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Abstract 
Today, it is prescribed by law that authorities should cooperate, especially around vulnerable 

children. There is a need in Sweden of research about cooperation and the problems that can 

occur. Hence, this study seeks to examine which structural organizational conditions that 

affect cooperation in a few consultation groups around violence and sexual abuse against 

children in Kronobergs län. Another aim is to see which meaning these conditions have for a 

functioning cooperation. Eight interviews have been done to investigate how different actors 

felt about cooperation, in the consultation groups. We have also studied the directives for 

these groups in order to get a deeper understanding how the consultation groups work. Our 

main results are that there are some central conditions which influence on how the 

cooperation in the consultation groups works, for example different regulations, distinct 

working areas and obvious goals for the groups. We found, beyond these conditions, that the 

target group also effects in our case. Our conclusion is that the cooperation in the consultation 

groups works fairly well but there are still some problems left to overcome.  
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till alla våra respondenter som gjorde den här studien 

möjlig. Ni gav oss möjligheten att få en inblick i ert arbete och tankar kring samverkan trots 

stor arbetsbelastning vid tiden för intervjuerna. Mötet med er har gett oss information och 

kunskap som vi inte hade klarat oss utan. 

 

Tack också till Rädda Barnen och Mona-Lisa Hagström Svensson som gav oss inspiration till 

ämnet på uppsatsen och som visat ett stort intresse för vår uppsats.   

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Ellinor Platzer som tog sig an oss och vår uppsats när vi 

var i ett läge av ovisshet om uppsatsens inriktning.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det finns idag, enligt förvaltningslagen 6 §, en lagstadgad skyldighet att myndigheter i 

Sverige ska samverka. Regeringen har tydligt uttalat att samverkan behövs på alla 

samhällsnivåer, det vill säga nationellt, regionalt och lokalt. Redan år 1959 rekommenderade 

dåvarande regering att bilda speciella samarbetsorgan för att skapa ett regelbundet samarbete 

(Socialstyrelsen, 2007: 3, 13, 22). Inom samverkan interagerar två eller fler aktörer om något 

specifikt syfte och att interagera betyder i detta fall att det finns ett utbyte av något, ofta 

information. Samverkan innebär att man arbetar mot ett gemensamt definierat mål 

tillsammans med exempelvis andra myndigheter. Dessa myndigheter styrs ofta av olika 

regelsystem samt har olika organisatoriska positioner inom den grupp där samverkan äger 

rum (Danermark, 2004: 17, Danermark, 2000: 15).  

 

Utifrån denna grundtanke brukar svaret på varför man samverkar, enligt Danermark, vara att 

det är för klienten eller målgruppens bästa. Samverkan är även knuten till resursmässiga skäl 

då varje organisation vill använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Man vill genom 

samverkan därmed undvika att det blir dubbelt arbete. Ytterligare ett skäl är att man kan fånga 

upp individer som �faller mellan stolarna� hos olika verksamheter (Danermark, 2004: 20f). 

Förhoppningarna med samverkan är att olika verksamheter ska kunna arbeta effektivare, 

billigare och bättre. Medarbetarna i ett samverkansprojekt kan lära sig nya saker och dela sin 

kunskap och kan även ta del av de andra medarbetarnas kunskaper. Samverkan innebär en 

förändring av arbetet och enligt Danermark kan det vara svårt att veta vad resultatet i 

slutändan blir (Danermark, 2000: 8f).  

 

Under tidigt 1980-tal började det i Sverige bildas grupper för att samordna arbetet mellan 

socialtjänst, sjukvård och rättsvårdande myndigheter beträffande ärenden gällande sexuella 

övergrepp och misshandel mot barn. Grupper som samverkar kring denna målgrupp 

förekommer både på läns- och kommunnivå (Socialstyrelsen, 2003: 15). Det finns enligt lag 

en särskild skyldighet att samverka kring utsatta barn, vilket regleras i polisens, 

socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens lagstiftning (Socialstyrelsen, 2007: 13). 
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I Kronobergs län bildades år 1985 en arbetsgrupp vars syfte var att ta fram en modell för 

samverkan mellan myndigheter kring ärenden gällande våld och sexuella övergrepp mot barn. 

Myndigheter som ingick här var socialtjänsten, Åklagarmyndigheten, Länspolisen, 

Barnpsykiatriska kliniken, Barnkliniken, vuxenpsykiatrin, Kommunförbundet Kronoberg 

(nuvarande Regionförbundet), Länsstyrelsen och senare även kvinnokliniken. Två år senare 

startade de första lokala samrådsgrupperna i länet med representanter från socialtjänst, polis, 

åklagare och barn- och ungdomspsykiatri, BUP. Då kom även de första samverkansrutinerna, 

vilka är de direktiv som de lokala samrådsgrupperna följer. Dessa grupper arbetar med att 

samordna sina insatser i enskilda ärenden om våld och övergrepp mot barn. Det finns idag en 

lokal samrådsgrupp i varje kommun i Kronobergs län kring denna målgrupp. Efter önskemål 

från de lokala samrådsgrupperna bildades 1992 Länsgruppen för samverkan kring utsatta barn 

och gruppen kom att bestå av representanter från de myndigheter som ingick i den första 

arbetsgruppen från 1985. Länsgruppen arbetar på ett mer övergripande plan och deras syfte är 

bland annat att ordna utbildningar för kompetensutveckling kring våld och övergrepp mot 

barn samt att revidera samverkansrutinerna (Verksamhetsbeskrivning, 2002: 1).  

 

Uppsatsen kommer att behandla samverkan i två, av totalt åtta, samrådsgrupper kring våld och 

övergrepp mot barn i Kronobergs län. Vi anser att samverkan är ett sociologiskt intressant 

område då det i mötet mellan myndigheter skapas en spännande interaktion. Ett konkret 

exempel på denna interaktion är de samrådsgrupper vi valt att studera. Hos Rädda Barnen i 

Kronobergs län finns ett intresse av att få en utökad kunskap om detta ämne, vilket har 

bidragit till vårt val av målgrupp.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Det finns ett tydligt tryck från regering och riksdag idag om att samverkan ska utvecklas 

ytterligare när barn far illa eller riskerar att fara illa. Socialstyrelsen anser att det i Sverige 

finns en brist på teoretiskt förankrade studier som analyserar samverkan och som påvisar vilka 

faktorer som påverkar samverkan (Socialstyrelsen, 2007: 3, 49). Även Danermark och 

Kullberg fastlägger att det finns en allmän brist på forskning om samverkan (Danermark & 

Kullberg, 1999: 12). Mot denna bakgrund vill vi genom att sätta in samverkansarbete i ett 

organisationsteoretiskt sammanhang undersöka hur samverkan fungerar. För att förklara detta 

kommer vi använda ett antal kriterier som vi grundar på bland annat nyinstitutionella begrepp 

och ytterligare kompletterande begrepp som används i nyinstitutionell teori. Begreppen kan 
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hjälpa oss att se vilka bakomliggande organisatoriska faktorer som påverkar graden av 

samverkan. Vi har valt att kombinera dessa teoretiska utgångspunkter, då de tillsammans kan 

ge en mer heltäckande bild av möjligheter och problem med samverkansarbete. Tidigare 

forskning av bland annat Berth Danermark och Anna Sonander har påvisat olika faktorer som 

påverkar samverkan mellan myndigheter, till exempel myndigheternas regelverk, 

målsättningar, verksamhetsområden och ledningens engagemang. Följande syfte har därför 

formulerats;  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strukturella organisatoriska villkor som påverkar 

samverkan i samrådsgrupperna kring våld och övergrepp mot barn i Kronobergs län samt 

vilken betydelse dessa faktorer har för hur samverkan fungerar. 

 

1.3 Disposition 

I kommande kapitel redogör vi för vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt. Det förs även 

här en metoddiskussion i den löpande texten. I det tredje kapitlet presenteras vår analytiska 

diskussion där vi vävt samman vårt insamlade material med teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. Detta kapitel är uppdelat i olika teman och vi börjar med ett kortare 

inledande tema om aktörernas konkreta upplevelser av samverkan, här görs inga teoretiska 

kopplingar. Därefter redogörs återstående teman om samverkans organisatoriska grunder, 

vikten av tydliga mål för samverkan och aktörernas idealbild av samverkan att presenteras. 

Slutligen, i kapitel fyra, för vi en slutdiskussion där våra slutsatser presenteras och studiens 

syfte besvaras.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara vårt syfte har vi valt en kvalitativ ansats, detta för att få en mer djupgående 

och nyanserad bild av aktörernas tankar och resonemang kring graden av samverkan i 

samrådsgrupperna (Trost, 2005: 14). För att få en förståelse kring detta valde vi kvalitativa 

samtalsintervjuer som metod. Samtalsintervjuer erbjuder möjligheten till djupare svar och 

därmed större insikt i aktörernas tankar och åsikter (Esaiasson med flera, 2007: 259). 

