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Abstract 

Collaboration is a tool many organizations use to achive a certain goal. In 

previous research it can be read about both advantages and disadvantages of 

collaboration and also that a well-functioning collaboration is difficult to achieve. 

In previous research there is a shortage of scientific researches illustrating the 

outcome of collaboration. I have chosen to examine the cooperation between the 

social services and schools of the municipality of Växjö. The purpose of this essay 

is to understand what experiences staff working with children/young people in 

school and social services have of collaboration between each others 

organizations. And what they think about the importance of collaboration for the 

pupil/client. I have used a qualitative method and carried out individual interviews 

as well as focus group interviews. Altogether I accomplished two individual 

interviews and two focus group interviews. In order to analyze my empiricism I 

have used Kvale's (1997) process of interpretation and applied the new 

institutional theory of organization. As the theory is extensive I have chosen to 

focus on certain parts which are: organizational fields, business domain, 

consensus domain and conflict domain. In my analysis I have come to the 

conclusion that informants in school and people in social services have different 

views on the collaboration in between them. Their experiences are however that 

an effective interaction leads to positive effects for both the child/the young and 

for the professionals themselves. Today however they experience that the 

cooperation between the organizations has a lack of common goals and 

expectations. 

 



Lena Löfqvist   

 

3 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 5 

1.2. BAKGRUND 6 

2. PROBLEMFORMULERING 8 

2.1. SYFTE 9 

2.2. AVGRÄNSNINGAR 9 

3. TIDIGARE FORSKNING 10 

3.1. SAMVERKAN 11 

3.2. VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN 15 

3.2.1. SAMVERKAN: 15 

3.2.2. ANMÄLNINGSPLIKT: 16 

3.2.3. SEKRETESS: 16 

4. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 17 

4.1. KVALITATIV METOD 17 

4.2. DATAINSAMLINGSTEKNIK 17 

4.3. TOLKNING OCH ANALYS AV INTERVJUMATERIALET 19 

4.4. URVAL 21 

4.5. VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 23 

4.6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 24 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 26 

5.1. ORGANISATORISKT FÄLT 27 

5.2. VERKSAMHETSDOMÄN 28 

5.3. DOMÄNKONSENSUS OCH DOMÄNKONFLIKT 29 

6. FÖRBEREDANDE PRESENTATION 30 

6.1. POLICYDOKUMENT INOM VÄXJÖ KOMMUN GÄLLANDE SAMVERKAN 30 

6.2. BEGREPPSBESKRIVNING 31 

6.2.1. RÅDGIVNINGSTELEFONEN/MOTTAGNINGSFUNKTIONEN 31 

6.2.2. UNGDOMSGRUPPEN 31 

6.2.3. BBIC (BARNS BEHOV I CENTRUM) 31 

6.2.4. KONSULTATIONSDOKUMENT 32 



Lena Löfqvist   

 

4 
 

6.2.5. SAMRÅDSGRUPP 32 

7. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 33 

7.1. INTERVJUPERSONERNAS BESKRIVNING AV VAD SAMVERKAN ÄR 34 

7.1.1. Tolkning på självförståelsenivå 34 

7.1.2. Tolkning utifrån kritiskt sunt förnuft nivå 35 

7.1.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 36 

7.2. HUR FÖRHÅLLER SIG PERSONALEN TILL SAMVERKAN GENTEMOT VARANDRA 37 

7.2.1. Tolkning på självförståelsenivå 37 

7.2.2. Tolkning utifrån kritiskt sunt förnuft nivå 45 

7.2.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 47 

7.3. INTERVJUPERSONERNA UPPLEVELSER AV VAD SAMVERKAN KAN LEDA TILL FÖR BARNET 49 

7.3.1. Tolkning på självförståelsenivå 49 

7.3.2. Tolkning utifrån kritiskt sunt förnuft nivå 52 

7.3.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 53 

8. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 55 

9. SLUTORD 59 

10. REFERENSLISTA 60 

11. BILAGA 1. 64 

MISSIV TILL DELTAGARE I STUDIEN KRING SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH SOCIALTJÄNST. 64 

11.1 BILAGA 2. 66 

INTERVJUFRÅGOR: 66 

  

 



Lena Löfqvist   

 

5 
 

1. Inledning 

Många som konfronterats med problem av olika slag säger att någon borde ha 

ingripit tidigare. En individs problem blir ofta onödigt stort och omfattande innan 

åtgärder vidtas. Det är angeläget att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka de 

barn och unga
1
 som är i behov av hjälp och stöd (Svensson, 2006; Alexandersson 

2009). Det inte är ovanligt att situationen kring ett barn eller en ungdom leder till 

att många myndigheter är inblandade kring en och samma familj. Det är inte 

heller sällsynt att de inblandade har olika åsikter om vad som är problemet, med 

brister i kunskap om varandras verksamheter, regelverk, kompetenser och 

yrkesroller och till och med skilda mål för sina insatser (Danemark, 2000).  

 Sundell och Colbiörsen (1999) beskriver att det finns forskning som visar att 

många barn och unga som misstänks fara illa inte uppmärksammats och fått den 

hjälp de är i behov av, detta bland annat på grund av att olika professionella inom 

berörda myndigheter inte samverkar. Alla är dock inte lika övertygande om att 

samverkan verkligen leder till någonting positivt. Det finns de som menar att 

samverkan på olika sätt kan vara negativt för brukaren
2
. Ett problem som lyfts 

fram gällande samverkan är att själva samverkan ibland blir målet istället för ett 

medel för att uppnå ett mål (ibid). Det finns också en risk att det snarare är våra 

uppfattningar av vad vi tror är bra och effektivt än faktisk data som leder till vilka 

metoder och arbetssätt som vi ägnar oss åt inom en organisation. Det blir på så 

sätt våra föreställningar som blir till självklara och eftertraktade målsättningar och 

system (Ahrne & Hedström, 1999). I denna uppsats skall jag undersöka vilken 

uppfattning personal inom skolan och socialtjänsten har på samverkan samt 

samverkans betydelse för eleven/klienten. Mitt intresse för ämnet samt min 

förförståelse har grundats i min yrkesroll som socialsekreterare. Som 

socialsekreterare i Växjö kommun har jag uppmanats till att samverka med andra 

aktörer kring de barn/unga och familjer som vi möter. Jag liksom många andra 

inom organisationen har inte reflekterat över samverkans faktiska betydelse. Min 

inställning har varit att samverkan är något bra, något som både gynnar våra 

                                                           
1
 Med barn och unga menas personer som är under 18 år.  

2
 Med brukare menas personen som är slutmottagare av offentlig service. Det vill i detta 

sammanhang säga den personen som hjälpen riktas till. 
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klienter samt oss yrkesverksamma. Min förhoppning med denna uppsats är att få 

en ökad förståelse för fenomenet samverkan och dess betydelse som antingen 

bekräftar eller förändrar mina tidigare tankar av samverkan.     

1.2. Bakgrund 

Sverige som välfärdsstat handlar om samhällets resurser och medborgarnas 

rättigheter. Medborgarnas krav på service och statens begränsade ekonomi präglar 

olika myndigheters skylighet till insatser. Enligt Högberg (2007) ökar ohälsan i 

samhället och det riktas kritik till skolan och andra myndigheter. Inom socialt 

arbete finns ambitioner, beslut och resurssatsningar. Olika insatser skall förebygga 

det som inte är önskvärt och/eller vara resurser i form av behandling för den 

enskilde och ibland till och med beröva individer friheten (Svensson, 2006). 

Almqvist (2009) skriver i sin rapport att samverkan blir allt mer viktigt för att på 

ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna finna rätt insatser för de barn och unga 

som är i riskzonen
3
. Frih och Steen (1999) skriver att samverkan kan ses som en 

förebyggande åtgärd. Tidiga insatser kan innebära att man förebygger en situation 

så att den inte skall förvärras och behöva leda till tyngre åtgärder. Erfarenheten är 

att desto tidigare problem upptäcks och åtgärdas, desto större är chansen att 

insatserna inte behöver bli så omfattande. Denvall (2006) tittar dock med kritiska 

ögon på det sociala arbetet och frågar om man vet att arbetet fungerar 

ändamålsenligt eller inte.  Wiklund (2006) skriver om att verksamheter inom 

barnavården ständigt blir föremål för tyckanden, dels gällande organiseringen dels 

gällande effekten av olika ingripanden. Vidare menar han att det är svårt att 

utvärdera om olika insatser är till gagn för den enskilde individen. Bergmark och 

Lundström (2006) menar att de senaste åren har högre krav börjat ställas på 

vetenskaplig säkring gällande effekten av insatser inom det sociala arbetet. De 

menar vidare att evidensbaserade insatser mer och mer börjat användas för att 

göra detta möjligt. Man kan konstatera att barnavården har ett komplicerat 

uppdrag. Barnavården skall ansvara för barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Samtidigt som den så långt som möjligt skall avhålla sig från obefogade 

                                                           
3
 Med barn och unga i riskzonen menas de barn och unga som riskerar att inte få sina behov 

tillgodosedda inom familjen. Utgångspunkten för att bedöma detta är kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer, hur dessa risk och skyddsfaktorer samspelar i det enskilda fallet. Risk och 

skyddsfaktorerna finns hos barnet/den unge själv, i närmiljön och på samhällsnivå. 
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ingripanden i avsikt att undvika onödigt kränkande av familjer (Wiklund, 2006). 

Med utgångspunkt i denna bakgrund har jag valt att studera vilka uppfattningar 

som personalen inom skolan och socialtjänsten besitter av samverkan, samt deras 

upplevelser och erfarenheter av vilken betydelse samverkan har för barnet och 

eller ungdomen. 
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2. Problemformulering 

Samverkan ligger i tiden, vanligtvis är det de positiva sidorna som lyfts fram. Det 

finns dock en brist på forskning av samverkans effekter. Detta bland annat 

beroende på de metodologiska svårigheterna av att mäta samverkans faktiska 

resultat (Hjortsjö, 2005). Kanske är detta anledningen till den splittrad syn på 

samverkan som råder. Det finns författare och forskare som beskriver samverkan 

som någonting positivt. Något som leder till olika positiva effekter dels för 

brukaren dels för organisationen (Danemark, 2000; Frih & Steen, 1999; Lind, 

Mosholt & Schultz, 1999; Almqvist, 2009). Sedan finns det forskare och författare 

som lyfter fram samverkan som någonting negativt både för organisationen och 

för brukaren (Sundell & Colbiörsen, 1999; Andershed & Andershed, 2005). 

Samverkan kopplat till barn och unga är ett område som belysts tidigare inom 

forskning av bland annat Maria Hjortsjö (2005) och Birgitta Högberg (2007). 

Vikten av att upptäcka och på ett adekvat sätt stötta och hjälpa de barn och unga 

som far illa eller riskerar att fara illa är en viktig uppgift inom socialt arbete 

(Wiklund, 2006). I skollagen och i socialtjänstlagen regleras en skyldighet för 

lärare och socialsekreterare att samverka kring dessa barn och unga (Riksdagens 

hemsida, 2009-11-21, Olsson, 2006). Oenigheterna kring samverkan och dess 

effekter på forskarnivå gör det intressant att studera vad personalen inom skola 

och socialtjänst har för upplevelser av samverkan och dess betydelse gällande 

eleven/klienten.  

Det finns fler aktörer än just skolpersonal och personal inom socialtjänsten som 

har till uppgift att samverka kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa. Dels polisen dels barn och ungdomspsykiatrin samt andra enheter och 

kliniker inom landstinget. Det är inte tidsmässigt möjligt att studera alla dessa 

aktörer inom denna magisteruppsats. Jag har därför valt att intressera mig för 

samverkan mellan just skolpersonal och socialtjänstens personal utifrån att 

skolpersonalens kontakt med barn och unga är unik på det sätt att relationen blir 

långvarig samt att relationen ofta består av mer än att just lära ut kunskap till 

eleven. Personalen har därmed ett ansvar att upptäcka barn och unga som är i 

behov av hjälp och stöd. Det är dock inte skolans uppgift att hjälpa och eller 

förebygga barn och ungas mående, men det är deras ansvar att se till att dessa barn 

och ungdomar får den hjälp de är i behov av från rätt instans (Alexandersson, 
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2009). Socialtjänstens barn och familjeenhet är intressant därför de har det yttersta 

ansvaret för just dessa barn (Olsson, 2006). 

