är att den personal som ska arbeta med varandra bör 

diskutera hur samarbetet ska läggas upp. Utifrån Goffmans tankar om team är det viktigt 

för samarbetet att representanter från de olika nivåerna sitter ner och kan ha åsikter om 

viktiga riktlinjer rörande samarbetet. Men för att få ett bra och fungerande samarbete är 

det också viktigt att berörd personal träffas i det enskilda ärendet och diskuterar hur de 

ska samarbeta utifrån riktlinjerna. Det är viktigt att teammedlemmarna är överens och har 

ett gemensamt intresse i sin rollframställning. Utifrån intervjumaterialet framgår det att 

det är viktigt att man under mötet har i tanken att hela tiden utgå ifrån vilka resurser man 

har, vad man kan erbjuda samt vad ens uppdrag egentligen är i det enskilda ärendet.  

 

Viktiga faktorer  

Det fanns hos representanterna många tankar om vilka faktorer som är viktiga för att 

samverkan och samarbetet ska fungera och vad som kan göras för att det ska bli bättre. 

Några faktorer som framhölls var att man kan ha en bra dialog med varandra på alla plan 

i organisationerna. Även att det finns planering i verksamheten samt att man inte 

konkurrerar med varandra. En annan viktig aspekt som lyfts fram under en intervju är 

sammanhangsmarkering som är hämtat från familjeterapin, att man alltid enligt 

representant A har i tanken under ett möte vilka man är, varför man möts, för vems skull 

och vad som behöver göras innan man ska kunna avsluta mötet.  

 

Samverkan 

Detta kan man förstå genom att koppla det till den konkret praktiska dimensionen. Det är 

viktigt att relationerna mellan organisationerna är tydliga och att det finns en 

tillgänglighet. Relationen mellan Socialtjänst och BUP måste vara så pass öppen att ny 

information kommer fram till den andra organisationen och att kommunikationen 

fungerar bra. Om detta inte skulle fungera finns risken att man hamnar i det som 

uttrycktes under intervjun med representant B. Att man hamnar i konfliktsituationer som 

skulle ha kunnat undvikas om man hade haft en större insyn och förståelse för den andra 

organisationen. Om nätverket organisationerna emellan är bristfälligt blir det svårare att 
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hitta bra kanaler för samverkan. Om det inte finns en bra struktur på högre nivå påverkar 

det alla plan i organisationen.  

 

Samarbete 

Utifrån Goffman (2006) kan man se att om man hamnar i det som representant B 

uttryckte under sin intervju, att man misstror den parten som man samarbetar med och 

som därmed ingår i teamet finns det en risk att publiken som i detta fall blir 

patienten/klienten påverkas av detta på olika sätt. Dels kan det bli så att 

teammedlemmarna på grund av att man inte har tillit till varandra drar åt olika håll. Det 

kan också bli så att man går in och gör varandras arbete eller att man antar att den andra 

teammedlemmen står för det. Konsekvensen av detta är att patienten/klienten antingen får 

dubbelt eller ingenting av insatsen. Brist på tillit mellan teammedlemmarna kan leda till 

en splittring i samarbetet och klienten/patienten riskerar att hamna mellan stolarna. 

 

Ett gemensamt fält 

Socionomer kan både jobba inom Socialtjänsten och inom BUP, det har tidigare i 

intervjuerna framkommit att man påverkas mycket av vilken arbetsplats man har och man 

blir duktig på det man jobbar med. Därför blev det väldigt intressant när en representant 

från BUP påpekade att man som socionom måste kunna känna att man har ett eget fält, 

socialt arbete att utgå ifrån oberoende på vilken plats eller inom vilken organisation man 

jobbar. Även om våra representanter inte har exakt samma utbildningar och jobbar inom 

olika organisationer så är de ändå socionomer i grunden och har präglats under 

utbildningen hur viktigt fältet socialt arbete är. Oavsett vart man börjar jobba så har man 

med sig sitt yrkesansvar, sin utbildning och sin grund i socialt arbete, något som vår 

representant ser som viktigt att man håller fast vid. Representant C: 