Uppsatsen är av induktiv karaktär i den bemärkelsen att vi inte hade en teoretisk utgångspunkt 

innan empirin samlades in. Efter insamlandet bestämde empirin sedan vilka teorier vi kom att 

använda oss av för att besvara vårt syfte (Bryman, 2001: 249f). Dock genererade vi med den 

här studien ingen egen teori utan använde oss av redan befintliga förklaringsmodeller.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Uppsatsidéerna tar form 

Idén till vår uppsats började ta form under hösten 2008 när vi diskuterade med Rädda Barnens 

regionkontor i Växjö om att skriva en uppsats som kunde vara av intresse för dem att ta del 

av. I samråd med Rädda Barnen började våra funderingar kretsa kring fenomenet Barnahus. 

Barnahus är ett projekt för samverkan kring våld och övergrepp mot barn under ett 

gemensamt tak där Rädda Barnen är en av flera drivande aktörer (Rikspolisstyrelsen med 

flera, 2008: 3). Vi började med att läsa in oss på ämnet och undersöka om Barnahus varit en 

tänkbar samverkansform i Kronobergs län. Då det inte fanns något nedskrivet material om 

detta var vi hänvisade till att ringa runt och försöka få tag på berörda personer. Därmed gick 

en hel del tid åt att kartlägga vad som gjorts och hur man tänkt i frågan. Vi kom på detta sätt i 

kontakt med, och intervjuade, en politiker på skol- och barnomsorgsnämnden som 2007 hade 

lagt fram en motion om att utreda möjligheterna för ett Barnahus i Växjö kommun. Nästa steg 

var att vi tog kontakt och bokade in en intervju med utredaren för ärendet och vi fick då 

informationen att ärendet avstannat av olika skäl. Vi fann det då svårt att formulera ett 

sociologiskt problem och fick därmed tänka om kring uppsatsens inriktning. Denna process 

tog mycket tid i anspråk, dock ledde denna förstudie in oss på vår nuvarande frågeställning.  

Detta hade inte varit möjligt utan den förkunskap vi skaffat oss samt att intresset för 
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samverkan kring barn som brottsoffer väckts. Under uppsatsens gång har vi haft kontinuerlig 

kontakt med Rädda Barnen då de finner det intressant att ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

2.2.2 Samtalsintervjuer och granskning av dokument 

Vi hade redan då våra tankar fanns kring Barnahus två inbokade intervjuer med ytterligare en 

politiker i Kronobergs län, som har ett särskilt intresse för barn och ungdomar, samt med en 

socialdirektör som är kontaktperson för Länsgruppen för samverkan kring utsatta barn. Trots 

att vi hade ändrat syftet med uppsatsen så fann vi dem relevanta att genomföra. Dock visade 

det sig att politikern var alltför oinsatt i dessa grupper för att vi skulle få ut så mycket av 

intervjun som vi önskat. I efterhand kan vi se att det hade varit bättre att prata med någon 

politiker som är mer involverad i denna typ av frågor. Vid intervjun med socialdirektören 

framgick att det även finns lokala samrådsgrupper i Kronobergs län för samverkan kring våld 

och övergrepp mot barn vilka vi då valde att fokusera på eftersom de samverkar på ett mer 

konkret plan. Socialdirektören lånade oss vid intervjun material om både länsgruppen och de 

lokala samrådsgrupperna samt namn och kontaktuppgifter till dem som sitter med i de lokala 

samrådsgrupperna. I detta material ingick en verksamhetsbeskrivning av grupperna samt de 

samverkansrutiner som de lokala samrådsgrupperna arbetar efter. Vi har granskat rutinerna 

och de kommer vara en del av vår analys då de hjälpt oss att förstå och tolka vissa aspekter av 

samverkan i dessa grupper. Vi valde slumpmässigt ut två av de totalt åtta lokala 

samrådsgrupperna i länet, dock sitter det i dessa två grupper i stort sett samma representanter 

förutom de från socialtjänsten. Några av representanterna sitter även med i länsgruppen, 

exempelvis åklagaren, polisen och en kurator från BUP. På grund av att det sitter med samma 

representanter i flertalet av samrådsgrupperna blev inte urvalet så stort som vi hade önskat.  

 

Vårt urval består av åtta stycken samtalsintervjuer med representanter från två av 

samrådsgrupperna i länet samt länsgruppen; en socialdirektör, en åklagare, en polis, två 

kuratorer från BUP samt två socialsekreterare från socialtjänsten och en politiker. Vi valde att 

intervjua samtliga representanter från de två utvalda lokala samrådsgrupperna förutom i den 

större kommunen där det satt med två representanter från socialtjänsten där vi slumpmässigt 

valde en av dem. Även om uppsatsen behandlar samverkan både i länsgruppen och i de två 

lokala samrådsgrupperna ligger fokus på de lokala grupperna. Därför intervjuades inte 

samtliga representanter från länsgruppen utan endast de som sitter med i de två lokala 
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samrådsgrupper vi valt, med undantag för socialdirektören som är kontaktperson för 

länsgruppen.  

 

Vårt första steg var att vi ringde till aktörerna på deras arbetsplatser och berättade om våra 

tankar med uppsatsen. Alla intervjupersoner var relativt uppbokade under den tid vi ville 

genomföra intervjuerna. Dock lyckades vi boka in alla för intervju inom den av oss uppsatta 

tidsramen, förutom en som fick ske något senare på grund av intervjupersonens stora 

arbetsbelastning under denna tid. Då vi hade intervjun med socialdirektören i ett tidigt skede 

och det var han som förmedlade kontakter fungerade han, som vad Agneta Franssén kallar 

för, en gatekeeper vilket innebär att han hjälpte oss in på det fält vi ville studera (Franssén, 

2000: 27). Vi märkte detta tydligt genom att vi vid den första telefonkontakten med 

representanterna fick positiva reaktioner när vi nämnde att socialdirektören förmedlat 

kontakterna till dem. Detta kan ha bidragit till att samtliga vi ringde till ställde upp på en 

intervju. 

 

Intervjuerna var semistandardiserade i den bemärkelse att vi bestämde vissa frågor som 

intervjuerna skulle kretsa kring men det fanns även utrymme för uppföljningsfrågor. 

Intervjuguiden (se Bilagor) inom semistandardiserade intervjuer skiljer sig ofta mellan 

intervjuerna och likaså i vår uppsats då det till vissa av intervjupersonerna var mer relevant 

med en annan typ av ingång. Följden på frågorna varierade och ledde även fram till olika 

följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999: 116). Alla intervjuer utfördes enligt representanternas 

önskan på deras respektive arbetsplats och varade mellan fyrtio minuter till en timma. 

Samtliga intervjuer bandades efter godkännande från intervjupersonerna. Att syftet inte var 

färdigformulerat gjorde att intervjuguiden till viss del fick skrivas om allteftersom 

intervjuerna gjordes och vi fick ny information. Detta kan ha påverkat våra intervjuer negativt 

i den bemärkelsen att de första intervjuerna riktades något annorlunda gentemot vårt 

nuvarande syfte. Dock var detta inte något vi märkte av i någon högre grad. 

 

Vi upplevde att vissa av intervjupersonerna pratade något begränsat kring vissa frågor och att 

de försökte få samverkan i grupperna att framstå utan brister. Detta kan ha berott på flera 

saker, bland annat att vi inte hann etablera en öppen relation till respondenterna på grund av 

studiens begränsade tidsplan och omfattning eller att de var rädda att vi var där för att kritisera 
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gruppernas arbete. I sin tur kan detta ha påverkat tillförlitligheten på resultatet negativt då vi 

kanske till viss del hade fått andra svar om intervjuernas intentioner hade tydliggjorts bättre.  

 

2.3 Analysarbetet 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dem ordagrant vilket har varit till stor hjälp 

för oss. Mycket information hade troligen gått förlorad om inte intervjuerna bandats och 

transkriberats. Det blev även enklare för oss att återge direkta citat och undvika feltolkningar 

då vi i transkriberingen kunde läsa hela sammanhanget där citatet gavs. Resultatet delades 

sedan in i några övergripande teman som tillsammans med våra teoretiska utgångspunkter har 

underlättat bearbetningen av materialet. De har även gjort att vi funnit nya intressanta 

infallsvinklar i vårt resultat som vi inte hade funnit annars. Under analysarbetets gång har vi 

växlat mellan läsning av intervjumaterialet, tidigare forskning samt teori tills vi hade en klar 

bild av hur vi skulle tolka vårt material. Vi har upplevt att det har varit en fördel att vara två 

under arbetets gång, då vi kunnat diskutera svårigheter och bolla olika idéer med varandra. 

 

2.4 Etiska aspekter 

I uppsatsen har vi använt oss av fingerade namn på intervjupersonerna då vi inte ansåg att det 

fyllde någon funktion att lämna ut namnen. Detta eftersom deras åsikter utifrån deras 

professioner var det väsentliga för vårt syfte. Vi valde därför att kalla dem efter sin yrkestitel 

samt ett påhittat namn då det är lättare att hålla isär de personer som har samma profession. 

Då intervjuernas syfte inte var att hänga ut någon skrev vi inte heller ut vilka som sagt citaten 

i de fall vi fann det oetiskt eller orelevant. Syftet var istället att få en förståelse av hur 

aktörerna resonerar om samverkan utifrån sina professioner. För att våra respondenter skulle 

prata så fritt som möjligt med bandspelaren på garanterade vi dem att vi endast skulle lyssna 

på banden för eget bruk i uppsatsarbetet. Vi har inte förvrängt några data utan har istället, 

utefter bästa förmåga, tolkat och återgivit citat utan över- eller underdrifter.  
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3. Resultat och analys 

3.1 Aktörernas konkreta upplevelser av samverkan 

Då uppsatsen behandlar samverkan kring våld och övergrepp mot barn vill vi börja med att 

presentera aktörernas syn på samverkan. Vid intervjuerna fick respondenterna svara på vad 

samverkan är för dem, vilket kunde ge oss en inblick i graden av samsyn kring denna fråga. 