Då studien fokuserar på samverkan mellan yrkesverksamma från olika 

organisationer har jag valt att analysera empirin genom en organisationsteori. Den 

nyinstitutionella organisationsteorin, som betonar omgivningens påverkan på 

organisationen, är ett teoretiskt perspektiv som bidrar till förståelse (Hjortsjö, 

2005). Det teoretiska perspektivet används för att förstå hur de personer som i 

denna studie representerar de olika yrkesgrupperna förhåller sig till samverkan 

med varandra och deras uppfattningar av samverkans betydelse. Hjortsjö (2005) 

och Blom (2006) skriver att den nyinstitutionella organisationsteorin fokuserar på 

förhållningssätt, handlingsmönster samt kulturellt tryck. Vilket betyder att många 

gånger är det inte rationella anledningar till att en organisationsförändring 

kommer till stånd utan snarare en social och kulturell vilja till att anpassa sig till 

omgivningens föreställningar. Genom att anpassa sig efter omgivningens 

önskemål kan legitimitet vinnas i samhället vilket är extra viktigt i t.ex. socialt 

arbete vars effekter är svåra att mäta.   

2.1. Syfte 

Syftet är att förstå vilka upplevelser personal som arbetar med barn och unga 

inom skola och socialtjänst har på samverkan mellan varandras organisationer. 

Samt vad de upplever att samverkan har för betydelse för eleven/klienten.  

Syftet leder mig in på följande frågeställningar: 

- Hur beskriver personalen inom skola och socialtjänst samverkan? 

- Hur beskriver personalen inom skola och socialtjänst samverkan gentemot 

varandra? 

- Vilka upplevelser och erfarenheter har personalen inom skola och 

socialtjänst av vad samverkan dem emellan har för betydelse för 

barnet/den unge? 

2.2. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min uppsats till att endast studera socialtjänsten samt 

högstadieskolor i Växjö kommun. Jag är själv verksam i Växjö kommun och har 

en förståelse för att det kan komplicera mitt uppsatsarbete. Till exempel kan mina 
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intervjuer påverkas då jag känner till vissa av intervjupersonerna. Kanske kan det 

leda till att informanten inte svarar på samma sätt som om det hade varit en helt 

okänd intervjuare och kanske kan jag påverkas i mitt sätt att utföra intervjun. Det 

skulle vara intressant med en jämförande studie men jag har valt bort att studera 

någon av Växjös jämförelsekommuner då det skiljer sig mycket mellan 

kommunerna. I Växjö kommun finns tillexempel inga skolkuratorer att tillgå på 

grundskolenivå. Det finns heller inga gemensamt skrivna riktlinjer för hur lärare 

skall hantera ett barn eller en ungdom som väcker oro.  

3. Tidigare forskning 

För att samverkan skall fungera krävs att ledningen skapar och ansvarar för de 

förutsättningar som krävs. De som är delaktiga i en samverkansprocess måste 

kunna ge och ta och vara lyhörda för varandras åsikter och kunskaper (Danemark, 

2000, Sjöberg Backlund, 2002). Glad (2006) menar att utgångspunkten för 

samverkan är att olika professioners kunskap effektiviseras och blir till ett 

samarbete istället för att varje profession arbetar för sig. Vidare menar han att 

målet med samverkan alltid är att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa ett 

helhetsperspektiv för att kunna fokusera hjälpen för brukaren. Även Danemak 

(2000) samt Lind et al (1999) pekar på vikten av att skapa en helhetsbild av ett 

problem för att kunna hjälpa de barn och unga som är i behov av hjälp och stöd. 

För att lyckas med detta helhetsperspektiv menar författarna att samverkan krävs. 

Målet med samverkan är inte att de inblandade aktörerna skall göra samma sak 

utan att de skall beakta varandras kunskaper och professioner (Lind et al 1999).  

Sjöberg Backlund (2002) skriver i sin rapport att professionell samordning kring 

den enskilde är någonting som beskrivs som värdefullt ur ett brukarperspektiv och 

leder till en minskad risk att någon faller mellan stolarna. Samtidigt menar han att 

framtida forskning inom olika samverkansprojekt bör utgå ifrån just brukarens 

perspektiv och inte de professionellas perspektiv. Hjortsjö (2005) skriver i sin 

avhandling där hon studerat samarbete inom familjecentraler att samarbetets 

effekter sällan står i relation till förväntningarna. En av orsakerna till detta menar 

hon är att medarbetaren står i relation till sin egen organisation och det blir då 

svårt att agera utanför den egna verksamhetens ramar.      
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3.1. Samverkan 

Samverkan betyder att verka/arbeta tillsammans. Det finns likheter mellan 

samverkan och samarbete, men inom samverkan ryms till skillnad från samarbete 

mer än ett tillfälligt möte och en kommunikation. Vid samarbete kommunicerar 

man för att uppnå gemensamma mål men man samverkar inte. Samverkan bygger 

ofta på en arbetsfördelning grundad i olika kompetenser som har ett ömsesidigt 

mål (Mallander, 1998). Med uttrycket samverkan menar jag i denna studie när 

”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper 

till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (Josefsson, 2007, s.11).  

Samverkan är något mer än vad en enskild aktör kan uppnå var för sig. Genom att 

samverka kan olika personer eller verksamheter använda sig av varandra i 

konkreta situationer, uppgifter och informationsutbyten (Hjortsjö, 2005). För att 

samverkan skall komma till stånd krävs att de inblandade parterna kan komma 

överens om på vilka villkor det skall äga rum. För att nå dit krävs att alla 

inblandade har något att vinna på det (Johansson, 1997). 

 

Staten har bestämt att myndigheter och andra offentliga aktörer skall samverka 

kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Målet med samverkan är att 

verksamheterna på detta sätt skall kunna skötas effektivare, billigare och bättre 

(Danemark 2000). Begreppet samverkan ses ofta som någonting positivt, 

samtidigt är samverkan ofta någonting otydligt (Sundell & Colbiörnsen, 1999). 

Den etablerade organisationsforskningen hävdar att offentliga verksamheter 

strävar efter att uppnå en självständighet gentemot sin omvärld. Vilket innebär att 

de inte är intresserade av att binda upp sig i något samarbete.  Men då vårt 

samhälle utvecklas mot nya och mer uppdelade organisationer med 

spetskompetenser blir vi mer beroende av varandras organisationer. Vilket innebär 

att organisationerna måste samarbeta och komplettera varandras kunskaper.  För 

att integrering av dessa verksamhetsfält skall kunna ske krävs samverkan, en 

samverkan som sker av tillit och inte av konkurrens (Mallander, 1998).  

 

Samverkan uppstår i syfte att lösa problem, men om förutsättningarna för 

fungerande samverkan inte finns kan samverkan istället generera i problem 

(Danemark & Kullberg, 1999). Danemark (2000) och Sjöberg Backlund (2002) 
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lyfter fram tre faktorer som måste identifieras, lyftas fram och diskuteras för att 

samverkan skall bli framgångsrik.  

 

 Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Vilket innebär att personer 

med olika utbildning och kompetens ofta har olika idéer och uppfattningar 

om vad som är problemet och hur det skall angripas. 

 

 Formella och informella regler. Det vill säga att personer som är tänkta 

att samverka med varandra ibland styrs av olika lagar och regler samt 

ingår i olika avtal vilket påverkar mål, ambitioner, syfte, förväntningar 

osv.  

 

 Organisationen. Den sista faktorn som författarna tar upp är den 

organisatoriska faktorn.  Våra organisationer ser ofta olika ut vilket 

innebär att det krävs en anpassning mellan organisationerna för att 

samverkan skall bli verksam.  

 

Sammanfattningsvis spelar olikheter i kunskap och förklaringsmodeller, i 

regelsystem och i organisationen stor roll för hur den faktiska samverkan skall 

fungera (ibid).  
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Figuren nedan illustrerar hur mitt undersökningsområde innehåller skilda 

professioner och kunskaper, ingår i olika organisationer och förvaltningar samt 

styrs av olika lagar.  

 

Figur 1: Modell för samverkans komplexitet 

 

                  Professionsnivå                      Organisationsnivå 

    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

      

    Lagar 

 

Figuren visar på komplexitet. Hur informella uppfattningar på individnivå 

samspelar och påverkas av organisationernas formella regler och styrning. Detta 

kan till exempel innebära att lärare och rektorers informella verksamhetsmål och 

formella regler kan komma i konflikt med socialsekreterarnas och enhetscheferna 

inom socialtjänstens mål och handlingsutrymme. Även inom organisationerna kan 

inbördes konflikter eller konsensus uppstå gällande hur olika insatser och ärenden 

skall hanteras och genomföras.   

 

De som har ett mer kritiskt förhållningssätt till samverkan menar att ett icke-

samverkande system ibland kan ge mer hjälp och stöd till den behövande. Ett 

barn, en ungdom eller en familj kan få hjälp och stöd från flera olika 
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organisationer, vid flera olika tillfällen på ett annat sätt än vad som erbjuds vid 

fungerande samverkan. Man hävdar att det ibland är just effekten av att hjälpen 

sprids ut över tid samt att den upprepas från olika professionella som ger positiv 

verkan (Sundell & Colbiörnsen, 1999). Andershed och Andershed (2005) 

beskriver att skyddseffekten kring ett barn eller en ungdom i riskzonen oftast ökar 

med antalet skyddsfaktorer.  De menar att skyddsfaktorer kan neutralisera eller 

dämpa risker och är särskilt viktigt när risken är hög. Vidare pekar man på att det 

finns en risk att ansvarsfördelningen blir otydlig vid samverkan och att personerna 

som ingår i samverkanssystemet blir mindre flexibla. De kritiska forskarna menar 

att följderna av samverkan kan vara att klienterna helt enkelt får sämre hjälp och 

stöd. Olika samarbetsprojekt tenderar att vara kostsamma och svåra att 

implementera. Samverkans konsekvenser kan vara okända för organisationerna 

och klienterna (Sundell & Colbiörnsen, 1999).  

 

Johansson (2006) menar att inom de offentliga organisationerna finns en strävan 

efter att arbeta alltmer nätverksliknande. Det vill säga att olika professioner och 

kunskaper samlas och tillsammans finner lösningar runt ett barn eller runt en 

familj. För att skapa ett samarbete samt en samverkan enligt denna strävan bör de 

olika organisationerna som skall ingå i samverkan börja med att se över de 

faktorer som nämns på sidan tio. Utifrån dess faktorer bör de inblandade sedan 

bestämma vilken ambitionsnivå som samverkan skall genomföras på. Enligt 

Danemark (2000) finns det fyra ambitionsnivåer inom samverkan. Den lägsta 

nivån handlar om att en yrkesgrupp kallas in för att ge råd och stöd i ett arbete. 

Nästa nivå är att man på ett strukturerat sätt samordnar sina insatser så att de 

tillsammans verkar för att uppnå bästa möjliga resultat. En mer ambitiös nivå är 

när man inom ett visst område skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete. 

Den fjärde typen av samverkan är när två eller flera verksamheter slås samman. 

Kan samverkansparterna komma överens om vilken av dessa nivåer deras 

samverkan skall befinna sig på borde man också lyckats lösa faktorerna gällande 

lagar, personlig kunskap samt organisationerna. Enligt Danemarks (2000) 

ambitionsmodell gynnas samverkan av gemensamma mål och lokaler, samordnad 

administrativ och politisk ledning samt klart definierade funktionsgränser och 

huvudmannaskap. 
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Vilka faktorer sätter då käppar i hjulet för samverkan? Danemark (2000) och Frih 

och Steen (1999)  beskriver att ledningens ansvar är stort för att samverkan skall 

fungera. Det krävs en klar och tydlig ledning. De menar också att makten inom 

olika yrkesgrupper påverkar. Viss kunskap, beroende på yrkeskategori, räknas 

mer än annan kunskap. Att vi har olika synsätt kan också ställa till det. Våra 

ställningstaganden styr hur vi definierar ett problem och hur vi angriper det. I 

samverkan möts ofta människor som talar olika språk. Man har olika 

yrkeskategorier och är skolade i olika kunskapstraditioner och talar därmed också 

olika språk. Denna komplexitet diskuteras kring och illustreras av figuren på sida 

11. När ett samverkansprojekt misslyckats handlar det ofta om att man inte 

planerat samverkan tillräckligt och att man inte har skapat förutsättningarna, 

vilket är ledningens ansvar. Grape (2006) skriver att för att uppnå samordning 

måste politiker och chefer som har den formella makten att besluta över 

samverkan komma överens om vilken typ av kunskap som skall användas i vilka 

situationer samt skapa en samsyn om mål och medel till verksamheten. 

3.2. Vad säger lagstiftningen 

Intresset för samverkan har genom åren varit omfattande men varierande. Under 

1960- och 1970-talet diskuterade man interaktion inom socialtjänst- och hälso- 

och sjukvårdslagarna. 1982 fastställdes i socialtjästlagen att samverkan borde 

komma till stånd mellan socialtjänsten och andra myndigheter. I förarbetena under 

1990-talet kom detta intresse till uttryck. Slutsatsen blev att man i den nya 

socialtjänstlagen betonade vikten av att samverka (Mallander, 1998). I dagens lag 

skrivs följande: 

3.2.1. Samverkan 

 I skollagen 1 kap 2 a § står att förskoleverksamheten, skolan och 

skolbarnsomsorgen ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar 

som följer av 2 a kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och av offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). I socialtjänstlagen 5 kap 1 a § står att socialnämnden 

ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av 
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uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att 

samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496) (Riksdagens hemsida, 2009-11-21, 

Olsson, 2006). 