Vi som socionomer måste kunna känna att vi har ett eget fält som är socialt arbete och 
som vi jobbar inom och där vi då har våra egna begrepp och sätt att beskriva familjer 
och problem och utsatthet och så och det kan jag tycka att vi borde värna mer om och 
där kan vi ju möta socialtjänsten med på ett annat sätt // Som socionom tror jag inte att 
det behöver vara så svårt att möta andra socionomer. 
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SLUTDISKUSSION 

Forskningsprocess 

Eftersom syftet med vår studie är att förstå hur personalen ser på det gemensamma 

arbetet mellan Socialtjänst och Barn- och Ungdomspsykiatrin menar vi att valet av en 

hermeneutisk ansats var riktigt. Vi började i god tid ta kontakt med eventuella 

representanter trots detta visade det sig att vi skulle behöva vara väldigt flexibla. Då vi 

presenterade vår tidsplan var representanterna väldigt tillmötesgående. Men när deadline 

för när intervjuerna skulle vara genomförda började närma sig, visade det sig att 

representanterna på grund av stor arbetsbelastning fick svårt att möta våra önskemål. 

Slutsatsen vi har efter genomförandet av intervjuer är att det är väldigt viktigt att man är 

ute i mycket god tid, för det är en tidskrävande metod och man är beroende av sina 

representanter. 

 

Resultatdiskussion 

Danemark (2005) beskriver att det är en speciell form av samverkan och samarbete när 

man arbetar kring människor. Människan består av en medicinsk, en psykologisk och en 

social del och dessa går inte att separera från varandra. Vi menar att detta är något som 

man måste ha i åtanke och en av anledningarna till att man måste samverka och 

samarbeta med andra organisationer för att kunna ge den hjälp och stöd som behövs. Det 

borde inte vara, som en av våra representanter uttryckte det så svårt att samarbeta 

socionomer emellan. Men det finns andra faktorer än vilken utbildning man har som styr. 

Faktorer som vi har lyft fram i denna studie och som påverkar är tillhörigheten till olika 

organisationer, yrkeskompetens, erfarenhet, synsätt, språk, ansvar och roller. Något som 

också i hög grad påverkar samverkan och samarbete är organisationsförändringar och 

neddragningar. När vi genomförde våra intervjuer höll BUP på att genomföra 

neddragningar. Det som Socialtjänsten efterfrågade mer av, nämligen förebyggande 

arbete är något som BUP på grund av dessa neddragningar och förändringar kommer 

tvingas avveckla. Det framkom också från representanter på BUP att de inte tror att 

Socialtjänsten kommer att kunna utveckla sitt arbete för att kunna täcka upp för det som 
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BUP inte längre kommer kunna arbeta med. Som utomstående frågar vi oss hur det kan 

vara så att det som eftefrågas mer av Socialtjänsten och som uttrycks av BUP att de inte 

tror att Socialtjänsten kommer kunna överta ändå nedprioriteras. Barn och ungdomar med 

psykosocial problematik är en grupp i samhället som inte kommer att minska, det känns 

troligare att den kommer att öka. Förmodligen kommer det inte heller att bli några 

drastiska förändringar vad det gäller de resurser som Socialtjänsten och BUP har till sitt 

förfogande. Därför krävs det effektiv samverkan och samarbete på detta fält för att 

förhindra att barn och ungdomar hamnar mellan stolarna eller bollas fram och tillbaka 

mellan organisationerna. Förebyggande insatser kan i bästa fall förhindra att 

problematiken blir så svår att det krävs omfattande och därmed också resurskrävande 

insatser från båda huvudmännen. Ändå är detta något som i dagens samhälle 

bortprioriteras på grund av andra ekonomiska prioriteringar.  

 

Den tidigare forskning som visar att det finns ett behov av samverkan och samarbete 

mellan Socialtjänsten och BUP stämmer väl överens med vårt resultat. Det är viktigt att 

det finns framarbetade riktlinjer och kanaler för samverkan och samarbete så att man vet 

vad man ska göra med organisationens mål och förutsättningar i ryggen. Men som en av 

våra representanter påpekar, detta arbete kan inte bara ske på chefsnivå utan måste 

förankras ner i organisationen. De som praktiskt arbetar med klienterna/patienterna är väl 

de som bäst känner till hur detta samarbete bäst bör utformas. Något som vore intressant 

att titta vidare på är hur samverkan och samarbetet kommer att påverkas av att det 

förebyggande arbetet nu dras in. En annan intressant fråga är hur mycket andra 

organisationers behov och önskningar betyder i nedskärningstider. Eftersom att 

samverkan och samarbete är något som fortsätter utvecklas väcktes också frågan om till 

exempel polisutbildningen, socionomutbildningen, sjukvårdsutbildningarna och andra 

framtida samverkan- och samarbetspartners inte borde vara mer involverade i varandras 

utbildningar? 