Resultatet visar att alla inblandade myndigheter är positiva till samverkan kring våld och 

övergrepp mot barn och det finns en samsyn kring dessa frågor bland aktörerna. Vi har dock 

kunnat urskilja två olika aspekter av hur aktörerna ser på samverkan. Majoriteten av aktörerna 

talar om samverkan på ett abstrakt plan där faktorer som respekt för varandras kompetenser 

och olika roller samt en samsyn kring det berörda området kommer upp. Samverkan är något 

mer än bara summan av de individer som möts, det skapas också något gemensamt i gruppen. 

Detta kan illustreras genom följande citat; 

 
�Samverkan är att man möts på lika villkor tänker jag och att alla bidrar och allas kompetenser tas till 

vara. Jag tycker samverkan är en väldigt demokratisk process. För att kunna samverka så krävs det på 

något sätt att man är jämlika och att ingen talar om för någon annan vad de ska göra.�  

 

�Samverkan bygger på att det finns någon typ av samsyn kring en fråga. För att man ska få samsyn så 

måste man ha samtal. Man måste kommunicera med varandra och i kommunikationen och samtalet så 

skapar man någonting som är gemensamt.�  

 

Några av aktörerna har en mer praktisk syn på vad samverkan är för dem. Det kan handla om 

uppdelningen av arbetet och att man genom samverkan kan dra nytta av varandra. Man vill 

effektivisera arbetsdelningen men samtidigt bevara varje myndighets autonomi. Aktörerna 

nämner även att det handlar om att man ska undvika att �trampa varandra på tårna.� En av 

intervjupersonerna uttrycker den mer praktiska synen såhär; 

 
�Samverkan för mig är att vi samtalar med varandra om olika händelseförlopp och drar nytta av varandras 

kunskapsområden och möjligheter att agera. Vi försöker lägga upp en plan där alla kan få ut max av sin 

verksamhet utan att vi sabbar för varandra.�  

 

Genom att fråga Politiker Ann hur hon ser på olika samverkansprojekt ville vi få ytterligare 

ett perspektiv på samverkan. Hon säger såhär om denna fråga; 
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�Kan man samverka så kan man använda pengarna på ett bättre sätt, och få mer av de pengarna än om alla 

jobbar enskilt.� (Politiker Ann) 

 

Politiker Ann ser på samverkan ur en synvinkel som handlar mer om ekonomisk effektivitet, 

vilket kan relateras till att hon som politiker inte arbetar praktiskt med dessa frågor. Aktörerna 

i samrådsgrupperna tenderar att koppla samverkan till de processer som sker inom grupperna 

medan Politiker Ann ser på samverkan ur ett ovanifrån perspektiv.  

 

Hur anser då aktörerna att samverkan fungerar i samrådsgrupperna? Vårt insamlade material 

tyder på att majoriteten av aktörerna anser att det i huvudsak är en god samverkan i 

grupperna. De anser att samverkan fungerar bra i dagsläget men de belyser dock vissa 

problem som finns och en del saker som behöver förbättras. Följande citat avspeglar hur 

majoriteten av aktörerna tänker kring detta; 

 
�Jag tycker det fungerar bra, det tycker jag det gör. Vi behöver varandra otroligt mycket och behovet av 

varandras kompetenser är ju också samverkan.� 

 

3.1.1 Målgruppen för samverkan 

Mot vilken bakgrund kan man förstå varför det finns en lagstadgad skyldighet att samverka 

just kring utsatta barn? I dagens samhälle har det enligt Tham kommit att uppfattas som ett 

stort samhällsproblem att människor blir offer för brott, i synnerhet våld- och sexualbrott och 

det finns idag en stark solidaritet med brottsoffret (Andersson & Lundberg, 2001: 77). Tham 

skriver att barn jämte kvinnor är den största gruppen som lyfts fram som brottsoffer. Barns 

rättigheter har över tid förbättrats avsevärt vilket i sin tur har bidragit till framväxten av barnet 

som brottsoffer. Det var först på 1960-talet som man började uppmärksamma barnmisshandel 

och 1979 avskaffades barnagan helt. År 1990 tillkom FN:s barnkonvention och Sverige var ett 

av de första länderna att ratificera konventionen. En särskild barnombudsman inrättades 1993 

vilket är ett exempel på de insatser som införts för att ta tillvara barns intressen. Tham skriver 

att det förefaller som att barn har fått ett större känslomässigt värde för vuxna och man anser 

idag att våld och övergrepp mot barn är en allvarlig kränkning som måste förebyggas (Tham, 

2001: 32f, www.bo.se). Ett uttryck för offerbilden är att myndigheter alltmer intresserar sig 

för brottsoffrets situation och därmed kopplas de inblandade myndigheternas konkreta arbete 
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med bilden av det �idealiska� offret. Barn är en offergrupp som i dagens samhälle engagerar 

en rad olika myndigheter och yrkesgrupper (Åkerström & Sahlin, 2001: 16).  

 

Denna barncentrering märkte vi tydligt hos intervjupersonerna, dels genom att de valt att 

arbeta med våld och övergrepp mot barn på heltid, vilket tyder på att det finns ett stort intresse 

hos aktörerna för denna typ av frågor, och dels genom den sympati aktörerna känner för 

barnet. Som Tham skriver tyder vårt insamlade material på att barn har ett stort känslomässigt 

värde för aktörerna. Vi upplever att det finns en samsyn hos intervjupersonerna kring dessa 

frågors allvar och att denna typ av brott måste förebyggas. Två av respondenterna uttrycker 

det enligt följande;  

 
�När det gäller barn så är ju de den mest utsatta gruppen för de kan inte skydda sig själva. Det väcker 

också mycket känslor om barn far illa. Samhället accepterar inte att barn far illa. I det svenska samhället 

och bland medborgarna så tycker man inte att barn ska ha det såhär.�  

 

�Själva gruppen barn som far illa är en högprioriterad grupp tänker jag. Det är en grupp man brinner 

väldigt för, det är en så otrolig utsatthet.�  

 

3.2 Samverkans organisatoriska grunder 

Efter att ha förklarat varför myndigheter samverkar kring våld och övergrepp mot barn vill vi 

nu försöka klargöra hur samverkan fungerar och vilka faktorer som påverkar graden av 

samverkan. För att förstå det organisatoriska sammanhang där samverkan sker har vi valt att 

ta hjälp av nyinstitutionalistisk teori. Roine Johansson och Ove Grape skriver i antologin 

�Organisation och omvärld � nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer� 

att den grundläggande tanken med svensk nyinstitutionalistisk teori är att det finns ett 

ömsesidigt socialt och kulturellt beroende mellan organisationer och deras omgivning. För att 

förklara de strukturella organisatoriska villkoren som påverkar samverkan, i de grupper vi valt 

att studera, använder vi oss av ett antal nyinstitutionella begrepp såsom organisatoriskt fält, 

institutionell logik, verksamhetsdomän och domänanspråk (Johansson & Grape, 2006: 203).   

 

Begreppet organisatoriskt fält används för att avgränsa det område där flera olika 

verksamheter ägnar sig åt en del av ett större verksamhetsområde. Ärenden om våld och 

övergrepp mot barn anser vi är ett eget organisatoriskt fält då myndigheterna som sitter med i 

samrådsgrupperna har mycket gemensamt, exempelvis arbetar de med samma målgrupp och 
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utför olika arbetsuppgifter i en och samma arbetsprocess (Lindqvist, 1998: 80f). Grape skriver 

att det inom alla organisatoriska fält finns ett flertal olika institutionella logiker som i sin tur 

är kopplade till olika slags organisationer. Institutionella logiker är materiella, kulturella eller 

symboliska föreställningsramar som har en styrande effekt på organisationer. Då olika 

organisationer utgår från olika institutionella logiker är det enligt Grape möjligt att förstå de 

problem som kan uppstå när de ska samverka. Att de har olika institutionella logiker kan visa 

sig genom att de har skilda målsättningar, regelverk och förväntningar (Grape, 2006: 51ff). 

Att myndigheterna i samrådsgrupperna styrs av olika institutionella logiker är för oss tydligt 

dels genom resultatet från intervjuerna och dels att polisen samt socialtjänsten för två 

parallella utredningar som styrs av skilda regelverk. Polisen utför en rättslig utredning och 

styrs av straffrätten som är normstyrd i den bemärkelsen att fokus ligger på vad som är rätt 

och fel. Polisens arbete i dessa frågor går ut på att utreda om brott har begåtts samt förhindra 

att nya brott uppstår. Socialtjänsten å sin sida gör en utredning om barnets behov av skydd 

och stöd. Denna utredning styrs av socialtjänstlagen och deras mål är barnets välbefinnande 

och att barnet ska få den hjälp det behöver (Sonander, 2008: 85f, 101).  