3.2.2. Anmälningsplikt 

I socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 § andra stycket står det att alla anställda i en 

myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldig att genast anmäla 

till socialnämnden om något som gör att socialtjänsten behöver ingripa till ett 

barns skydd. I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, 

befattningshavare (även nämndledamöter) och andra yrkesverksamma med barn 

och ungdom är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 

betydelse för utredningar av barns behov av skydd (SoL 14:1 fjärde stycket). 

Detta betyder att om man har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i 

hemmet, i skolan eller på fritiden skall oavsett vad oron eller misstankarna gäller, 

såsom psykisk eller fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande, kriminalitet, missbruk 

eller annan social utsatthet eller misär utan dröjsmål anmäla detta till 

socialtjänsten. I skollagen 1 kap. 2 § andra stycket finns sedan 2003 en hänvisning 

till SoL 14:1 (Fahlberg, 2009). 

3.2.3. Sekretess 

SekrL 7:4 står att huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. Detta 

betyder att uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden inte är offentliga. 

Om det gäller ett barn eller en ungdom är det vårdnadshavarna som avgör om 

socialtjänsten kan lämna ut uppgifter om denna till tillexempel skolan. 

Sekretessen kan alltså brytas genom att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till att 

socialtjänsten lämnar ut uppgifter. Sekretessen styr därmed möjligheten för att 

socialtjänsten skall kunna ge återkoppling till skolan (Fahlberg, 2009).  
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4. Metodologiska utgångspunkter 

Under denna rubrik redogör jag för hur jag gått till väga för att få fram data till 

min studie. Metodteori är det som förenar vetenskapsteori med metodlära. 

Metodteorin skapar generella regler för hur vetenskapliga undersökningar skall 

utföras (Hartman, 2004). Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt 

perspektiv och till den aktuella frågeställningen (Trost, 1997).  

4.1. Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i hermeneutiken och betyder 

tolkningslära. Vetenskap som bedriver tolkningar av den förstående karaktären 

sker genom kvalitativa metoder. Att använda sig av sina egna minnen, upplevelser 

och sin förförståelse för att tolka andra menar Thurén (2002) är hermeneutik. 

Hartman (2004) beskriver att de kvalitativa undersökningarna söker svar på hur 

någonting är utformat, det vill säga att man är intresserad av att ta reda på vilken 

natur eller vilka kännetecken någonting har. Levin (2008) förklarar kvalitativa 

metoder som forskning som framställer beskrivande fakta. Det är människors 

egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden som man vill undersöka 

genom kvalitativ forskning. Man betraktar genom kvalitativ metod sammanhang 

och människor som helheter och inte variabler, forskarna försöker förstå 

människor utifrån deras egna referensramar. Mitt syfte är att förstå vilka 

uppfattningar personalen inom skolan och socialtjänsten har av samverkan dem 

emellan samt samverkans betydelse för eleven/klienten. Jag är alltså inte 

intresserad av att tillexempel mäta eller titta på orsakssammanhang utan 

intresserad av att förstå vilka uppfattningar en grupp individer har. Jag är 

intresserad av att ta reda på deltagarens uppfattning av samverkan och inte styra 

undersökningen till alltför strukturerade frågor. Därför har jag valt att utgå från 

den kvalitativa metoden.      

4.2. Datainsamlingsteknik 

Jag har genomfört semi-strukturerade intervjuer. Intervjun går bland annat ut på 

att förstå hur de intervjuade tänker och känner, att ta del av vilka erfarenheter 

personerna har och hur hans eller hennes föreställning av världen ser ut (Trost, 

1997). Med semi-strukturerade intervjuer menas att jag som forskare har en lista 

över förhållandevis specifika teman som skall beröras d.v.s. en intervjuguide (se 
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bilaga 2). Intervjupersonerna ges stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och 

intervjuguidens frågeföljd måste inte följas. Jag har också möjlighet att ställa 

andra frågor som anknyter till något som intervjupersonerna sagt (Bryman, 2002; 

Grønmo, 2006). Den semi-strukturerade intervjun är halv-strukturerad det vill 

säga att den är strukturerad men inte standardiserad. Det finns en risk att bli för 

fokuserad på sina intervjufrågor och då inte lyssna ordentligt på 

intervjupersonerna vid användning av en halv-strukturerad intervjuform. Detta är 

något jag som intervjuare måste tänka på och beakta under mina intervjuer. 

Bryman (2002) tar upp ett antal punkter som bör vara genomtänka när 

intervjuguiden utformas. Han menar att intervjuaren bör ha en genomtänkt 

ordning på sina frågor så att de följer varandra på ett bra och naturligt sätt. 

Formuleringen på intervjufrågorna eller på mina teman måste anpassas så att jag 

får svar på mina frågeställningar. Jag måste dock se till att undvika alltför 

specifika frågor samt ledande frågor. Språket skall anpassas utifrån 

intervjupersonerna.  

Hydén (2000) tar i sin artikel upp att det är viktigt att vara lyhörd för sin egen 

förförståelse när man intervjuar. Det är lätt att man vid ett intervjusamtal tolkar 

intervjupersonens berättelse så att den bekräftar det jag redan vet. Det är mycket 

svårare att lära sig att föra ett samtal som ger nya infallsvinklar och nya aspekter 

på det undersökta fenomenet. 

Jag har valt att dels genomföra enskilda intervjuer dels fokusgruppintervjuer. Jag 

har genomfört två fokusgruppintervjuer. En med 3 lärare och en med 4 utredande 

handläggare. Anledningen till att jag valt att använda fokusgruppintervju med 

dessa undersökningspersoner är att jag med denna metod kan fånga 

undersökningsgruppens åsikter, attityder, tankar och argument kring mitt 

forskningsproblem (Johnsson & Svensson, 2006). Sedan har jag genomfört en 

enskild intervju med en biträdande rektor samt en enskild intervju med en 

enhetschef inom avdelningen barn och familj på socialtjänsten. Detta val är gjort 

utifrån att jag här syftar till att fånga den chefsbefattade personens personliga 

erfarenheter och tankar om undersökningsområdet (ibid).   

Alla metoder har fördelar och nackdelar. Dessa måste jag som forskade ta 

ställning till och väga mot varandra när jag väljer datainsamlingsteknik. Vid 
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fokusgruppintervjun finns en risk att intervjupersonerna påverkar varandra och att 

man svarar på samma sätt som majoriteten gör (Trost, 1997). Vidare tar Trost 

(1997) upp att det kan bli ett etiskt problem när man genomför gruppintervjuer. 

Jag som intervjuare har tystnadsplikt men det har inte mina intervjupersoner. Det 

finns därför en risk att någon av intervjupersonerna sprider namngiven 

information som framkommer vid gruppintervjun vidare till icke behöriga 

personer.  Nackdelen med enskilda intervjuer är bl.a. att antalet intervjupersoner i 

min studie blir färre än om jag använt mig av gruppintervjuer. Vid en enskild 

intervju finns inte möjligheten att skapa någon interaktion där olika erfarenheter 

och åsikter kan bli till en diskussion och på så sätt belysa frågorna ur olika 

perspektiv (Johnsson & Svensson, 2006). 

 Jag har använt mig av bandspelare under intervjuerna samt gjort egna 

anteckningar. Det bandinspelade materialet har transkriberats.  

4.3. Tolkning och analys av intervjumaterialet 

Vilka tillvägagångssätt som jag kan och bör använda i en viss studie måste 

bedömas konkret utifrån studiens problemställning, det aktuella 

undersökningsprojektet och det speciella sammanhang som studien ingår i 

(Grønmo, 2006).  Tolkningen av intervjumaterialet leder till att innebörden av 

intervjun utvecklas (Trost, 1997). För att tolka och förstå den kunskap jag samlat 

in genom mina intervjuer utgår jag ifrån hermeneutiken som bygger på att genom 

den språkliga kommunikationen försöka förstå empirin (Hartman, 2004). 

Samtalen i forskningsintervjun blir genom min transkribering till texter. Jag 

använder mig av analytisk induktion vilket betyder att jag väntar med att 

analysera mitt datamaterial tills efter allt material är insamlat (ibid). 
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Jag har i min bearbetning av de insamlade texterna tagit hjälp av Kvales (1997) 

tolkningsprocess. 

Figur 2: Kvales tolkningsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Självförståelseperspektivet handlar om intervjupersonernas egen 

uppfattning. Jag skall här formulera vad det är intervjupersonen själv 

menar. Men i denna tolkning av intervjumaterialet blir det intervjuarens 

uppfattning av den information som intervjupersonen uttryckt. Vilket 

innebär att jag som forskare inte kan vara säker på att min uppfattning helt 

stämmer överens med intervjupersonens (Kvale, 1997). Jag kommer alltså 

i min analys under denna rubrik beskriva vad intervjupersonerna säger. 

Det blir därmed också under denna rubrik som citat ur min intervju 

presenteras för att förstärka och förtydliga informanternas beskrivelser.  

 Med kritiskt sunt förnuft menar Kvale (1997) att min tolkning går utanför 

intervjupersonens egen självförståelse det vill säga vad de själva upplever 

att de säger och menar. Min tolkning kan utgå från ett vidare sammanhang 

än intervjupersonens egna. Genom att jag inför en allmän kunskap av 

intervjupersonens uttalande blir det möjligt att bredda och berika 

tolkningen. Det är dock viktigt att jag håller mig inom det ”sunda 

förnuftets” tolkningsram. Under denna rubrik lyfter jag min empiri till 

nästa nivå. Jag analyserar intervjupersonernas utsagor med hjälp av den 

Teoretisk förståelse 

 

Kritiskt sunt förnuft/min förståelse 

Självförståelse 
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kunskap som jag besitter utifrån min studie samt genom att ställa 

informanternas olika utsagor mot varandra. Jag har valt att kalla denna 

rubrik för min förståelse istället för kritiskt sunt förnuft för att tydliggöra 

att detta är min tolkning. 

 Inom området för teoretisk förståelse tillämpar jag en teoretisk ram vid 

tolkandet av intervjupersonens mening. Min tolkning överskrider då både 

intervjupersonens självförståelse samt det sunda förnuftets förståelse och 

förenar teorin med intervjupersonens mening (Kvale, 1997). Inom den 

teoretiska förståelsen har jag valt att tillämpa delar av den nyinstitutionella 

organisationsteorin, vars innebörd jag kommer att beskriva längre fram.  

Hartman (2004) beskriver att när man tolkar sitt material ställs utsagorna i relation 

till varandra. När en teori tillämpas i tolkningsprocessen innebär det att jag 

använder mig av den valda teorins teman, i detta fall främst verksamhetsdomän, 

domänkonsensus samt domänkonflikt, vilket är en begränsning. En annan negativ 

aspekt är att om jag istället valt att utgå från en annan teori hade jag antagligen 

kommit fram till en annan slutsats. Men genom att tillämpa en teori vid min 

analys av empirin utvecklas innebörden vilket jag anser väger tyngre än de 

negativa aspekterna. Valet av att just tolka utifrån Kvales (1997) process har jag 

gjort då de tre tolkningssammanhangen kan bidra till olika tolkningar eller till en 

bredare tolkning. Sammanhangen kan skiljas ytterligare eller också smälta 

samman med varandra.  Vid tillämpning av denna analys modell menar jag att 

tolkningarna inte blir slumpmässiga eller personliga vilket ökar sannolikheten för 

ett tillförlitligt resultat.  

4.4. Urval 

I mitt val av urvalsgrupp har jag börjat med att göra ett strategiskt urval genom att 

välja ut vissa kriterier som skall vara uppfyllda hos mina informanter. 

Informanterna skall antingen vara socialsekreterare med utredanderoll, enhetschef 

inom socialtjänstens barn och familjeenhet, högstadielärare eller rektor/biträdande 

rektor på en högstadieskola. Det finns fem kommunala högstadieskolor i Växjös 

tätort (Norregårdskolan, Fagrabäckskolan, Teleborgcentrumskolan, Arabyskolan 

samt Bergundaskolan). I nästa steg i mitt urval har jag gjort ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att jag valt den högstadieskola som var villig 
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att ställa upp på undersökningen. På samma sätt har informanterna inom 

socialtjänsten blivit utvalda, det vill säga personer som var intresserade av att 

ställa upp valdes. Nackdelen med bekvämlighetsurvalet är att det finns en risk att 

urvalet inte blir representativt (Hartman, 2004). Men med anledning av studiens 

tidsbegränsning var det viktigt för mig att finna intervjupersoner och påbörja mina 

intervjuer. Jag anser inte heller att studiens resultat påverkas av vilken 

högstadieskola intervjupersonerna är verksamma vid. Jag har genomfört en 

fokusgruppintervju med fyra socialsekreterare samt en fokusgruppintervju med tre 

lärare. Anledningen till att det blev en intervjuperson mindre bland lärarna är att 

en av informanterna föll bort. Sedan har en enskild intervju med en enhetschef på 

socialtjänsten samt en enskild intervju med högstadieskolans biträdande rektor 

genomförts.  