 

Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka hur klienterna/patienterna uppfattar om 

samverkan och samarbete sker mellan de olika organisationerna, Socialtjänsten och BUP. 
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Även deras syn på hur detta arbete påverkar dem som klienter/patienter, vad de eventuellt 

saknar samt tycker fungerar bra respektive sämre hade varit intressant att studera vidare. 

 

Att samverkan och samarbete mellan BUP och Socialtjänsten är ett högaktuellt ämne fick 

vi bekräftat när vi fick nya numret av Socionomen (4:2008) i handen. Hela upplagan är 

ett temanummer som handlar om Socialpsykiatrin och framtiden. Variationen av 

slutsatser och ämnen som diskuteras visar på att det finns mycket kvar att lära när det 

gäller detta gemensamma fält. 
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Intervjuer med representanterna 
 
Representant 1, tisdagen den 29/4-08 kl. 10.00. i södra Sverige. 
 
Representant 2, fredagen den 25/4-08 kl. 9.30. i södra Sverige. 
 
Representant 3, fredagen den 25/4-08 kl. 13.00. i södra Sverige. 
 
Representant 4, måndagen den 5/5-08 kl. 15.30. i södra Sverige. 
 
Representant A, måndagen den 19/5-08 kl. 10.00. i södra Sverige.   
Representant B, onsdagen den 30/5-08 kl. 13.00. i södra Sverige.  

Representant C, torsdagen den 8/5-08 kl. 13.00. i . södra Sverige. 



 
Bilaga 1 

INTRODUKTIONSBREV 
 
Hej, 

Vi är två studenter från Växjö universitet, institutionen för vårdvetenskap och socialt 

arbete som går sista terminen på socionomprogrammet och heter Johanna Jarl och Marie 

Westphal. Vi ska nu skriva vår c-uppsats och ämnet är det gemensamma arbetet mellan 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Vi tror att vi kommer att få det bästa 

resultatet från de människor som jobbar inom socialtjänsten med barn och ungdomar 

samt barn- och ungdomspsykiatrin, därför har vi valt att vända oss till just er! Vårt mål är 

att intervjua lika många representanter från varje organisation, en chef och 3-4 stycken av 

personalen som jobbar med barn och ungdomar. Intervjuerna beräknas ta 1-1.5 timme 

och sker där representanten vill. Våra förväntningar med intervjuerna är bland annat att få 

ta del av i vilken utsträckning man jobbar tillsammans och hur det gemensamma arbetet 

ser ut. 

 

De som intervjuas och den information vi kommer att ta del av kommer att behandlas 

konfidentiellt. Materialet kommer bara att användas till vår c-uppsats och inget annat. Det 

kommer att finnas möjlighet att läsa arbetet när det är klart vilket beräknas bli i början av 

juni. Representanterna kommer få vara anonyma om så önskas och det kommer finnas 

möjlighet att dra sig ur när man vill. När c-uppsatsen är godkänd kommer materialet från 

intervjuerna att förstöras. 

 

Finns det några frågor så är ni välkomna att kontakta oss på följande mailadresser eller 

via telefon: 

Johanna Jarl  jjaso05@student.vxu.se Mobil nr: 076 XXXXXXX 

Marie Westphal: mweuc03@student.vxu.se Mobil nr: 073 XXXXXXX 

 

Vår handledare för c-uppsatsen är Mikael Sandgren     mikael.sandgren@vxu.se 

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Jarl och Marie Westphal 



 
Bilaga 2 s. 1(2) 

INTERVJUGUIDE 

 
Bakgrund: 

- Vad går ditt arbete ut på? 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Vad har du för utbildning? 
- Kan du berätta för mig hur er organisation ser ut? (organisationsbeskrivning) 

 
Socialtjänst: 

- Kan du berätta för mig om ni har något samarbete med BUP? 
- Hur ser det gemensamma arbetet ut? 
- Kan du berätta hur du ser på det gemensamma arbetet med BUP? 
- I vilka fall samarbetar ni med BUP? 
- Hur tycker du att det gemensamma arbetet fungerar? 
- Vilken är skillnaden mellan att samarbeta med BUP och att renodlat arbeta inom 

Socialtjänst? 
- Vilka förväntningar har ni på samverkan med BUP? 