 

3.2.1 Konflikten mellan olika institutionella logiker 

De två parallella utredningar som bedrivs av polisen och socialtjänsten är då ett uttryck för 

den konflikt som kan uppstå då olika institutionella logiker möts.  Ett vanligt problem som 

kan uppstå är, enligt vårt resultat, att de båda utredningarna krockar om inte polisen snabbt 

kan inleda förundersökning och förhöra berörda i utredningen. Detta då socialtjänsten enligt 

lag måste informera vårdnadshavaren att en utredning från socialtjänstens sida har inletts. Då 

socialtjänsten utan dröjsmål måste inleda en utredning om barnets skyddsbehov kan detta 

samtidigt hindra polisens utredning om vårdnadshavaren, som i dessa fall ofta är den 

misstänkta, har blivit informerad innan polisförhör har hunnit hållas. Den misstänkte får då tid 

att bygga upp ett försvar samt påverka barnets berättelse. Följande två citat visar på denna 

balansgång; 

 
�För det är ju det som är problemet att när de ska uppfylla sina arbetsuppgifter och sin utredning så är 

risken stor att de fördärvar bevisningen för mig, genom att då prata med alla inblandade i det här som 

kanske sedan ska bli en brottsutredning, och då är det kört.� (Åklagare Margareta) 
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�Vi måste skyndsamt inleda utredning och då måste man ju informera vårdnadshavarna. Om vi är för 

snabba där så kan det förstöra polisutredningen, det är därför vi måste komma överens om tempot i det 

hela. Ja det är en balansgång det här, men eftersom vi planerar det ihop så OFTAST kan man hålla en 

rimlig tid på den punkten.� (Socialsekreterare Lars) 

 

Även tidigare forskning visar på att de olika myndigheternas regler och lagstiftningar är en 

faktor som påverkar samverkan. Anna Sonanders tar, i sin avhandling �Att arbeta med barn 

som brottsoffer � en rättsociologisk studie�, upp olika faktorer som påverkar arbetet i det 

organisatoriska fält vi studerar. Aktörerna agerar enligt Sonander utifrån sina respektive 

lagstiftningar. De har utifrån lagstiftningarna olika mål och de olika lagstiftningarna påverkar 

troligen alltid aktörernas möjligheter att uppfylla dessa mål (Sonander, 2008: 192). Som 

Sonander och den nyinstitutionella teorin visar även vårt insamlade material att de olika 

myndigheternas lagstiftningar påverkar aktörernas möjligheter att uppfylla sina mål. Det 

framgår av vårt resultat att socialtjänsten ibland tänjer på sin lagstiftning om att skyndsamt 

informera vårdnadshavaren. Detta framgår även av samverkansrutinerna; �Om det av någon 

anledning är omöjligt för polisen att direkt höra barn som kan ha varit utsatt för övergrepp, 

förhöra misstänkta etc. kan det finnas anledning för socialnämnden att under en kortare tid 

avvakta med att informera barnets vårdnadshavare om beslutet att inleda utredningen enligt 

11 kap. 1 § Socialtjänstlagen� (Samverkansrutiner, 2005: 8). Dock är det tydligt att det högst 

får handla om ett fåtal dagars uppskov. Vi tolkar detta som att det finns en vilja att enas under 

ett gemensamt mål, då socialtjänsten tänjer något på sin lagstiftning för att tillmötesgå polisen 

och inte förstöra dess utredning. Detta visar på en stor medvetenhet bland myndigheterna på 

hur framförallt socialtjänstens och polisens regelverk och utredningar begränsar varandra och 

att man aktivt måste arbeta för att överbrygga dessa hinder genom samverkan, vilket även 

aktörerna vittnar om.  
 

En aspekt som försvårar tidigare nämnda problematik ytterligare är att det, enligt 

intervjupersonerna, finns en resursbrist hos polisen. När polisen inte har personal eller tid att 

snabbt ta sig an alla ärenden som kommer in, måste socialtjänsten gå in och informera 

vårdnadshavaren innan polisen hunnit förhöra berörda. Vårt resultat visar att polisens 

överbelastning är den största anledningen till att tidigare beskrivna problematik uppstår. Polis 

Jessica säger att på grund av att det finns alldeles för få barnutredare i Kronobergs län hinner 

de inte med alla ärenden som kommer in. Åklagare Margareta uttrycker denna resursbrist 

såhär; 
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�I det här länet har vi fyra stycken barnutredare på polissidan och de jobbar inte heltid utan det är tre 

deltidare och en heltid och sedan är jag ensam åklagare. Det krävs ganska lite för att belastningen ska bli 

för stor� Som det ser ut när det är hård belastning så måste vi släppa in socialtjänsten och när polisen 

sedan kommer har föräldrarna byggt upp ett skydd och ett försvar mot anklagelserna och då är det svårt 

att bevisa.� (Åklagare Margareta) 

 

Tidigare forskning tar också upp denna resursaspekt som en faktor som påverkar samverkan. 

Att det inte finns resurser i form av personal är enligt Sonander ofta en förekommande brist 

hos en del myndigheter då det nästan alltid finns för mycket utredningar i förhållande till den 

personal som existerar. Sonander anser att resurser i form av tid är viktigt då tidsbrist kan leda 

till att arbetet inte hinns med. Detta gör att utredningarna inte får den tid som är önskvärd och 

att aktörerna då finner det svårt att uppfylla sina egna kriterier för ett bra arbete (Sonander, 

2008: 196f).  

 

Det framgår tydligt i resultatet att denna resursbrist påverkar arbetet i samrådsgrupperna då 

det inte spelar någon roll hur bra aktörerna planerar om polisen ändå inte har tid att ta in 

barnet och den misstänkte för förhör. Som Sonander skriver framgår det att polisen har svårt 

att uppfylla sina kriterier för ett bra arbete då resursbristen påverkar polisens förmåga att ta 

sig an alla anmälningar som kommer in. Det måste då göras en moralisk bedömning av vilka 

ärenden som ska prioriteras.   

 

3.2.2 Tydlighet i arbetsuppgifter 

De institutionella logikerna talar om vad man bör och inte bör göra och vad som kan och inte 

kan ifrågasättas av de andra myndigheterna (Grape, 2006: 51). Kring detta är 

intervjupersonerna eniga och det finns enligt dem en tydlighet mellan de olika professionernas 

uppgifter. Alla är överens om att de har olika roller och att man inte bör inkräkta på varandras 

områden. Det finns en respekt för varandras kompetenser och man litar på att alla gör ett bra 

arbete utan att ifrågasätta varandra. Socialsekreterare Susanne beskriver socialtjänsten och 

polisens olika roller såhär; 

 
�Vi gör bedömningen om vad vi ska göra med barnet, det lägger sig inte polisen i. Det är väldigt olika 

roller vi och polisen har, polisen ska utreda om det förekommit ett brott och vi ska utreda hur illa det här 

barnet har farit och vad som behövs utifrån det.� (Socialsekreterare Susanne) 
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Berth Danermark har i sina studier om samverkan påvisat olika faktorer som kan främja eller 

hindra samverkan. En av dessa faktorer är enligt honom just hur tydligt man drar gränsen 

mellan de olika professionernas ansvarsområden. Detta är av stor vikt då man arbetar för att 

inte gå in i varandras arbetsuppgifter (Danermark, 2000: 41). Här spelar de institutionella 

logikernas styrande effekt en stor roll då de hänvisar till vart en verksamhets ansvar ska ligga. 

Resultatet av vårt insamlade material visar att man i samrådsgrupperna inte ifrågasätter 

varandras olika arbetsområden och att det är viktigt att man har olika arbetsuppgifter så att 

man inte kommer fram till samma sak. Exempelvis ska polisen komma fram till om det skett 

något brott och BUP ska komma fram till vilken psykisk behandling som behövs. Åklagare 

Margareta resonerar följande kring frågan om det finns en tydlighet mellan de olika 

professionernas uppgifter;  

 
�Det är jätteviktigt tycker jag att vara tydlig på den punkten så att det inte blir så att exempelvis 

socialtjänsten blir polisens förlängda arm på något sätt utan att var och en har sin roll och sin del i det här 

och gör sitt arbete. Oberoende av hur de andra bedömer det så måste arbetet fortsätta inom de olika 

myndigheterna och de måste ta sina egna beslut.� (Åklagare Margareta) 

 

3.2.3 Verksamhetsområden som källa till konkurrens 

När man efter att med ovanstående begrepp klargjort ramarna för interaktionen inom 

samverkansprojektet behövs det enligt Grape begrepp som hjälper en att förklara själva 

processen och vad organisationerna faktiskt gör. Han skriver att begreppet verksamhetsdomän 

i detta läge är användbart för att förstå vad som händer när olika organisationer ska samverka 

kring ett gemensamt tema trots att de drivs av skilda institutionella logiker. 

Verksamhetsdomän är enligt Grape ett konkret verksamhetsområde som avgränsas genom de 

mål en organisation arbetar för att uppnå och de funktioner som behövs för att uppfylla de 

utsatta målen (Grape, 2006: 53f). De verksamhetsdomäner som finns på det organisatoriska 

fält vi studerar ser ut enligt följande; 
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Trots att alla myndigheter har olika verksamhetsdomäner kan det uppstå situationer i 

samverkan där verksamhetsdomänerna går in i varandra. Med utgångspunkt ur sin egen 

institutionella logik gör varje organisation i ett samverkansprojekt sedan anspråk på att vara 

legitim företrädare för en verksamhetsdomän, detta kallar Grape för domänanspråk. 