Anledningen till att jag genomfört intervjuer endast på en av Växjös 

högstadieskolor är för att jag inte fått fler skolor att ställa upp på intervjuer. 

Nackdelen med att endast genomföra undersökningen vid en skola är att resultatet 

inte får så hög reliabilitet. Men inom denna studiens tidsram har det endast varit 

möjligt att genomföra intervjuer på en av skolorna.  

För att få fram mina intervjupersoner tog jag kontakt med rektorn på den utvalda 

skolan samt enhetscheferna inom avdelningen barn och familj. Dessa har i sin tur 

tillfrågat sina anställda. Mitt urval har varit strategiskt och mina urvalskriterier har 

varit att samverkan existerar mellan intervjupersonernas olika organisationer, att 

de är lärare på en högstadieskola eller utredande socialsekreterare vid avdelningen 

barn och familj i Växjö kommun. Att de har en chefs position inom en av Växjös 

högstadieskolor eller inom avdelningen barn och familj inom Växjö kommun. För 

att undvika alltför personlig relation till mina intervjupersoner har jag valt att inte 

intervjua någon av mina kollegor som ingår i den organisatoriska grupp med nio 

anställda inom socialtjänsten där jag själv är anställd.  

Detta innebär att jag sammanlagt genomfört 2 gruppintervjuer samt två enskilda 

intervjuer. Innan de egentliga intervjuerna har jag genomfört en pilotintervju. 

Syftet med detta var att säkerställa att min intervjuguide fungerar som jag tänkt 

mig, och att undersökningen i sin helhet blir bra. Detta gav mig möjlighet att 

justera frågorna innan de faktiska intervjuerna (Bryman 2002).   
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4.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om i vilken grad resultatet stämmer överens med verkligheten 

och om man har undersökt rätt objekt. Jag bör alltså fundera på om jag genom min 

datainsamling mäter det jag tänkt mäta och om jag får svar på det jag söker svar 

på. Alltså, har jag verkligen undersökt det jag ville undersöka och ingenting annat 

(Thurén, 2002). Trovärdighet, noggrannhet och giltighet handlar om i vilken 

omfattning resultaten verkligen svarar för undersökningspersonernas 

uppfattningar, detta bör man ha i åtanke under uppsatsens skrivprocess. 

Validiteten ska alltså bedömas via tolkningar av våra erfarenheter istället för 

termer av verkligheten (Kvale, 1997). För att stödja validiteten i uppsatsen bör val 

av forskningslitteratur ske noggrant. Aktuell litteratur samt både nationell och 

internationell litteratur bör användas (ibid).  

Reliabiliteten innebär att göra uppsatsen på ett korrekt sätt. Det är viktigt att 

fundera över om undersökningen är tillförlitlig. Det finns olika faktorer under en 

intervju som påverkar reliabiliteten. Det handlar bl.a. om vilka frågor som ställs, 

vilket kroppsspråk intervjuaren använder och på vilket sätt denne talar. Om 

intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor påverkar detta uppsatsens 

tillförlitlighet på ett negativt sätt (Kvale, 1997). Om studien har hög reliabilitet 

döljer själva forskningsprocessen det sociala samspelet samt forskningens frågor 

och mål (Alvesson & Deetz, 2000). Det är viktigt att undersökningen bygger på 

ett lämpligt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet (Thurén, 

2002). Det kan antas att intervjuernas reliabilitet är relativt god om det finns en 

överensstämmelse mellan informanterna och om min insamlade data stämmer 

överens med övriga resultat och utvärderingar. 

Med analytisk generalisering menas att en bedömning görs om vilken grad 

resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända 

i en liknande situation.  Genom att relatera det empiriska resultatet med teori blir 

undersökningen mer allmänt intressant (Kvale, 1997).  

Jag bedömer att min studie har en hög validitet. Jag anser att jag lyckats 

undersöka det som jag velat undersöka. Då alla intervjuer transkriberats ordagrant 

menar jag också att min studie skett med noggrannhet och kan anses som 

trovärdig. Reliabiliteten bör vara hög då jag genomfört en pilotintervju för att 
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testa intervjuguiden. Samt att min insamlade data relativt väl stämmer överens 

med tidigare forskning. Utifrån min studie kan inga generella slutsatser dras. 

Studien är begränsad till en kommun samt en högstadieskola. Studien omfattar 

även för få informanter för att anses generaliserbar.  

4.6. Etiska överväganden 

Det finns ingen forskning som kan vara så betydelsefull att den får avstå från de 

etiska kraven. När man intervjuar en person måste man ge denne rätt till sin egen 

integritet och värdighet (Trost, 1997). Shaw (2008) skriver i sin artikel att det 

handlar om att inte försöka såra någon och om man gör det måste man försöka 

rätta till det. Han menar att om man följer regelorden försöka, bästa, såra, rätta till 

så kommer man långt vad gäller etik inom forskning. Vetenskapsrådet tar upp fyra 

grundläggande etiska krav som alla skall uppfyllas när man bedriver ett 

forskningsarbete. Det första är informationskravet, vilket handlar om att jag som 

intervjuare skall informera om syftet med min studie. Det andra är 

samtyckeskravet, som syftar till att den som deltar i min undersökningsgrupp själv 

godkänt sitt deltagande.  Det tredje är konfidentialitetskravet, vilket innebär att jag 

som forskare har tystnadsplikt gentemot min undersökningsperson. Jag får alltså 

inte delge mer än det som undersökningspersonen godkänt. Det fjärde och sista är 

nyttjandekravet vilket betyder att alla uppgifter som jag samlat in om enskilda 

personer endast får användas för mitt forskningsändamål (Hermeren, 1990; 

Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). 

Intervjupersonerna har fått ut ett missivbrev (se bilaga 1) innan intervjun med 

information om studiens syfte och frågeställningar. De har att fått förklarat för sig 

att det är helt frivilligt att medverka och att de bara behöver svara på de frågor 

som för dem känns bra. De har rätt till att när som helst avbryta intervjun. De har 

fått information om att jag har tystnadsplikt och att informanterna i studien 

kommer att vara anonyma. Intervjupersonerna har fått information om att 

materialet endast används och finns att tillgå för just denna studien. Ytterligare en 

etisk fråga som bör beröras är hur man redogör för information från intervjuerna 

som beskrivs på ett ofördelaktigt sätt. Trost (1997) menar att man måste vara 

försiktig med att skriva sådant som skulle kunna vara sårande för 

intervjupersonen. Även Kvale (1997) påpekar att man måste ta hänsyn till vilka 

konsekvenser det som man redogör för i sin undersökning kan leda till för 
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intervjupersonen. Då jag intervjuat personer som arbetar inom den kommun där 

jag själv är verksam anser jag att det för mig är extra viktigt att beakta detta. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Den nyinstitutionella organisationsteorin uppkomst skedde 1977 efter att John 

Meyer och Brian Rowan publicerade en artikel där de gjorde en återkoppling 

mellan samhället och dess institutioner i organisationsteorin. I artikeln framförde 

de att organisatoriska förändringar inte bara är en process i den enskilda 

verksamheten utan också en reflektion av idéer och normer som finns i samhället 

med dess institutioner (Ahrne & Hedström, 1999). Teorin är en gren inom 

organisationsanalysen. Nyinstitutionalismen uppstod som en kritisk reaktion mot 

de två dominerande skolbildningarna, organisationsperspektivet och 

resursberoendeperspektivet. Synen på organisationer var i grunden rationella. 

Förhållandet mellan organisation och omgivning var en fråga om ömsesidigt, 

socialt och kulturellt beroende. Genom nyinstitutionalismen hamnade det 

ömsesidiga beroendet istället mellan organisationen och omgivningens intresse. 

Detta perspektiv på organisationers omgivning är den nyinstitutionella 

organisationsteorins viktigaste bidrag (Johansson, R, 2006). Men det var först 

under slutet av 1990-talet som teorin fick fäste i Sverige (ibid). Den 

nyinstitutionella teorin har under de senaste åren blivit mer uppmärksammad. 

Teorin används inom olika forskningsområden såsom statsvetenskap, sociologi 

och företagsekonomi. Jag har valt att använda mig av den sociologiska 

inriktningen, vilken är vanligast inom socialt arbete (Grape, 2006). Kritiken som 

riktas mot teorin är främst att den inte är en övergripande organisationsteori utan 

snarare en blandning av olika skolbildningar. Detta betyder att teorin ibland kan 

uppfattas som något svår att förstå (Johansson, R, 2006). Jag har utifrån detta valt 

ut vissa grundbegrepp inom teorin som jag främst kommer att använda vid min 

analys. Dessa begrepp beskrivs och förklaras nedan.  

 Teorin beskriver institutionella fält som handlar om olika organisationer vars 

tjänsters kvalité är svår att mäta, till exempel skolan och socialtjänstens arbete. 

Legitimiteten av arbetet blir då istället oerhört viktig för dessa organisationer. 

Meyer och Rowan menade att organisatoriska förändringar oftare bygger på 

uppfattningar om vad man tror är effektivt och arbetsbesparande än på opartiska 

utvärderingar av vad som faktiskt är effektivt. Dessa fantasier om effektivitet tas 

för givna och skapar våra föreställningar av hur organisationen ser ut. Detta kan 

leda till att organisationen bedrivs på ett sätt som av organisationen själv och av 
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övriga samhällsaktörer uppfattas som självkar, eftertraktad och med gemensamma 

idéer och uppfattningar som leder till effektivitet. Anpassningen till dessa idéer 

och föreställningar sker då man tar det till sig som fakta både inom organisationen 

men även som individ i samhället (Ahrne & Hedström, 1999). Enligt Meyers och 

Rowans nyinstitutionella organisationsteori formars organisationers struktur efter 

att man reflekterat över de uppfattningar som finns och som skapats av den socialt 

konstruerade verkligheten. Dessa föreställningar och idéer utvecklas utan att vara 

medvetet konstruerade. De blir till en rutin utan att någon ifrågasätter deras 

riktighet. Meyer och Rowan menar utifrån detta att ”omorganiseringar, nya 

ledarstilar, nya arbetssätt samt målsättningar och policydokument som formuleras 

och implementeras i organisationer ofta har och ofta måste ha ett begränsat 

inflytande på den faktiska verksamhet organisationen bedriver” (Ahrne & 

Hedström, 1999 sid. 82).  Då mitt syfte bland annat är att förstå vad lärare och 

socialsekreterare upplever att samverkan är samt vilka effekter de upplever att 

samverkan kan leda till anser jag att den nyinstitutionella organisationsteorin är 

passande att tillämpa vid min analys.  

5.1. Organisatoriskt fält 

Integration mellan olika aktörer och verksamheter sker inom organisatoriska 

sammanhang. Inom den nyinstitutionella organisationsteorin använder man sig av 

begreppet organisatoriskt fält, med vilket man menar avgränsningen för ett 

område där flera olika organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet. Inom ett 

organisatoriskt fält finns flera olika inriktningar, materiella, symboliska eller 

kulturella utgångspunkter som styr principerna för organisering och handling.  Det 

finns olika ramar som styr en organisations standard och som bestämmer vad som 

är okej och inte okej att göra. Dessa ramar skapas över tid och ser olika ut inom 

olika samhällen och inom olika organisatoriska fält. Vilket innebär att det som 

ryms inom ramen för en verksamhet inte ryms inom ramen för en annan. 

Organisationerna skola och socialtjänst tillhör två olika organisatoriska fält. De 

tillhör olika förvaltningar och styrs av olika politiska nämnder. De styrs av olika 

lagstiftningar, skollagen och socialtjänstlagen. De har olika akademiska 

utbildningar och besitter därmed olika kunskaper. Det arbetet som de skall utföra 

har olika syften och mål.  Trots alla dessa skillnader möter de två organisationerna 

samma barn och ungdomar och på så sätt kommer de i kontakt med varandras fält. 
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För att kunna förklara vad som sker när två verksamheter från olika 

organisatoriska fält, så som skola och socialtjänst, skall samverka använder den 

nyinstitutionella organisationsteorin begreppet verksamhetsdomän. 