 
BUP: 

- Kan du berätta för mig om ni har något samarbete med socialtjänsten? 
- Hur ser det gemensamma arbetet ut? 
- Kan du berätta hur du ser på det gemensamma arbetet med socialtjänsten? 
- I vilka fall samarbetar ni med socialtjänsten? 
- Hur tycker du att det gemensamma arbetet fungerar? 
- Vilken är skillnaden mellan att samarbeta med Socialtjänsten och att renodlat 

arbeta inom BUP? 
- Vilka förväntningar har ni på samverkan med socialtjänsten? 

 
Samarbete/Samverkan: 

- Ser du någon skillnad på begreppen samverkan och samarbete? 
- Vad innebär samarbete för dig? 
- Vad innebär samverkan för dig? 
- Känner ni varandra över organisationsgränserna?  
- Tror du det har någon betydelse vilka personer det är som samarbetar? 
- Viktiga faktorer för ett fungerande arbete? 
- Kan du beskriva hur processen ser ut vid ett samarbete? 
- Finns det vinster/förtjänster med samverkan? (ej ekonomiska) 
- Vad tycker du behöver förändras/förbättras i ert samarbete? 

 
Påverkan: 

- Har samverkan har haft någon betydelse för personernas möjligheter/svårigheter 
att samarbeta? 

- Har ditt samarbete haft någon betydelse för organisationernas 
möjligheter/svårigheter att samverka? 

- Har samverkan/samarbete påverkat organisationens interna arbete i övrigt? 
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- möjligheter, svårigheter och huruvida samarbetet respektive samverkan dominerar 
på det ena eller det andras bekostnad osv. 

- Hur påverkas det gemensamma arbetet av att ni tillhör två olika organisationer? 
 
Personal: 

- Hur är det med arbetsfördelningen? (Vilken roll respektive organisation har?) 
- Är gränserna tydliga över vem som ska göra vad? 
- Har någon det huvudsakliga ansvaret för samarbetet? 
- Känner du att era eventuella olika yrkeskompetenser är en tillgång eller ett hinder 

för det gemensamma arbetet? 
 
Arbetsledning: 

- Påverkas det gemensamma arbetet av att socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin utgår från olika lagar? 

- Vem bestämmer över hur det gemensamma arbetet ska se ut samt innebära? 
- Har ni någon form av styrdokument/mall för hur samverkan ska ser ut eller när 

man bör samarbeta? 
 
Klienter: 

- Är det några specifika klienter som ni brukar samarbeta runt? 
- Vilka individer är aktuella för samverkan från BUP? 
- Vilka individer är aktuella för samverkan från socialtjänsten? 
- Brukar ni har samma syn på vad som ska göras för klienten? 
- Förstår ni varandra när ni samtala kring klienterna? 
- När ni samverkar, är ansvaret för klienten gemensamt eller uppdelat? 

 
 



 
Bilaga 3 

ÄMNESOMRÅDEN 
 
Hej, 

 
Vi tänkte att ni kanske ville ha lite information om vad intervjun till en viss del kommer 

att handla om. De teman som vi har tänkt beröra är följande: Bakgrund – lite information 

om din utbildning samt hur länge du jobbat m.m. Om ni har något gemensamt arbete med 

Socialtjänsten/BUP och hur det i så fall ser ut, vilka klienter/patienter man arbetar kring, 

positiva och negativa aspekter, begreppen samarbete och samverkan med mera. Dessa 

ämnesområden kommer vi ta upp, men det är inte allt som kommer att beröras under 

intervjun. Självklart är vi öppna för era tankar och åsikter om vad som kan vara viktigt. 

 

Mvh: 
 
Johanna Jarl & Marie Westphal 
 
 
 