Johansson och Grape skriver att inom samverkansprojekt så är flera organisationer många 

gånger intresserade av samma verksamhetsdomän och det kan då uppstå problem (Grape, 

2006: 56 och Johansson & Grape, 2006: 206). Lindqvist skriver att genom att tillhöra samma 

organisatoriska fält kan samarbete bli möjligt mellan olika organisationer men det kan också 

bli en källa till konkurrens. Är flera organisationer intresserade av samma verksamhetsdomän 

kan konkurrens uppstå om vem som ska ha ansvaret och ta hand om en viss uppgift eller, å 

andra sidan, om att slippa utföra vissa uppgifter (Lindqvist, 1998: 81). Vi har märkt av denna 

problematik då socialtjänstens och BUP:s verksamhetsdomäner i vissa fall liknar varandra. 

Socialtjänstens bedömning av barnet är på ett socialt plan medan BUP:s bedömning är på ett 

psykiskt plan. Gränsdragningen mellan dessa kan vara problematisk, i synnerhet när 

myndigheterna ska samverka. Socialtjänsten och BUP gör därför delvis domänanspråk på 

samma verksamhetsdomän, det vill säga bedömning av barnets behov av hjälp. Kurator Mona 

visar på denna problematik såhär; 

 
�Det är en hårfin linje mellan socialen och BUP, just vem som gör vad när det är trauma. Vi och socialen 

måste göra en riskbedömning samt en bedömning om behandling och skydd, så att barnet hamnar rätt.� 

(Kurator Mona) 
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Kuratorerna på BUP anser även att deras kompetens på samrådsmötena inte alltid utnyttjas till 

fullo i den mån som de hade önskat. Socialtjänsten är den myndighet som drar ärendet under 

mötena och har en mer självklar roll då de alltid gör en bedömning av barnets behov av skydd 

och stöd. Då BUP och socialtjänsten delvis gör domänanspråk på samma verksamhetsdomän 

och BUP inte är involverade i alla ärenden, får de en mer tillbakadragen roll under mötena. Vi 

vill dock poängtera att detta inte upplevs som ett stort problem av de berörda aktörerna. 

 

Lindqvist menar mot denna bakgrund att det är viktigt att ta i beaktande om det råder enighet 

mellan organisationerna om vad som tillhör vems rättmätiga domän (Lindqvist, 1998: 81). 

Trots tidigare nämnda problematik, där socialtjänsten och BUP delvis gör domänanspråk på 

samma verksamhetsdomän, så upplever vi att det finns en samstämmighet bland aktörerna 

kring vilka ansvarsområden som tillhör vem. Det finns som vi påvisat tidigare en tydlighet 

mellan de olika professionernas uppgifter vilket gör att man kan enas under de olika 

verksamhetsdomänerna.  

 

Sammantaget har vi påvisat att ärenden om våld och övergrepp mot barn är ett eget 

organisatoriskt fält, som de samrådsgrupper vi valt att studera samverkar kring. Aktörerna i 

dessa grupper styrs av olika institutionella logiker som gör att vissa problem kan uppstå, 

exempelvis krockande utredningar mellan socialtjänsten och polisen. Resultatet visar att det 

finns en tydlighet mellan de olika professionernas roller och att man respekterar varandras 

bedömningar. Vi har även visat att myndigheterna har olika verksamhetsdomäner, som inom 

gruppen är relativt väl avgränsade. Dock gör socialtjänsten och BUP delvis domänanspråk på 

samma verksamhetsdomän. Grape skriver att respekterar de olika organisationerna gränserna 

för varandras verksamhetsområden och roller i projektet råder något han kallar för 

domänkonsensus, om inte så råder domänkonflikt. Domänkonflikt beskriver han som ett 

bestående tillstånd av ineffektiv samverkan (Johansson & Grape, 2006: 206). Detta kommer 

vi gå in närmare på längre fram i uppsatsen.  

 

3.3 Vikten av tydliga mål och samstämmiga förväntningar för samverkan 

Till vilken grad ett samverkansprojekt kommer att kännetecknas av domänkonsensus 

respektive domänkonflikt, kan enligt Grape till stor del förklaras med hur 

integrationsprocessen ser ut. För att ett samverkansprojekt ska uppnå domänkonsensus menar 

han att det är viktigt med ett aktivt integrationsarbete mellan olika yrkesgrupper, chefer samt 
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politiker för att uppnå en samsyn gällande mål, medel och de olika organisationernas roll i 

projektet. Att integrera innebär att föra samma olika delar till en helhet och 

integrationsbegreppet syftar till hur väl samstämmiga mål olika organisatoriska aktörer har 

och hur de sedan agerar för att nå dessa mål (Grape, 2006: 68f).  

 

De faktorer Danermark belyser är viktiga för en fungerande samverkan kan, enligt Grape, 

kopplas till en hög grad av integration (Grape, 2006: 51). Danermark anser att målen för 

samverkan är en betydande faktor då det gemensamma syftet är det som bildar grunden för de 

konkreta insatserna. Eftersom de olika professioner som ingår i en samverkansgrupp enligt 

Danermark har olika mål från början krävs, för en fungerande samverkan, ett gemensamt syfte 

så att målen för gruppen klargörs (Danermark & Kullberg, 1999: 54). 

 

Då både teori och tidigare forskning visar på vikten av samstämmiga mål för en fungerande 

samverkan är detta av intresse för oss att undersöka närmare. Majoriteten av aktörerna är 

överens om att det finns tydliga mål för samrådsgrupperna. Polis Jessica säger i följande citat; 

 
�Ja, det tycker jag. Alltså alla som jag jobbar med är så rutinerade i detta men ibland kan det ju hända att 

vi gör fel och att man inte riktigt vet. Det är ju inget ärende som är det andra likt, men jag tycker det är 

klara mål.� (Polis Jessica) 

 

Eftersom professionerna utgår från olika institutionella logiker och därmed också har olika 

mål med det arbete som ska utföras är det viktigt att alla är överens om ett gemensamt mål. 

Genom att studera samverkansrutinerna för de lokala samrådsgrupperna fann vi att det finns 

tydliga mål nedskrivna för grupperna. I samverkansrutinerna finns en detaljerad beskrivning 

av hur samverkan ska se ut mellan myndigheterna. Vårt resultat tyder på att det finns en 

gemensam syn på vad målen med samrådsgrupperna är. Dock framgår att det finns en skillnad 

mellan aktörerna när det kommer till förväntningarna på hur samrådsmötena ska se ut. Att det 

råder skillnad i dessa förväntningar kan då förklaras genom brister i integrationsprocessen. 

Resterande del av detta tema kommer inte att behandla länsgruppen eftersom de samverkar på 

ett mer övergripande plan och inte har dessa kontinuerliga samråd. Utifrån detta anser vi att 

de lokala samrådsgrupperna är av större intresse då de arbetar praktiskt utifrån 

samverkansrutinerna. 
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3.3.1 Aktörernas mål med samrådsträffen 

Den skillnad vi upplever finns kring aktörernas mål för samverkansmötena kan troligen 

hänvisas till att de inte har så stor kunskap om vad som står i samverkansrutinerna. Vi 

upplevde vid intervjuerna denna osäkerhet genom att flera av intervjupersonerna hade tagit 

fram samverkansrutinerna och under intervjuns gång bläddrade i dem. Detta kan bero på att 

man är osäker på de formella krav och mål som finns då man har väl inarbetade rutiner kring 

samverkan i gruppen. Några av intervjupersonerna vittnar även om denna osäkerhet. En av 

aktörerna säger såhär om hur rutinerna används; 

 
�Jag kan inte säga att jag läser den. Utan nu vet man hur det ska fungera. Men kanske man borde gå 

igenom den någon gång ibland för det kan ju vara något man missar. Det kanske är dumt. Till vilken grad 

de efterföljs vet jag faktiskt inte.�  

 

Att det hos en del av aktörerna förekommer bristfällig kunskap kring innehållet i 

samverkansrutinerna kan i sin tur bidra till att det finns en skillnad i aktörernas mål och 

förväntningar. Denna skillnad kan då visa sig i de olika mål som finns om vad som ska 

diskuteras under samrådsträffarna. Det här kan kopplas till brister i integrationsprocessen då 

man troligen inte arbetar tillräckligt aktivt med att integrera samstämmiga mål på vad 

samrådsmötena ska handla om. Grape skriver att integrationen antingen kan vara vertikal eller 

horisontell. Vertikal integration har att göra med hur väl integrationen är tillämpad i alla led 

inom en organisation och horisontell integration syftar till hur integrationen fungerar mellan 

aktörer på ungefär samma hierarkiska nivå. Båda dessa sidor av integrationsdimensionen 

måste vara väl förankrad för att samverkan ska fungerar bra (Grape, 2006: 51).  