5.2. Verksamhetsdomän  

En verksamhetsdomän fokuserar på det område som aktörerna avser att samverka 

om. Alltså verksamhetsdomänen för skola och socialtjänst blir de barn och unga 

som far illa eller riskerar att fara illa. ”En organisatorisk domän kännetecknas av 

de mål en viss organisation arbetar för att uppnå och de funktioner som inrättas 

för att implementera dessa mål” (Grape, sid 54, 2006).  På så sätt blir det fokus på 

vilka målsättningar verksamheterna har och hur man arbetar för att nå dem (ibid). 

Här analyseras om skolpersonalen och socialtjänstens personal har samma mål 

och samma synsätt på hur målen skall uppnås. Inom teorin är organisationens 

handlande och värderingen av utfallet avgörande (Mallander, 1998). Jag kan med 

hjälp av teorin analysera vad lärarnas och socialsekreterarnas uppfattningar 

gällande samverkan och dess betydelse baseras på. Bygger de på egna 

erfarenheter, etablerad kunskap eller bygger de på förenklade myter?  

Figuren nedan visar på de två organisatoriska fälten skola och socialtjänst. Mitt 

emellan dessa två fält kan man symbolisera verksamhetsdomänen som i detta fall 

utgör samverkansutrymmet mellan de båda organisationerna. 

Figur 3: Modell för de organisatoriska fälten och dess verksamhetsdomän 
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5.3. Domänkonsensus och domänkonflikt 

Inom en verksamhetsdomän kan olika organisationer ha olika syn på det praktiska 

arbetet. Organisationens syfte och mål formar organisationens syn på vad den bör 

och inte bör göra. Detta kan sägas vara underlaget för aktörens domänanspråk, det 

vill säga på vilket sätt aktören vill arbeta i samverkan (Grape, 2006). Grape 

definierar institutionella logiker enligt följande: ”Skilda organisationsföreträdare 

som skall samarbeta gör det utifrån skilda målsättningar, förutsättningar, 

önskemål och regelverk” (ibid: 53). Domänanspråket kan också skapas utifrån 

organisationens grunder. Beroende på hur organisationerna inom 

verksamhetsdomänen kan komma överens kan domänspråket antingen leda till 

konsensus eller till konflikt (Grape, 2006). Domänkonsensus förekommer när de 

olika aktörerna är enade om hur samverkan skall fungera. Detta kräver integration 

mellan aktörerna. Att de kompletterar varandra istället för att konkurrera med 

varandra. Förutsättningarna för att uppnå domänkonsensus är alltså att aktörerna 

har en samsyn avseende mål, medel och domänanspråk vilket ger möjligheter till 

ett effektivare arbete (ibid).  

En domänkonflikt innebär istället att integrationen är låg mellan aktörerna och att 

samsyn saknas gällande mål, medel och domänspråken. Samverkan hindras av en 

hög grad av domänkonflikter och blir på så sätt ineffektiv. För att uppnå 

integration i samverkan och därmed domänkonsensus krävs ett hårt arbete. 

Aktörerna måste aktivt sträva efter samsyn avseende deras mål, medel och 

domänanspråk (Grape, 2006).    

Jag anser att teorin är väl anpassad till mitt undersökningsområde då jag 

undersöker två olika organisationer med en gemensam verksamhetsdomän. 

Genom att ta hjälp av denna kunskap samt av dessa begrepp i min analys hoppas 

jag att min empiri lättare går att förstå samt att möjliggöra en slutsats. 
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6. Förberedande presentation 

Under denna rubrik följer information som skall förbereda dig som läsare på 

kommande resultat. Dels vill jag ge dig en blid av vilka tankar och mål som finns 

dokumenterade gällande samverkan, dels vill jag förtydliga vissa begrepp för att 

ge en ökad förståelse av kommande resultat. 

6.1. Policydokument inom Växjö kommun gällande samverkan 

Avdelningen barn och familj inom Växjö kommuns socialtjänst har skapat ett 

policydokument gällande samverkan, ”Övergripande samverkan – internt inom 

kommunen och externt”. Dokumentet är endast utformat av socialtjänsten men 

berör även skola och barnomsorgsförvaltningen. I dokumentet är det tydligt vad 

ledningsgruppens ställningstagande av samverkan är och vad de vill förmedla till 

de anställda. Följande citat är alla hämtade ur detta policydokument. 

Att samarbeta och finna gemensamma lösningar med olika aktörer 

är en självklarhet i det sociala arbetet och en nödvändighet för att nå 

goda resultat. Samverkan skall uppmuntras (sid 1). 

I policydokumentet framgår följande gällande samverkan mellan socialtjänsten 

och skola- och barnomsorgsförvaltningen: 

Medarbetare i Ungdomsgruppen och skolledning, elevvård och 

fritidsgårdspersonal på kommunens högstadieskolor samt polis 

träffas. Syftet är att samverka med högstadieskolorna dels om 

individuella elever men också gemensamma frågeställningar som 

policy-, informations-, samarbets- och utvecklingsfrågor mellan 

skolorna, polis och Ungdomsgruppen. Frekvens är 1 ggr/månad 

med samtliga skolor. Ansvariga är Ungdomsgruppen. Råd och stöd 

deltar i samverkan med vissa skolor (sid 1). 

I det policydokument som utformats inom avdelningen barn och familj vid Växjö 

kommuns socialtjänst beskrivs syftet med samverkan enligt följande: 

 Att mötas runt de barn och familjer som har de största hjälpbehoven och 

har kontakt med flera myndigheter  

 Gemensamma utvecklingsfrågor  
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 Information 

 Utbildningar 

6.2. Begreppsbeskrivning  

Här förklaras olika begrepps som benämns och diskuteras i analysen. 

6.2.1. Rådgivningstelefonen/mottagningsfunktionen 

Inom arbete och välfärd i Växjö finns en rådgivningstelefon som är öppen på 

vardagar under kontorstid (8:00-16:30) och är bemannad av en socialsekreterare. 

Syftet med telefonen är att ge möjlighet till att rådfråga om man tror att ett barn 

eller en ungdom far illa eller har problem men inte säkert vet om man vill eller är 

skyldig att göra en anmälan. Till rådgivningstelefonen kan man också vända sig 

om man vill rådfråga eller ha stöd i någon fråga som rör sitt eget barn. 

Avdelningen handlägger ärenden som rör barn och ungdomar i åldern 0-20 år 

(www.vaxjo.se).  

6.2.2. Ungdomsgruppen 

Ungdomsgruppen arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år. Efter genomförd 

utredning enligt SoL 11:1
4
  kan ungdomar och deras familjer erbjudas 

stöd/behandlingsinsatser vid ungdomsgruppen. Insatsen är individuellt utformad 

och innebär samtal, kontakt med nätverket i form av familj, släkt och skola. 

Familjer och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp kan också söka sig på 

egen hand till ungdomsgruppen. Ungdomsgruppen har även ett team som arbetar 

med omfattande behandlingsuppdrag i öppenvård med ungdomar och deras 

familjer (www.vaxjo.se).   

6.2.3. BBIC (Barns behov i centrum) 

BBIC- barns behov i centrum- är ett system för utredning, planering och 

uppföljning inom social barnavård. Syftet är att stärka barns ställning, bidra till ett 

bättre samarbete med barnet och barnets nätverk, skapa struktur samt stärka 

socialtjänstens journalföring och dokumentation. Detta för att lättare kunna följa 

upp insatser samt bidra till ökad rättssäkerhet. Systemet kommer ursprungligen 

                                                           
4 ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 

sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden” 

(http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453). 

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453
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från Storbritannien och infördes efter ett omfattande forsknings och 

utvecklingsarbete (Dahlberg & Forsell, 2007). 

6.2.4. Konsultationsdokument 

Konsultationsdokumentet är en del i BBIC systemet. Dokumentet är till för skolan 

och förskolan och har tagits fram för att öka uppmärksamheten på just barn och 

ungas förskole- och skolsituation. Syftet är att med hjälp av frågorna i dokumentet 

lyfta fram och ta reda på vad som fungerar bra samt mindre bra för barnet/den 

unge. Dokumentet är tänkt till att användas vid utredningsarbete samt vid 

uppföljningar av olika insatser. Fokus ligger på barnets resurser och/eller 

svårigheter tillexempel utifrån aspekterna inlärning och social samhörighet 

(Dahlberg & Forsell, 2007).  

6.2.5. Samrådsgrupp 

Är en grupp med yrkesverksamma från skolan, polisen samt socialtjänstens 

ungdomsgrupp. Man ses cirka en gång i månaden för att göra avstämningar. Detta 

är en grupp som försöker samverka och arbeta förebyggande kring kommunens 

ungdomar.  
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7. Resultatredovisning och analys 

Det empiriska materialet som kommer att redovisas består av egeninsamlad data. 

Materialet redovisas med stöd av Kvales (1997) tolkningsprocess: självförståelse, 

min förståelse och teoretiska tolkningar. Svaren presenteras först under 

självförståelse nivån. Under denna nivå delas svaren upp och presenteras utifrån 

ledning, anställd, skola samt socialtjänst vilket figuren nedan illustrerar. 

Figur 4: Resultat och analysmodell 

 

  Skola             Socialtjänst 

  

              Ledning 

 

             Anställd 

 

 

Denna uppdelning görs för att finna samband och skillnader i utsagorna, och för 

att sedan kunna få en djupare förståelse samt dra slutsatser. Intervjucitaten är 

direkt återgivna. Därefter följer min förståelse nivå. Här utvecklar jag 

informanternas ord och beskrivelser med hjälp av egen samt allmän kunskap samt 

genom att analysera svaren gentemot varandra. Under denna rubrik blandas de 

olika yrkesgrupperna och professionernas utsagor. Till sist analyseras empirin 

med hjälp av teori under den teoretiska nivån. Här tillämpas delar av den 

nyinstitutionella organisationsteorin, även under denna rubrik blandas 

informanternas utsagor.   
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7.1. Intervjupersonernas beskrivning av vad samverkan är 

7.1.1. Tolkning på självförståelsenivå 

7.1.1.1. Ledning Skolan:  

Biträdande rektor vid en högstadieskola i Växjö beskriver att samverkan är när de 

inblandade parterna arbetar tillsammans för att det skall blir så bra som möjligt för 

eleven. Informanten betonar att det just är för eleven vi skall samverka. Vidare 

beskrivs att samverkan handlar om att finna ett gemensamt forum för olika 

kunskaper och kompetenser, att de samlas för att gemensamt finna lösningar. 

Samverkan är när vi vet om varandra och drar åt samma håll. Och 

det skall vara ungdomen som tjänar på det. Samverkan ger en 

helhetsbild av eleven. 

7.1.1.2. Ledning Socialtjänst: 

Enhetschefen som jag intervjuar inom socialtjänstens avdelning barn och familj i 

Växjö menar att samverkan kommer från ledningens initiativ. Samverkan bildas 

genom en idé som är förankrad på ledningsnivå. Informanten menar att för att få 

till samverkan så måste de inblandade ha löst sekretessfrågan. Samverkan skall 

ske på alla plan, både i mötet med socialsekreteraren, läraren men även 

tillsammans med föräldrarna och det berörda barnet. Samverkan skall även ske på 

förvaltnings och politikernivå. När alla dessa parter är inblandade, då är det 

samverkan. 

Enhetschefen beskriver vidare att samverkan är när olika professionella försöker 

att finna gemensamma läsningar och mål för det aktuella barnet. Följande citat 

illustrerar detta: 

Alla drar åt samma håll. Man skall ha en idé om hur man kan hjälpa 

varandra, olika myndigheter. 

7.1.1.3. Anställd skolan: 

Lärarna som jag intervjuar beskriver att samverkan för dem är när det sker ett 

utbyte mellan de som är tänkta att samverka. Samverkan är när de inblandade 

jobbar mot ett gemensamt mål. Så här beskriver en av informanterna samverkan: 
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Samverkan är när man samlas kring en gemensam fråga och 

gemensamt hittar lösningar. 

Samverkan är när personerna som är delaktiga i samverkan redan från starten har 

en tydlig bild vad målet är och hur de skall arbeta för att nå dit.   

En av lärarna beskriver att samverkan måste ske på lika villkor, någon form av 

utbyte av varandra sker. Samverkan är när man samlas kring en gemensam fråga, 

eller ett gemensamt problem och sedan gemensamt försöker att hitta lösningar. 

Informanten menar att samverkan inte bara behöver ske när situationen är utan 

även i ett förebyggande syfte.  

7.1.1.4. Anställd socialtjänsten: 

Socialsekreterarna uttrycker att samverkan är när de finner gemensamma vägar 

och en gemensam förståelse. Samverkan är när personer från olika organisationer 

och med olika professioner möts och arbetar åt samma håll. För att det skall vara 

samverkan skall det enligt intervjupersonen finnas en gemensam ingång och ett 

gemensamt utfall.  