 

Lindqvist skriver att inom den horisontella integrationen finns det tre aspekter som är värda 

att titta närmare på. Dessa är att det finns en ömsesidig syn på att samverkan inom det berörda 

området är viktig, att det finns en samstämmig syn på målen och att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan de inblandade organisationerna (Lindqvist, 1998: 83). Som vi visat i 

inledningsskedet av analysen finns det inom grupperna en gemensam syn bland aktörerna på 

vikten av att samverka kring våld och övergrepp mot barn. Det finns även en samsyn kring det 

övergripande syftet om varför man samverkar, dock verkar det som det brister i 

integrationsarbetet då de mål som är uppsatta för samrådsmötena inte till fullo efterföljs av 

alla professionerna. Åklagare Margareta uttrycker det enligt följande; 
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�Att vi har ett gemensamt intresse av att vi ska ha de här samrådsmötena, det är ju uppenbart, så är det ju, 

det vill alla ha. Men sedan så beroende på vilka tjänstemän det är som träffas i rummet så har vi kanske 

olika syn på vad syftet med mötet är. Det försöker jag långsamt och säkert kämpa för. Jag tycker syftet 

ska bli tydligare.� (Åklagare Margareta) 

 

Enligt samverkansrutinerna framgår det tydligt vad syftet med mötet är. �Vid samrådet skall 

utredningsarbetet planläggas så att inblandade parter vet vem som gör vad och i vilken 

ordning� Samrådet är inte att betrakta som en polisanmälan och samrådets syfte är inte heller 

att ta ställning i den frågan� (Samverkansrutiner, 2005: 6). Här uppmärksammade vi en tydlig 

skillnad mellan professionerna. De båda socialsekreterarna anser i huvudsak att syftet med 

samrådsmötena är de ska få möjlighet att rådfråga om polisanmälan ska göras eller ej, vilket 

kan illustreras genom följande citat; 
 

�Samrådsmötena är som en hjälp för oss i hur vi ska gå vidare. Ska jag polisanmäla eller ska jag inte göra 

det? Kan man ha ett samtal med barnet först?� (Socialsekreterare Susanne) 

 

Från resterande aktörers sida anser man istället att mötet ska vara ett tillfälle då 

utredningsprocessen ska planeras. Det framgår att det i dagsläget är alltför stort fokus på om 

socialtjänsten ska polisanmäla eller inte. Att det råder en skillnad här kan återigen kopplas till 

att det inte finns någon större kunskap om vilka formella mål som står i samverkansrutinerna. 

Detta då ingen av aktörerna hänvisar till rutinerna för att förklara det egentliga syftet med 

samrådsmötena. Det verkar inte finnas en medvetenhet om att det i samverkansrutinerna står 

att syftet med mötet inte är att ta ställning till om det ska göras en polisanmälan.  

 

Som litteraturen visar är det viktigt att ha ett gemensamt mål och en samsyn kring betydelsen 

av samverkan inom det organisatoriska fält man arbetar. Detta är viktigt eftersom det, som 

Danermark skriver, får konsekvenser för det konkreta arbetet vilket även vårt insamlade 

material visar på. Ska man uppnå ett gemensamt mål är man beroende av att alla aktörerna gör 

sin del för att uppfylla detta mål. Vårt resultat visar att det finns ett sådant beroende i 

samrådsgrupperna och att det finns ett behov av varandras kompetenser för att uppnå det 

gemensamma målet.  

 

Dock pekar polisen och åklagarens agerande på att de inte har ett lika stort beroende av andras 

kompetenser, då de tenderar att vara mer inriktade på sina egna mål än ett gemensamt mål för 



23 

 

samrådsgruppen. Detta framgår genom att de inte alltid prioriterar socialtjänstens involvering 

i den utsträckning som hade varit önskvärd. En av dem säger såhär; 

 
�Där kan jag väl säga om jag ska vara självkritisk, att när det gäller, så skulle jag kanske kunna kalla till 

samråd i större utsträckning än vad jag gör. Jag kan glömma att jag kanske behöver ha med mig 

socialtjänsten, så det är en brist att jag glömmer bort det, då kör vi racet så får de inte riktigt veta. Det är 

ju inte så bra.�  

 

3.3.2 Åklagarens roll i samrådsgrupperna 

En intressant upptäckt vi gjort är att samtliga aktörer tilldelar åklagaren en överordnad roll 

under samrådsmötena trots att det inte finns nedskrivet någonstans att hon ska ha denna roll. 

Dock råder det delade meningar om huruvida denna roll uppfattas som positiv eller ej. 

Åklagarens överordnade roll kan påvisas genom följande citat;  

 
�Jag tänker egentligen att det är åklagaren som håller ordförande-klubban och bestämmer att det här vill 

vi anmäla och det här går vi inte vidare med.� (Kurator Mona) 

 

�Det blir ju lite att jag hamnar i någon form av ordförande-roll här på kortsidan. Dels för att jag är ensam 

om att vara med i alla de lokala samrådsgrupperna och dels för att jag har en väldigt klar beslutande 

position. Jag bestämmer ju vilka utredningar som jag och polisen ska jobba med och vilka vi inte ska 

jobba med. Jag hamnar i den rollen där jag får någon form av en ganska tung roll men det är inte riktigt 

meningen egentligen.� (Åklagare Margareta) 

 

I ett försök att beskriva åklagarens roll tänker vi använda oss av Erving Goffmans teori om 

team. Goffman fokuserar i sin bok �Jaget och maskerna� på vardagens dramatik då han menar 

att vi spelar olika roller beroende på vilken situation man befinner sig i. Han definierar ett 

team som en samling individer som utför ett nära samarbete och ett samspel för att uppnå ett 

visst mål (Goffman, 2006: 79, 95). De lokala samrådsgrupperna är inte enligt Goffmans 

definition ett team fullt ut då det inte är det nära samarbetet utan istället samverkan som äger 

rum. Vi anser dock att en viss del av Goffmans resonemang kring team är användbart för att 

beskriva en del av vårt resultat. Goffman menar att i ett team finner man ofta att någon 

tenderar att regissera och kontrollera handlingens utveckling och denna individ är även med 

och spelar en roll i det framträdande som han leder. Denna person blir då i centrum för 

uppmärksamheten och blir på så vis huvudperson (Goffman, 2006: 89, 91). Det är uppenbart i 

vårt fall att åklagaren är gruppens regissör och kontrollerar vilka ärenden som ska 
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polisanmälas och därmed även handlingens utveckling. Då samrådsmötena handlar mycket 

om man ska polisanmäla eller ej hamnar åklagaren i centrum för uppmärksamheten då 

resterande aktörer väntar på hennes beslut innan man kan gå vidare. Åklagaren är också den 

person några av aktörerna ringer för att få råd mellan samrådsmötena.  

 

Åklagarens roll i samrådsgruppen kan även relateras till Danermarks påverkansfaktor om 

makt. Han menar att mellan de olika aktörerna i samverkansgruppen kan det finnas olika 

maktfaktorer som påverkar arbetet, exempelvis särskilda kunskaper. Vissa professioner kan 

gentemot andra ha mer status i sitt yrke och får då ofta även en dominerande ställning i 

gruppen (Danermark, 2000: 26). Vårt resultat visar på att aktörerna anser att åklagaryrket har 

en högre status än de andra yrkesgrupperna i samrådsgrupperna. Åklagaren har även en 

maktposition i den bemärkelsen att det är hon som beslutar om förundersökning ska inledas. 

Att åklagaren får denna position i gruppen kan bero på att hennes beslut direkt påverkar de 

andra aktörernas arbete, vilket gör att de andra aktörerna hamnar i en beroendeställning 

gentemot henne. Detta kan ytterligare styrka att det finns en skillnad i graden av beroende 

mellan aktörerna. Åklagarens kunskap om ett ärende har skäl nog att polisanmälas sätter, även 

denna, henne i en maktposition. Det är denna kunskap som aktörerna, och då framförallt 

socialsekreterarna, är angelägna om att ta del av. Detta illustreras av Socialsekreterare 

Susanne; 
 

�Det är åklagaren som på något sätt har kunskapen om det här ärendet kan leda till åtal, om det är någon 

idé att ta upp det och det är den kunskapen man mest vill åt i det här läget om man säger så. Men det är 

väldigt demokratiskt och det är ingen som styr och ställer men det är hennes kunskap som är mest 

angelägen för oss i det läget att ta del av.� (Socialsekreterare Susanne) 

 

Vårt insamlade material visar att denna roll inte är önskvärd av åklagaren då den inte tillhör 

hennes verksamhetsdomän. Lindqvist menar att domänanspråk även kan handla om att slippa 

utföra vissa uppgifter vilket är fallet här. Socialtjänsten vill undgå att ta beslutet om 

polisanmälan ska göras och lägger istället detta på åklagaren. Åklagaren får då utföra en 

uppgift som egentligen tillhör socialtjänstens verksamhetsdomän.  

 

3.3.3 Ledningens engagemang 

Efter att ha redogjort för hur den horisontella integrationsprocessen ser ut i de lokala 

samrådsgrupperna tänker vi i detta stycke redogöra för den vertikala integrationsprocessen. 
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Den vertikala integrationen, som vi nämnt tidigare, syftar till att det ska finnas samstämmiga 

mål och att dessa mål ska vara väl integrerade inom organisationens alla led. Enligt 

Danermark ska samverkan innefatta alla nivåer i de organisationer som är medverkande och 

ledningen ska ha en aktiv roll under hela samverkansprocessen (Danermark, 2000: 19). Vårt 

resultat visar att det råder delade meningar om det finns en god vertikal integration inom den 

egna myndigheten. Många av aktörerna vittnar om att det finns en acceptans från varje 

myndighets ledning kring samrådsgruppen. Då alla deltar utifrån sina respektive tjänster kan 

detta vara ett uttryck för den acceptans som finns från ledningen. Det finns, enligt några 

aktörer, ett starkt stöd från chefer och den egna ledningen medan andra inte ser något större 

engagemang från ledningens sida när det kommer till denna fråga.  
 

Då Danermark även tar upp den politiska ledningens betydelse för en fungerande vertikal 

integration ville vi få Politiker Anns syn på samverkansprojekt. Det framgår dock att hon inte 

har någon kunskap om länsgruppen och de lokala samrådsgrupperna. Hon säger såhär; 
 

�Det ringer något i bakhuvudet på mig när du säger det men det är ingenting jag är involverad i... Jag 

hoppas att det finns sådana grupper men jag har inte varit i kontakt med dem.� (Politiker Ann) 

 

En problematik kring detta är, enligt Politiker Ann, att det sker en dålig återkoppling till den 

politiska ledningen. Oftast sker det bara en återkoppling om samverkansprojekten går dåligt, 

vilket är en brist då detta får konsekvenser för den vertikala integrationen. Enligt majoriteten 

av aktörerna finns det inte någon stor kunskap om samrådsgrupperna bland politikerna, men 

det framkommer även att det inte finns något motstånd till dessa grupper. Dock har varken 

den egna- eller den politiska ledningen i någon av myndigheterna en aktiv roll i 

samverkansprocessen, vilket då förstärker uppfattningen om att den vertikala integrationen 

inte fungerar fullt ut.  
 

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att det finns en gemensam vilja bland aktörerna att 

samverka kring dessa frågor men att integrationsprocessen brister något när det kommer till 

att tillämpa samstämmiga mål för syftet med samrådsmötet. Att det även finns ett beroende av 

varandra framgår tydligt i vårt resultat, dock verkar inte polis och åklagare anse att beroendet 

är lika stort som hos resterande aktörer. Våra resultat visar även att det i vissa myndigheter 

finns en bristande vertikal integration medan andra verkar ha lyckats bättre med att förmedla 

ett samstämmigt mål inom alla led i organisationen.  
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3.4 Aktörernas idealbild av samverkan 

Som en kort avslutning till analysen vill vi presentera aktörernas syn på hur samverkan hade 

fungerat bäst. Vårt resultat visar att majoriteten av aktörerna vill ha en tätare samverkan för 

att kunna göra ett mer heltäckande omhändertagande av barnet och familjen. Det finns även 

önskemål om att jobba mer aktivt med dessa frågor och utveckla en större kompetens inom 

gruppen. Vi kan göra en åtskillnad mellan professionerna när det kommer till frågan om hur 

aktörernas idealbild för samverkan ser ut. Socialsekreterarna och kuratorerna, som alla är 

socionomer i grunden, har Barnahusidén i tankarna, det vill säga en tätare samverkan under 

ett gemensamt tak. Kurator Annika uttrycker detta enligt följande; 

 
�Idealet hade varit om det fanns en särskild grupp under ett gemensamt tak som jobbade med det här, som 

kunde utveckla särskild kompetens och kunskap, alltså spetsa sig lite kring det här och vara duktiga på 

hela processen. Från det att en anmälan kommer in till det här med förhör, hur man fångar upp och tar 

hand om familjen i kris och barnet och behandlingen, att det blir en helhet i det�. (Kurator Annika) 

 

Åklagare och polis är inriktade på att den samverkan som finns idag är bra men att bland 

annat syftet med samrådsmötet behöver bli tydligare samt att polisen behöver mer resurser i 

form av barnutredare för att få samverkan att fungera fullt ut. Åklagare Margareta uttrycker 

detta såhär; 
 

�Med lite mindre vikt på mig som vågmästare tycker jag den samverkan vi har är bra. Min idealbild är att 

vi kommer hit, socialtjänsten berättar anonymt att idag har vi fått informerat om något som har hänt och 

vi diskuterar frågan hur man ska jobba vidare. Det ideala här är då att socialtjänsten först då innan mötet 

bestämt sig om de ska göra en polisanmälan�. (Åklagare Margareta) 
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4. Slutsatser och slutdiskussion  

4.1 Påverkansfaktorernas betydelse  

Syftet med den här uppsatsen har varit att se vilka strukturella organisatoriska villkor som 

påverkar samverkan i samrådsgrupperna kring våld och övergrepp mot barn i Kronobergs län 

samt vilken betydelse dessa faktorer har för hur samverkan fungerar. 

 

Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte då vi i analysen har beskrivit centrala påverkansfaktorer för 

samverkan i de samrådsgrupper vi studerat samt vilken betydelse dessa har, utifrån de 

teoretiska utgångspunkter vi använt. De faktorer vi anser är viktigast utifrån vår analys är 

institutionella logiker då de styr myndigheternas agerande och att det finns en tydlighet 

mellan de olika verksamhetsdomänerna så att inte myndigheterna gör domänanspråk på 

samma verksamhetsdomän. Att det finns tydliga mål för samverkan är en annan viktig faktor 

då gemensamma insatser behöver gemensamma mål. Det krävs även att det finns ett aktivt 

integrationsarbete både mellan aktörerna på fältet och på alla nivåer inom den egna 

organisationen.  

 

För att visa på betydelsen dessa faktorer har för samverkan för vi här ett resonemang kring till 

vilken grad de samrådsgrupper vi studerat kännetecknas av domänkonsensus eller 

domänkonflikt. Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att de samrådsgrupper vi studerat inte 

kännetecknas av någon av dessa ytterligheter. Grape skriver att det är vanligt att 

samverkansprojekt befinner sig just någonstans mellan dessa tillstånd (Grape, 2006: 62). 

Dock anser vi att samrådsgrupperna ligger närmare domänkonsensus än domänkonflikt. 

Denna slutsats vill vi förtydliga genom de begrepp vi tagit upp i analysen.  

 

Hur de samrådsgrupper vi valt att studera hamnar mellan dessa två tillstånd kan förklaras 

genom de nyinstitutionella begreppen. På grund av att myndigheterna utgår från olika 

institutionella logiker så händer det att framförallt polisen och socialtjänstens olika 

utredningar krockar. Detta får i sin tur konsekvenser för samverkan då det påverkar 

myndigheternas möjlighet att uppfylla sina mål.  Det kan även uppstå problem om olika 

myndigheter gör domänanspråk på samma verksamhetsdomän. Detta är till viss del fallet både 

mellan socialtjänsten och BUP, vars arbetsuppgifter stundtals går in varandra, men även 

mellan åklagaren och socialtjänsten, där det istället handlar om att slippa utföra en viss 
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uppgift. Ovannämnda omständigheter påverkar samrådsgruppernas möjligheter att uppnå 

domänkonsensus negativt.  

 

Däremot finns det många förhållanden som talar för att samrådsgrupperna har en viss grad av 

domänkonsensus. De olika myndigheterna har tydliga roller och i de flesta fall väl avgränsade 

verksamhetsdomäner, vilket bidrar till att allas kunskaper tas tillvara. Det finns även en 

medvetenhet bland aktörerna kring de problem som uppstår på grund av att man utgår från 

skilda institutionella logiker och man arbetar i största möjliga mån för att undvika dessa. Ett 

exempel på detta är att socialtjänsten tänjer något på vissa delar av sin lagstiftning för att 

hindra att deras och polisens utredningar krockar. Att samrådsgrupperna funnits sedan 1987, 

vittnar även detta om att det finns en viss grad av domänkonsensus i samrådsgrupperna. Grape 

styrker även detta då han skriver att samverkansprojekt som kännetecknas av 

domänkonsensus är långlivade (Grape, 2006: 65). Om grupperna inte fungerat alls hade de 

troligen bytts ut mot andra arbetsformer.  

 

För att ytterligare förklara varför samrådsgrupperna kännetecknas av domänkonsensus 

respektive domänkonflikt kommer vi här att ta upp integrationsprocessens betydelse. Båda 

dimensionerna av denna process måste vara väl förankrade för att uppnå en hög grad av 

domänkonsensus. Den horisontella integrationen i samrådsgrupperna är väl förankrad i den 

bemärkelsen att det finns en samsyn bland aktörerna om att det är viktigt att samverka kring 

dessa frågor och att det finns tydliga mål nedskrivna i samverkansrutinerna samt att det finns 

ett visst beroende mellan aktörerna. Integrationen brister däremot något då det kommer till att 

ha ett gemensamt syfte till varför man träffas och att beroendet inte anses vara lika stort hos 

alla aktörerna. I den vertikala integrationen har man även här kommit en bit på vägen till att 

uppnå domänkonsensus. Det finns en acceptans från varje myndighets egen ledning, gällande 

samrådsgrupperna, men engagemanget därifrån varierar. När det kommer till politikerna finns 

det inte något motstånd till samrådsgrupperna, men det finns heller inte något starkt stöd eller 

någon drivkraft från deras sida. Dock vet vi för lite om politikernas roll för att dra några 

definitiva slutsatser.  