En annan tar upp vikten av bemötandet mellan varandra för att de skall kunna tala 

om samverkan, följande citat illustrerar detta:  

Att man har respekt för varandras yrkesroller och realistiska 

förväntningar på varandra tycker jag är viktigt. 

Kring frågan diskuteras även brukarens roll samt vikten av det personliga mötet. 

En av informanterna menar att samverkan är när det sker personliga möten och 

inte bara att de har kontakt med varandra över telefon. Samverkan handlar även 

om att göra barnet och familjen delaktig.  

7.1.2. Tolkning utifrån min förståelse nivå 

Intervjupersonerna upplevs själva ha väldigt klart för sig vad de gör när de säger 

att de samverkar. I deras svar på vad samverkan är kan en underton i hur de 

önskar att samverkan skulle fungerade dem emellan anas. Svaren skiljer sig inte 

märkbart åt beroende på vilken yrkesroll intervjupersonen har. Genomgående är 

att samverkan handlar om ett gemensamt arbete som skall bidra till ett resultat 

som gynnar eleven/klienten.  
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En av socialsekreterarna kommer in på att samverkan är när de har respekt för 

varandra yrkesroller och realistiska förväntningar på varandra. Detta är ett typiskt 

dilemma när det gäller två olika yrkesgrupper som kommer från två olika skolor. 

Utifrån detta antas att förutsättningarna gällande just att tydliggöra och klargöra 

att organisationerna har olika kunskaper, olika fokus samt olika mål inte är 

genomförda.  

Enhetschefen inom socialtjänsten lyfter även fram att samverkan skall vara en idé 

som är förankrad uppifrån på lednings och politikernivå. Det är inte märkligt att 

det är en informant i denna position som lyfter upp detta. Påståendet är dock 

enligt Danemark (2000) och Mallander (1998) av ytterst vikt gällande fungerande 

samverkan. 

7.1.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 

Skolan och socialtjänsten är två olika organisatoriska fält. De är två myndigheter 

med två olika inriktningar och mål för sitt arbete. Vissa elever som personalen i 

skolan arbetar med är dock även ärende inom socialtjänsten, eleverna är 

socialtjänstens klienter. Gällande dessa elever/klienter skapas en 

verksamhetsdomän. Enligt Grape (2006) är verksamhetsdomänen det område där 

verksamheterna praktiskt arbetar. Begreppet används främst när ett samarbete 

eller samverkan mellan olika organisationer skall analyseras. Inom denna 

verksamhetsdomän kan olika organisationer ha olika syn på det praktiska arbetet. 

Mina intervjupersoner upplevs ha en samsyn gällande vad samverkan är. De 

upplevs eniga om att samverkan är när olika professioner möts i ett gemensamt 

syfte och gemensamt skall finna lösningar. Om denna gemensamma syn på 

samverkan grundar sig i deras egna erfarenheter eller om den grundar sig i att de 

kan svaret på frågan, de vet vad de skall svara och vad som är allmänt accepterat 

är svårt att veta. Ahrne och Hedström (1999) beskriver att det kan vara lätt att 

svara på en fråga om hur någonting är men vad som sedan görs i praktiken kan 

vara någonting helt annat.  

Utifrån vad som sägs i intervjuerna är dock verksamhetsdomänens mål är 

gemensamma. En av informanterna lyfter ledningens ansvar för att nå samverkan 

på samma sätt som Grape (2006) pekar på att för att lyckas med domänkonsensus 
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måste alla organisatoriska nivåer, både chefsnivå samt handläggarnivå processa 

kring domänanspråket. 

7.1.4. Sammanfattning 

I frågan gällande vad samverkan är finns det till viss del konsensus mellan 

informanterna. Gemensamt i synen på samverkan är att samverkan är något som 

sker på lika villkor och där alla inblandade är förankrade i själva samverkan och 

dess mål. Utöver denna gemensamma syn beskrivs till exempel av ledningen inom 

socialtjänsten att samverkan måste vara en förankrad idé från ledningen. 

Socialsekreterarna tar upp att samverkan är när de har respekt för varandra.  

Informanternas åsikter skiljer sig gällande vad som är viktigt för att uppnå 

samverkan men själva grundtanken om samverkan är relativt lik mellan 

intervjupersonerna.  

7.2. Hur förhåller sig personalen till samverkan gentemot 

varandra 

7.2.1. Tolkning på självförståelsenivå 

7.2.1.1. Ledning Skolan:  

Den rektor som jag intervjuar upplever sig varit delaktig i många olika former av 

samverkan. Informanten är delaktig i en samrådsgrupp, där träffas skolsköterskan, 

polisen, personal från ungdomsgruppen samt informanten själv. De träffas cirka 

en gång i månaden. Syftet med dessa träffar är att utbyta information kring hur 

situationen är inom de professionellas olika områden. Det vill säga inom polisen, 

skolan, socialtjänsten osv. Målet är att följa upp så att de olika yrkesgrupperna 

inte arbetar åt olika håll.  

Intervjupersonen tar upp att de personliga relationerna till dem som de skall 

samverka med är mycket viktiga. Intervjupersonen beskriver att samverkan för 

honom/henne fungerar när han/hon känner att det finns en relation till den andre 

samverkansparten. Följande citat beskriver detta: 

Det är de personliga relationerna som är oerhört viktiga, när det 

fungerar som bäst för mig är när jag känner att jag bara kan ringa 

när som, närkontakt med polisen och soc, då har det fungerat riktigt 

bra. Man måste känna varandra.  
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Vad gäller samverkan vid anmälningar och återkoppling på skolans anmälningar 

beskriver rektorn att på skolan där han/hon är biträdande rektor är det tydligt vem 

som anmäler. På denna skola är det rektorn som står för anmälan. Återkopplingen 

på de anmälningarna som görs upplever intervjupersonen har utvecklats under 

åren. Rektorn förklarar att det har pratats mycket om detta inom skola - och 

barnomsorg. Att när en anmälan gjorts så vet skolans personal inte vad som 

händer, detta upplevs dock ha blivit bättre under den senaste tiden. Vanligtvis 

fungerar det så att efter att en anmälan gjorts så kontaktar socialtjänsten rektorn 

via telefon, och ställer lite mer frågor kring deras oro för eleven. Sedan har 

rektorn och elevens lärare ett gemensamt möte med socialtjänsten och eleven samt 

vårdnadshavarna, vilket oftast upplevs fungerar väl. 

Vad gäller den informationsinsamling som socialtjänsten begär in antingen efter 

en anmälan gjorts eller under en utredningsfas tycker rektorn är bra. Han/hon 

tycker att det ställs bra och relevanta frågor som ger en bred bild av eleven. På 

detta material sker dock inte alltid någon återkoppling efter att skolan lämnat det 

ifrån sig.  

Vidare beskriver informanten sina tankar om samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten, att han/hon har en önskan om att skolorna i kommunen skulle ha en 

socialsekreterare kopplad till sig. Detta är något som han/hon för fram i olika 

forum där organisatoriska frågor diskuteras. Han/hon menar att det är mycket 

lättare att samverka när personerna kan få lära känna varandra och varandras 

arbetssätt. Informanten har erfarenhet av att under vissa perioder haft en ganska 

tät kontakt med en viss handläggare. Det har då varit naturligt att ta kontakt med 

handläggaren om någon situation uppstått på skolan.  

Vidare menar rektorn att om de hade en socialsekreterare knuten till sin skola 

hade det avlastat till exempel skolsköterskan som idag får ta mycket. Hjälpen blir 

under dagens förhållanden inte så kontinuerlig vilket många elever behöver. Hade 

skolan haft någon som hade detta som sin huvudsakliga syssla så hade det 

fungerat helt annorlunda.  

Rektorn lyfter tidsaspekten som en viktig faktor som påverkar möjligheten till att 

samverka. Han/hon är övertygad om att alla parter vill samverka och att de hela 

tiden försöker att hitta nya vägar. Resurserna är viktiga, att arbetet effektiviseras 
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med punktinsatser. Upplevelsen är att det är när samhället gör större och mer 

omfattande insatser som det verkligen blir resultat. På skolan där informanten är 

biträdande rektor finns en åtgärdsstege. Denna stegen är uppbyggd med olika 

kriterier för vad som gäller angående regler och gränser på skolan. Här kan också 

utläsas hur personalen på skolan skall agera vid till exempel slagsmål och stöld på 

skolan. Syftet med denna åtgärdsstege är att det skall bli lika för alla elever och att 

lärarna vet när det är dags att lyfta en elevs situation med rektorn för att bedöma 

om en anmälan skall göras eller ej.  

Informantens avslutande sammanfattning gällande samverkan låter så här: 

Att det finns en ambition hos både skolan och socialtjänsten och hos 

polisen. Att hitta samverkan och jobba med samverkan. 

Ambitionerna finns men vad det stupar på, organisationen eller 

omsättning av personal och.. extrakt vad det är det är svårt att peka 

på. Men det är väl så att man inte hittat några riktigt bra former, det 

är ett bevis på att det är svårt. Och samma former passar inte hela 

tiden samhället förändras och elevernas bekymmer förändras. Det är 

ett spännande område.  

7.2.1.2. Ledning Socialtjänst: 

Enhetschefen som jag intervjuar ingår i ett antal samverkansforum. Dels sitter 

han/hon med tillsammans med andra enhetschefer från socialtjänstens samt 

enhetschefer från skola - och barnomsorgen och diskuterar barn med särskilda 

behov. Han/hon är även delaktig i en utredningsgrupp som har fått i uppdrag att 

utveckla en handlingsplan med färdiga rutiner om hur en utredningsenhet skulle 

kunna se ut. Detta skall vara ett alternativ till placering där syftet är att upptäcka 

och fastställa problemområden för en elev. Intervjupersonen förklarar att här 

påverkas både hemmiljön och skolmiljön vilket gör att det måste ske ett samarbete 

mellan skolan och socialtjänsten kring dessa barn. Vilket informanten tycker att 

det gör genom denna gemensamma planering.  

Vidare beskrivs att det finns ett skriftligt underlag gällande övergripande 

samverkan. Det finns också rutiner för samverkan mellan enskilda handläggare 

och skolpersonal. Enhetschefen förklarar att det i utredningsarbetet ingår som en 
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del att socialsekreterarna tar en kontakt med skolan och begär in information om 

barnet genom frågorna i konsultationsdokumentet. Detta upplevs fungerar bra 

vilket följande citat belyser:  

Det är sällan jag hör någonting negativt faktiskt. Vi får in våra 

konsultationsdokument och vi har våra träffar tillsammans med 

lärare och föräldrar och barn. 

Enhetschefen upplever att det är ganska lätt att samverka när det handlar om ett 

enskilt barn. Han/hon tror att det underlättar när de skall planera åtgärder samt 

vem som gör vad.  

Intervjupersonen tar upp att bemötande, förankring på ledningsnivå, ekonomi 

samt att faktiskt se vinsterna med att samverka är jätteviktiga förhållningssätt för 

att samverkan skall fungera. Det är även mycket viktigt att parterna som skall 

samverka kommer överens. Informanten menar att en viktig del är att de inte 

tvivlar på varandras kunskaper och ambitioner. Följande citat belyser detta: 

Om man utgår ifrån att den andra besitter goda kvalifikationer och 

gör ett bra jobb, att de vill de här barnets bästa och här kommer jag 

och vill det här barnets bästa, att man respekterar varandras yrken 

och deras kompetenser. Försöka va lite ödemjuk inför varandras 

kompetenser då tror jag det blir rätt bra.  

Vidare beskrivs att det i samverkan också ingår att återkoppla till sina 

samverkansparter. Att återkopplingen är en del i samverkansprocessen. 

Informanten menar att om de inte återkopplar till varandra så kan de inte heller 

veta om målen som de haft är uppfyllda eller ej.  

I intervjun framkommer att det ibland uppstår oenigheter mellan de olika 

förvaltningarna på ledningsnivå. Vem skall betala, vems ansvar är detta osv. 

Intervjupersonen upplever här att politikerna inte alltid är så insatta vilket leder till 

viss irritation på chefnivå. Enhetschefen menar att ibland känns det som att skolan 

glömmer bort sitt ansvar och skyller på att det inte finns pengar till extra resurser 

och att de då lägger över ansvaret på socialtjänsten som har det yttersta ansvaret. 

Citatet beskriver detta: 
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Det här är lite hett men jag kan nog tycka att de är lite 

återhållsamma från skolan sida när det gäller barn med särskilda 

behov. Vi är fortfarande ingen alltjänstlag, vi är socialtjänstlag. 

Vad gäller ansvaret kring att få till samverkan menar intervjupersonen att det är 

socialtjänsten som har det största ansvaret för detta. Samtidigt betonar han/hon att 

skolan har en anmälningsskyldighet samt en skyldighet att medverka och bidra till 

information. Vidare beskrivs att det finns en vilja till samverkan från båda sidorna 

men han/hon tror att skolpersonalen tycker att de får för lite återkoppling. Att de 

känner att de får lämna ifrån sig uppgifter och sedan att det inte händer så mycket.  

7.2.1.3. Anställd skolan: 

Lärarna på den högstadieskola som jag intervjuar uttrycker att de upplever att det 

inte direkt finns någon fungerande samverkan mellan dem och socialtjänsten. De 

beskriver att det finns fall där de varit delaktiga men de menar att det inte varit 

samverkan. Känslan hos dessa lärare är att de sällan eller aldrig får någon 

återkoppling på den information som de lämnar ifrån sig. Det leder till stor 

frustration när vi inte vet alls vad som görs kring eleven. Följande citat beskriver 

denna uppfattning:  

Jag upplever ofta att man vill ha väldigt mycket information men 

det är väldigt, väldigt svårt att få någonting tillbaks. Det hade 

kanske känts lättare att göra allt det här om man fick se att 

någonting hände, eller fick veta att någonting hände. För man sitter 

här och ser och jobbar med de här barnen och känner bara att tiden 

rinner i väg. Då hade man varit tryggare om man hade fått veta att 

det här är på gång eller vi tänker så här.  

Lärarna har svårt att förstå vad detta beror på. De har en förståelse för att det 

många gånger är känsliga uppgifter och att socialsekreterarna inte alltid kan 

berätta men de tycker att någon form av besked borde kunna ges. Deras 

anmälningsplikt tas upp och även efter en anmälan upplever de att återkopplingen 

från socialtjänsten är under all kritik. Deras känsla är att de gör anmälningar men 

vet inte om det leder någon vart. Här saknar lärarna en kontakt med socialtjänsten 

efter att anmälan gjorts. Men detta sker sällan, en av lärarna beskriver att han/hon 
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själv brukar ta tag i det och ringa till socialtjänsten. Informanten upplever då att 

han/hon i alla fall kan få vissa antydningar om vad som är på gång trots att 

socialsekreteraren inte kan ge något direkt svar. 

En av lärarna berättar om en mer positiva erfarenhet efter att en anmälan gjort till 

socialtjänsten. Efter att anmälan gjorts så hade de berörda ett möte. Där 

socialsekreterarna förklarade vad de gör och i vilka banor de tänker. De beskrev 

vilka möjligheter som finns inom socialtjänsten utan att säga att det här kommer 

vi att göra. De förklarade istället att utifrån den här informationen finns dessa 

möjligheter. Sedan fick informanten förklarat för sig att socialsekreterarna 

återkommer när de vet mer vad som kommer att ske. Känslan av detta möte 

beskrivs genom följande citat: 

 Det var ett gott möte. Det känns som en trygghet, nu vet jag att det 

sitter två socialsekreterare på det här ärendet som engagerar sig. 

Och de visar ju verkligen att de försöker för den här eleven och det 

ger ju mig en tro också. 

Lärarna beskriver att deras rutiner på skolan är tydliga. De förklarar att det är 

skolans rektor som gör själva anmälan. De känner också en möjlighet till att 

diskutera olika ärenden med rektorn. Men om de skulle rådfråga utanför skolan 

uttrycker en av lärarna att de inte vet vart man kan vända sig. En annan beskriver 

att det i höstas varit personal från socialtjänsten som informerat om vart de kan 

vända sig. Att det finns ett telefonnummer som man kan ringa om de behöver 

rådfråga.  

Lärarna som jag intervjuar uttrycker att det finns en saknad efter en fungerande 

samverkan mellan dem och socialtjänsten. De förklarar att de för dem hade varit 

skönt om de hade haft en och samma person att kunna vända sig till. Att kunna ha 

en relation till en av socialsekreterarna, detta tror de också skulle kunna leda till 

ett ökat engagemang hos dem, om de var knutna till en skola hade de kanske känt 

mer ansvar. Lärarna beskriver vidare att de inte tror att frustrationen är lika stor 

hos socialsekreterarna vilket följande citat beskriver: 

Jag tror inte att handläggarna eller sekreterarna känner den 

frustrationen för de är inte oss de har kontakt med. Jag tror inte att 



Lena Löfqvist   

 

43 
 

de är medvetna om det. För när vi väl träffas så är vi så måna om att 

inte bränna de broar som äntligen byggts så då kanske man inte 

säger något. 

Vidare talas det om en önskan om att ha en samverkansgrupp med polis, 

socialtjänsten och personal från skolan. En av lärarna förklarar att det tidigare 

funnits en sådan grupp som informanten tyckt var bra men att han/hon inte tror att 

den finns kvar. När denna grupp fanns träffades polisen, personal från skolan samt 

socialtjänsten och pratade om hela området och stämde av läget med varandra.  

7.2.1.4. Anställd socialtjänsten: 

De fyra socialsekreterare som jag träffar vid min intervju upplever alla att de är 

delaktiga i samverkan mellan socialtjänsten och skolan. På olika sätt, ibland är det 

de själva som kallat till mötet och ibland blir de inkallade av skolan. De beskriver 

att samverkan sker i olika skeden, ibland i början och ibland lite för sent. 

En av socialsekreterarna arbetar deltid med kommunens 

rådgivningstelefon/mottagningsfunktion och förklarar att en sorts samverkan sker 

via denna funktion. Bland annat genom deras tre parts samtal där 

socialsekreteraren blir uppringd av personal på skolan eller på förskolan som vill 

att de kommer och informerar om socialtjänstens insatser. Informanten förklarar 

att han/hon är stolt över att de har utvecklat denna funktion.   

Vidare förklarar socialsekreterare att han/hon är övertygad om att deras 

informationsutlämning från mottagningsgruppen har banat väg vad gäller 

samverkan. Han/hon tycker dock att det är synd att det inte är så mycket längre. 

Idag erbjuds det tre informations tillfällen på våren och tre på hösten så att de som 

har möjlighet och intresse kan komma. Vid förra informationsträffen förklarar 

han/hon att de träffades på socialkontoret och bjöd på fika. De visade en power 

point presentation och sedan fick personalen från skolan ställa frågor. 

Socialsekreterarna är överens och tydliga med att det är socialtjänsten som har det 

yttersta ansvaret med att se till att samverkan kommer till stånd. De menar att 

ledningen är en viktig del. Det måste finnas en genuin vilja hos ledningen att man 

vill samverka då detta påverkar de underanställda. Ett par av de socialsekreterarna 
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som jag intervjuat har varit eller är 
5
kontaktpersoner gentemot en skola vilket de 

båda upplever som svårt och icke fungerande. Följande citat utvecklar detta: 

 Personalen på skolan hade så skilda förväntningar på vad vi skulle 

göra, och jag vet att en polisman som var med tyckte väl att vi 

kunde knacka på hos en familj och inte berätta varifrån 

informationen hade kommit utan mer säga att vi brukar hälsa på… 

Ja du vet sådana saker. Jag vet att jag ställde en fråga till den här 

gruppen, det var fritidsledare, kvarterspolis och flera andra 

yrkesgrupper representerade och alla hade olika svar, olika 

förväntningar. Det blev så tydligt att det var så olika förväntningar.  

Jag upplever att det börjar bli lite väl skvallrigt.  Det här med 

förväntningar, vad tror de att jag kan göra där, och sedan är det 

mycket råd och stöd ärenden som jag har en känsla av att man vill 

diskutera. Och det kan man inte göra, i den här samverkansgruppen 

handlar det mer om att diskutera generellt, vi skall inte prata 

elevärenden.  

Socialsekreterarna menar att det är viktigt att tänka på att skolan och 

socialtjänsten är två väldigt olika myndigheter och att man kanske inte alltid 

tänker eller prioriterar lika. De menar att för att få samverkan till att fungera så 

måste vi bjuda till lite själva och vara ödmjuka. Alla håller med om att den 

personliga kontakten är mycket viktig. Utifrån sina erfarenheter förklarar de att de 

upplever att det är skillnad på samverkan om det är på en skola där de varit förut 

och redan haft kontakt med lärare och rektor. De upplever att de själva arbetar 

fram samverkan till de personer som de träffar ofta. 

Vikten av att klargöra vilka förväntningar som man har på varandra är 

återkommande under intervjun med socialsekreterarna. De talar även om 

okunskap om varandras organisationer och möjligheter. Informanterna tror att 

denna okunskap kan leda till att frustration skapas. Följande citat illustrerar detta:  

                                                           
5
 Att vara kontaktperson på en skola innebär att en socialsekreterare är knuten till en viss skola. 

Det är till denna socialsekreterare som personalen på skolan i första hand skall vända sig. Denna 

socialsekreterare är även närvarande vid vissa konferenser på skolan. Då kan information utbytas 

och rådfrågning kan ske anonymt. 
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Jag tänker också på att ibland kan det finnas en frustration. Man 

upplever från skolans sida att man har försökt, och försökt och inget 

hjälper och så gör man en anmälan och tänker att något skall hända 

och så blir det i alla fall inget snabbt resultat. Här tror jag det 

handlar lite om okunskap. Det händer att skolan jobbar länge och 

väl på sitt håll och försöker att få till en förändring istället för att 

göra en anmälan tidigt. 

”Visst handlar det om okunskap vad som kan ske snabbt, skolan 

önskar nog ibland att vi kan trolla med knäna. Nu har vi anmält, så 

nu kan ni placera… Eller man tror önskar, vill och hoppas. 

Sekretessen tas upp och diskuteras men socialsekreterarna ser inte sekretessen 

direkt som något problem. De menar om att det till viss del är socialsekreterarens 

ansvar att förklara för föräldrarna vad de tjänar på att socialsekreteraren och 

läraren kan ha en öppen kontakt med varandra. Att anledningen till detta är för att 

det skall bli så bra som möjligt för barnet och ingenting annat. En annan av 

intervjupersonerna menar att de måste vara lite smidiga i hanteringen av 

sekretessen vilket detta citat illustrerar: 

Sekretessen är inget hinder om man använder sitt sunda förnuft, 

säger jag och sticker ut hakan. Det handlar om att styra lite, att man 

har kollat av med föräldrarna är det ok att vi pratar om detta. 

Att det finns en vilja till att samverka både från skola och från socialtjänstens sida 

är intervjupersonerna övertygade om. De tar dock upp en önskan om att det skulle 

finnas ett forum som inte var kopplat till enskilda ärenden utan där de kan 

diskutera olika förväntningar och vilka möjligheter som finns men informanterna 

förklarar att det tyvärr inte finns någon tid för det utan att nästan all samverkan 

bara sker i mer eller mindre akuta lägen.  

7.2.2. Tolkning utifrån min förståelse nivå 

Upplevelserna gällande samverkan mellan de två olika yrkesgrupperna lärare och 

socialsekreterare i Växjö kommun skiljer sig mycket åt. Både mellan just lärarna 

och socialsekreterarna men också till viss del mellan vad ledningen över de två 

olika yrkesgrupperna anser. Socialsekreterarna är alla överens om att det är 
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socialtjänsten som har ansvaret för att samverkan skall komma till stånd. Även 

den enhetschef som jag intervjuar menar att socialtjänsten har ett större ansvar 

gällande att få till samverkan än vad skolan har.  

Intervjupersonerna från den skola jag har kontakt med upplevs ha tydliga rutiner 

gällande anmälningsskyldigheten. Lärarna uttrycker dock ett mycket stort 

missnöje gällande återkopplingen på deras anmälningar medan rektorn upplever 

att återkopplingen för det mesta fungerar bra. Informanten som är enhetschef 

beskriver att inom socialtjänstens och deras mottagningsfunktion så finns det 

tydliga rutiner gällande att återkoppling skall göras till anmälaren och informanten 

upplevs säker på att detta också sker. Från socialsekreterarnas sida finns en känsla 

av att lärarna har en okunskap gällande deras anmälningsplikt och att de ibland 

låter det gå för långt innan de anmäler. De upplever även att lärarna har en 

okunskap om vad socialtjänsten har möjlighet att göra efter att de mottagit en 

anmälan samt över hur snabbt det kan gå.  

Utifrån detta kan man tydligt se att de olika aktörerna inte är samspelta. De 

misstror varandra och någonstans tappas information. Jag upplever att detta beror 

på att det inte finns tydliga rutiner genom hela processen. Från lärare – rektor – 

socialtjänsten och tillbaka från socialtjänsten – rektor – lärare.  