 

Vi vill tydliggöra att vårt resultat endast gäller de samrådsgrupper vi studerat och inte alla 

samrådsgrupper som finns i Kronobergs län, kring våld och övergrepp mot barn. Detta då 

resultatet visat att man inte utnyttjar de lokala samrådsgrupperna i länets alla kommuner. I 
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vissa kommuner tillkallas nästan aldrig samrådsgruppen och det finns en tveksamhet till hur 

samverkan fungerar i dessa kommuner. Vi anser att det hade varit av intresse att i kommande 

studier undersöka hur samverkan skiljer sig mellan de olika kommunerna och vad det är som 

betingar denna skillnad. Hur hanterar man denna typ av ärenden i de kommuner där 

samrådsgrupperna är mindre livaktiga? 

 

4.2 Målgruppen som påverkansfaktor 

Howard S. Becker skriver i sin bok �Tricks of the trade� att man kan göra det fall man 

studerar generaliserbart genom att ta bort de specifika egenskaper som utmärker fallet. På 

detta sätt kan de slutsatser som framkommit även förklara andra fall inom samma fält 

(Becker, 2008: 137). Dock anser vi att vårt specifika fall, det vill säga våld och övergrepp mot 

barn, har betydelse för resultatets utgång och då inte är generaliserbart i den bemärkelsen 

Becker skriver. Detta då vi upplever att den målgrupp samrådsgrupperna samverkar kring 

spelar roll. Som Tham skriver visar vårt resultat att barn har ett stort känslomässigt värde för 

vuxna och brott mot denna målgrupp måste till varje pris förebyggas. Då barn enligt vårt 

resultat är en så oerhört utsatt grupp och inte kan stå upp för sina rättigheter själva, tror vi att 

detta påverkar aktörernas vilja att samverka kring målgruppen. Om samverkan inte fungerar 

finns det en risk att barnet �faller mellan stolarna� hos olika myndigheter, det är då barnet 

som blir den som drabbas. Då det är ett barn, och inte något materiellt, som blir offer för en 

icke fungerande samverkan kan detta bidra till att myndigheterna anstränger sig mer för att 

uppnå ett gemensamt mål. Detta genom att exempelvis tänja på sina regler och prioritera 

dessa ärenden. Den samhälleliga barncentrering och solidariteten med barn som brottsoffer vi, 

i inledningsskedet av analysen, visat på har därmed stor betydelse för hur resultatet av 

samverkan utfaller. Exakt hur stor betydelse målgruppen har för hur samverkan fungerar hade 

varit intressant att undersöka närmare och se om detta kan klassificeras som en 

påverkansfaktor för samverkan.  
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Bilaga 1 � Intervjuguide: Socialdirektör Jan  

 

• Vilken är bakgrunden till länsgruppen för samverkan kring utsatta barn? 
 

• Vad är dina huvuduppgifter inom denna grupp?  
 

• Vilka myndigheter och organisationer är representerade i gruppen? 
 

• Hur ofta träffas ni i gruppen? 
 

• Hur kan en samrådsträff se ut? 
 

• Har gruppen kontakt med varandra mellan träffarna? 
 

• Hur anser du att kommunikationen fungerar mellan myndigheterna? 
 

• Vad är samverkan för dig? Hur fungerar samverkan inom gruppen?  
 

• Berätta om hur din idealbild för samverkan ser ut? Vad ser du för hinder respektive 
möjligheter för en sådan samverkan?  

 

• Skiljer sig de olika myndigheternas intressen åt? I så fall hur? 
 

• Vad anser du är gruppens huvuduppgifter och mål? 
 

• Är målen för samverkan tydliga? Finns det olika mål kring samverkan inom gruppen 
mellan de olika representanterna? I så fall vilka? 

 

• Tenderar man att prioritera olika? 
 

• Finns det en tydlighet mellan de olika professionernas uppgifter? 
 

• Hur stor är kunskapen om varandras verksamheter? 
 

• Finns det någon verksamhet/ myndighet som har huvudansvaret i gruppen? I så fall 
vilken eller vilka? 

 
• Upplever du att gruppen har en likartad syn på frågor som rör utsatta barn? 
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• Vilka resurser har ni att tillgå? 
 

• Finns det några ekonomiska intressen som är i konflikt?  
 

• Upplever du att samrådsgruppen får det stöd som behövs exempelvis från den egna 
ledningen och politikerna i Kronoberg? 

 
• Hur beslutas ärenden i gruppen? Hur genomförs de sedan i praktiken? 

 

• Hur mycket tid läggs på samrådsgruppen? 
 

• Hur länge har du suttit med i gruppen? Är det i hög grad samma människor som sitter 
med som representanter? 

 

• Finns det nedskrivna protokoll eller andra dokument som rör samrådsgruppen och 
dess träffar? 

 

• Kontaktuppgifter till de olika representanterna?  
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Bilaga 2 � Intervjuguide: Politiker Ann 

 

• Vilka frågor arbetar du med? 
 

• Känner du till länsgruppen för samverkan kring utsatta barn inom Livsstil Kronoberg 
samt de lokala samrådsgrupperna?  

 

• Vad vet du om deras arbete och vad de har uppnått? 
 

• Vilket inflytande har politikerna i dessa grupper?  
 

• Finns det några riktlinjer och direktiv om hur och vad grupperna ska arbeta med från 
politikernas sida? 

 

• Påverkar gruppernas arbete politiken i kommunen på något sätt? Vilken återkoppling 
finns? Vilken insyn har politikerna i gruppernas arbete?  

 

• Hur ser du på deras samverkan? Positiva och negativa effekter? 
 

• Hur tänker och prioriterar man inom politiken i Kronoberg kring frågor som rör våld 
och övergrepp mot barn? Finns det en enighet bland politikerna? 

 

• Vilka resurser lägger man på dessa frågor? Vilka resurser läggs på länsgruppen för 
samverkan kring utsatta barn samt de lokala samrådsgrupperna? 

 

• Vem bidrar med vad gällande resurser? Vem beslutar om resurserna? 
 

• Varför tror du barnafrågan är så aktuell idag?  
 

• Står resurserna i proportion till det intresse som finns för barn idag?   
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Bilaga 3 � Intervjuguide: Åklagare, polis, socialsekreterare och kuratorer 

 

• Vilken yrkestitel och yrkesbakgrund har du? 
 

• Vad är samverkan för dig? Hur anser du att det skiljer sig från begreppen samarbete 
och samsyn? 

 

• Hur fungerar samverkan inom länsgruppen/de lokala samrådsgrupperna? Är det någon 
skillnad mellan de olika grupperna? 

 

• Finns det en samsyn i gruppen/grupperna kring frågor om våld och övergrepp mot 
barn 

 

• Vilka är dina/era huvuduppgifter inom denna grupp/dessa grupper? 
 

• Hur länge har du suttit med i gruppen/grupperna? Hur viktigt tycker du det är att 
samma representanter sitter med i samrådsgrupperna (dvs. att det inte är någon hög 
omsättning av representanterna)?  

 

• Vilken är bakgrunden till de lokala samverkansgrupperna? På vems begäran startade 
de? 

 

• Finns det några andra riktlinjer eller direktiv som de lokala samrådsgrupperna följer 
förutom de samverkansrutiner som finns från Länsgruppen för samverkan kring utsatta 
barn? 

 

• Till vilken grad efterföljs dessa samverkansrutiner?  
 

• Tillkallar ni alltid den lokala samrådsgruppen om ni får in ett ärende? Skiljer det sig 
mellan de olika lokala samrådsgrupperna? Träffas ni bara när det kommer in ett ärende 
eller har ni regelbundna möten där emellan? 

 

• Informeras alltid samtliga berörda myndigheter när någon får in ett ärende av denna 
karaktär? 

 

• Vilken är enligt dig de lokala samrådsgruppernas främsta uppgift och mål? 
 

• Är målen för samverkan tydliga? Finns det olika mål kring samverkan inom gruppen 
mellan de olika representanterna? I så fall vilka? 
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• Vilka faktorer anser du är de viktigaste för en fungerande samverkan? Vilka faktorer 
anser du kan hindra samverkan i gruppen? 

 

• Vilka av dessa faktorer upplever du påverkar arbetet i samrådsgrupperna? 
 

• Hur anser du att kommunikationen fungerar i gruppen/grupperna? Finns det någon 
skillnad? I så fall hur skiljer de sig mellan grupperna? 

 

• Skiljer sig de olika myndigheternas intressen åt? I så fall hur? 
 

• Finns det en tydlighet mellan de olika professionernas uppgifter? 
 

• Hur stor är kunskapen om varandras verksamheter? 
 

• Finns det någon verksamhet/ myndighet som har huvudansvaret i gruppen/grupperna? 
I så fall vilken eller vilka? 

 

• Upplever du att länsgruppen/de lokala samrådsgrupperna får det stöd som behövs 
exempelvis från ledningen inom den egna myndigheten samt politikerna i Kronoberg? 

 

• Finns det tillräckligt med resurser (exempelvis i form av till räckligt med personal) för 
att samverkan ska fungera effektivt? 

 

• Har det skett någon utvärdering av länsgruppen/de lokala samrådsgrupperna och hur 
arbetet fungerar? 

 

• Berätta om hur din idealbild för samverkan ser ut? Vad ser du för hinder respektive 
möjligheter för en sådan samverkan?  

 

 

 

 