Båda informanterna som är verksamma på ledningsnivå ingår i olika 

samverkansgrupper. Enhetschefen inom socialtjänsten arbetar tillsammans med 

kollegor både från socialtjänsten och skola – och barnomsorg på en handlingsplan 

som skall gynna båda organisationerna. Biträdande rektor från skolan där jag 

intervjuar sitter med i en samrådsgrupp där de arbetar förebyggande. Även i detta 

fall kan jag se att informationen inte når hela vägen ut, då lärarna på skolan 

efterfrågar en sådan här grupp och uttrycker att det funnits tidigare men att de inte 

tror att den finns kvar. Detta visar på hur svårt det måste vara att få till 

informationen mellan de två olika myndigheterna när inte informationen verkar gå 

fram inom en och samma arbetsplats.   

Lärarna samt biträdande rektor uttrycker alla en önskan om att ha en närmre 

kontakt till socialtjänsten, att ha en person knuten till skolan. Socialsekreterarna 

berättar att de varit eller är knutna till en viss skola vilket de inte upplevt som 

tillfredställande. Olika förväntningar på syftet och möjligheterna i detta var samt 
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att de upplevt att forumet blivit skvallrigt bidrar till missnöje. Att syftet varit att 

diskutera generellt men att diskussionen blivit utifrån enskilda ärenden. Detta är 

enligt min uppfattning försök till samverkan som inte varit tillräckligt 

genomarbetat. I dessa fall hade det bland annat behövts en tydlig struktur vad 

syftet med möten skulle vara, en gemensam målsättning, förståelse för varandras 

yrkeskompetenser och möjligheter samt en samspelt grupp. 

Det är intressant att lärarna som jag intervjuar inte upplever att det finns någon 

direkt samverkan mellan dem och socialsekreterarna. De uttrycker att de känner 

sig som informanter vilket de inte jämställer med samverkansparter. Samtidigt 

som socialsekreterarna tycker att det finns en samverkan som fungerar relativt bra. 

De tycker att de arbetat fram olika former för att öka informerandet och rutinerna 

kring sitt arbete. Enhetschefen inom socialtjänsten upplevs ha viss insyn i att 

lärarna känner sig som informanter och att de sällan får någonting tillbaka.  Detta 

betyder att trots försök till att samverka på en ”råd och stöd nivå” samt på en 

”samordnade insats nivå” känner lärarna att de inte är delaktiga i samverkan 

samtidigt som socialsekreterarna upplever sig relativt nöjda över den samverkan 

som finns mellan de båda yrkesgrupperna.  

7.2.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 

Vid min analys av intervjumaterialet kan jag som tidigare nämnt se att målen för 

samverkan är gemensamma men att metoden för samverkan skiljer sig mycket åt 

mellan de olika organisationerna. Grape (2006) menar att samverkan kräver en 

stor del av samordning. Desto större samordning som finns i samverkan mellan 

organisationerna ju mer domänkonsensus. Han menar att domänkonsensus 

förekommer när aktörerna är överens om hur samverkan skall gå till. För att 

uppnå detta betonas att de yrkesverksamma måste komplettera varandra istället 

för att konkurrera med varandra. Detta uppnås genom dialog och kommunikation. 

Dialog och kommunikation är två begrepp som upplevs som mycket begränsade 

mellan de två yrkesgrupperna/organisationerna som mina intervjupersoner 

företräder.  

Informanterna från de olika organisationerna har olika syn på vad de tror leder till 

god samverkan. Personalen inom skolan lyfter en önskan om att ha en 

socialsekreterare knuten till en skola och fördelarna kring detta. 
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Socialsekreterarna å sin sida beskriver sina erfarenheter av detta som svåra och 

icke fungerande. Bland annat på grund av olika förväntningar samt olika syn på 

syftet med denna kontakt. Grapes (2006) beskrivning kan förklara detta fenomen 

genom att organisationens institutionella logik formar uppfattningarna om vad 

organisationen anser att den bör och inte bör göra. De institutionella logikerna 

ligger också till grund för aktörernas domänanspråk. Den institutionella logiken 

formar också hur och vad de anser att de andra organisationerna skall göra och 

inte göra.  

Grape (2006) lyfter fram betydelsen av att samverkan sker på flera organisatoriska 

nivåer, både på chefsnivå och på lärare/socialsekreterare nivå. När jag granskar 

mitt intervjumaterial finner jag skillnader i uppfattningarna mellan anställd och 

ledningsnivå. Ledningen inom skolan uttrycker en mycket mer nöjd bild av 

samverkan än de anställda inom skolan. Inom socialtjänsten är synen dock mer 

likartad. Det är oklart vad denna dubbla syn inom skolan bottnar i men man kan 

ifrågasätta kommunikationen och informationen mellan de två nivåerna. 

Relationer och öppenhet är även något som Grape (2006) tar upp som en viktig 

del till fungerande samverkan. Detta är även något som intervjupersonerna 

återkommer till vid ett flertal tillfällen under intervjun.   

Grape (2006) belyser de institutionella logikerna eller föreställningsramarna som 

viktiga att ta hänsyn till för att förstå samverkans möjligheter och hinder. 

Domänanspråket säger hur de olika aktörerna vill arbeta inom samverkan. Vid 

analysen av mitt intervjumaterial blir det tydligt att detta inte är genomarbetat 

mellan samverkansparterna skola och socialtjänst. De har olika förväntningar och 

uppfattningar om vilket arbetssätt som fungerar i samverkan. De har förväntningar 

på varandra som upplevs som ouppnåbara vilket skapar missnöje och irritation. 

Mallander (1998) menar att samverkan är en förhandlingsprocess där 

organisationerna måste pröva sig fram genom förhandlingar, det är genom dessa 

förhandlingar som man till slut kan nå stabilitet i samverkan. Det handlar om att 

aktörerna successivt kan utveckla en samverkan som stämmer överens med 

aktörernas uppfattningar och önskemål kring hur samverkan bör se ut.  Man kan 

alltså dra slutsatsen att i denna verksamhetsdomän som i denna uppsats är 

samverkan mellan lärare och socialsekreterare finns det tydligt skilda 

domänanspråk. Det intressanta är dock att om man frågar socialsekreterarna skulle 
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de förmodligen uttrycka att det finns en relativt god domänkonsensus, medan 

lärarna snarare skulle säga att det råder en domänkonflikt. Enligt Grape (2006) 

krävs ett aktivt arbete för att uppnå ett legitimt samarbete och därmed 

domänkonsensus. Detta innebär att de berörda aktörerna aktivt måste arbeta för att 

skapa samsyn gällande mål, medel och gemensamma domänspråk. Möjligheterna 

för att uppnå domänkonsensus ökar om denna process sker både på ledningsnivå 

samt på anställd nivå. 

7.2.4. Sammanfattning 

Vad gäller samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Växjö så saknas ett 

gemensamt domänspråk. Önskningarna och förväntningarna skiljer sig mycket åt. 

Personalen inom skolan önskar en kontaktperson kopplad till skolan medan 

socialsekreterarnas erfarenheter av detta bara är negativa. De olika 

yrkesgrupperna har mycket olika syn på samverkan mellan varandra. Lärarna 

upplever inte ens att de är delaktiga i samverkan och att de saknar återkoppling på 

sina anmälningar. Socialsekreterarna tycker att de är delaktiga i samverkan på 

många sätt och att återkoppling sker till skolorna. Det skiljer sig även mellan 

chefer och anställda i upplevelsen av samverkan. Slutsatsen av detta är att det 

råder en domänkonflikt mellan yrkesgrupperna. Ingen arbetar aktivt för att lösa 

denna domänkonflikt eller tydliggöra mål, syfte och genomförande gällande 

samverkan. Trots detta beskriver informanterna i ledningsposition att det finns 

policy dokument samt rutiner för hur samverkan skall ske mellan skolan och 

socialtjänsten.   

7.3. Intervjupersonerna upplevelser av vad samverkan kan leda 

till för barnet 

7.3.1. Tolkning på självförståelsenivå 

7.3.1.1. Ledning Skolan:  

Rektorn beskriver sig ha erfarenheter av att samverkan bidrar till positiva effekter 

för eleven. Det handlar om att få en så bred bild av eleven som möjligt. Han/hon 

menar att samverkan bidrar till att de får kännedom om vad de olika personerna 

som träffar och arbetar runt eleven gör. Detta leder till att vi kan arbeta i samma 

riktning vilket kan bidra till att man underlättar för eleven. 
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Informanten lyfter även fram att samverkan leder till en ökad förståelse mellan de 

två olika yrkesgrupperna. Vidare menar han/hon att detta leder till att det blir 

mindre ifrågasättande kring vad de olika yrkesverksamma gör. 

Skolans biträdande rektor upplever att samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten leder till att de kan hjälpa eleven under hela dygnet. I skolan möter 

lärarna eleven och stöttar i den situationen. På eftermiddagarna och kvällarna kan 

socialtjänsten ge stöd. Om vi inte vet om varandra och arbetar gemensamt kan vi 

missa något i barnet/ungdomens livssituation. 

7.3.1.2. Ledning Socialtjänst: 

Enhetschefen upplever att samverkan inom socialtjänsten är A och O. Att ju fler 

som drar åt samma håll desto bättre. Han/hon menar att det gäller att komma på 

utifrån det enskilda barnet vad som är bäst. Vid samverkan kan vi gå ner på en 

detaljnivå i sin planering kring den enskilde. Att planera vilket stöd man kan få i 

olika sammanhang. Men för att samverkan skall leda till någonting gott för barnet 

och dess familj gäller det att vi lyssnar på och utgår från barnets bästa. Att 

personerna som möter familjen är lyhörda och lyssnar på familjen. Informanten 

menar dock för att samverkan skall bli något bra för barnet så är det viktigt att 

utgå från hur barnet och familjen känner och vad de upplever att de behöver för 

hjälp. Följande citat illustrerar detta: 

 Utgår man ifrån att här skall vi försöka ta reda på vad vill Kalle och 

vad vill hans föräldrar. Det är målet, vad hoppas de på, hur vill de 

att det skall bli? För är det så att vi utgår ifrån att jag vill… eller 

skolan vill att nu skall socialtjänsten omhänderta Kalle och 

ingenting annat hjälper… det kanske inte alls är vad Kalle och 

Kalles föräldrar vill. Så det gäller att vara väldigt ödmjuk, och är 

man det så tror jag det är jättebra. Man måste börja med att komma 

fram till vad är målet, varför sitter vi här idag, annars kan man 

samverka ihjäl sig… 

Enhetschefen menar vidare att genom samverkan kan vi uppmärksamma andra 

delar i barnets situation som vi inte kunnat göra utan just samverkan.   
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7.3.1.3. Anställd skolan: 

Lärarna menar att deras erfarenheter säger att samverkan leder till att de kan få en 

helhetsbild av barnet.  

Lärarna menar att samverkan kan för dem bidra till att de får en ökad förståelse 

för elevens agerande. Om de som lärare får information om att något inträffat för 

en viss elev under helgen så kan de möta eleven på ett helt annat sätt i skolan på 

måndag morgon. På så sätt kan lärarna bespara eleven att hamna i negativa 

situationer genom att vara med förberedd vilket detta citat beskriver. 

När jag möter den här eleven så vet jag att just nu klarar den inte det 

som den klarar i vanliga fall, jag kan vara lite förberedd. Man kan 

hamna i situationer som man kunde besparat eleven. Det kryper ju 

fram men det kan ta några dagar och då kan vi redan ha varit i 

konflikter med den här eleven för att den inte är som ben brukar 

eller som innan den gick på ledighet. 

En av lärarna menar att de genom samverkan kan skapa ett skyddsnät för eleverna 

informanten upplever att dessa barn/ungdomar är skyddade av sin identitetslöshet 

ute i samhället. Och tror att de hade mått bra av att veta att de som arbetar med 

barn och unga i samhället vet vem de är och dessa professionella vet dem emellan 

vad som händer på fritiden. På så sätt kan ett skyddsnät skapas runt dessa barn och 

ungdomar som finns med hela dygnet och inte bara i skolan.  Läraren tror att om 

de barnen som har kontakten med socialtjänsten hade de vetat att det finns en 

cirkel runt om dem. Det vill säga att det finns personal inom skolan samt personal 

under fritiden som finns för att stötta och hjälpa. Så hade de orkat stå emot de 

negativa situationerna på ett bättre sätt. De hade fått mer kraft och vilja till att 

lyckas. 

 7.3.1.4. Anställd socialtjänsten: 

Socialsekreterarna påtalar att samverkan leder till bra saker. Det gäller dock att 

kunna mötas och få till en lyckad samverkan. De menar att samverkan bidrar till 

en ökad förståelse då man kan skapa sig en helhetsbild. Följande citat illustrerar 

detta: 
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Det bidrar till KASAM
6
 ett sammanhang att man kan se deras 

helhet. Det leder till ökad förståelse. Det leder ju till positiva 

effekter det vet vi ju. 

Vidare menar socialsekreterarna att det leder till en ökad förståelse för barnet och 

dess familj. De får veta att vi uppmärksammar dem och att det finns stöd och hjälp 

att få. En av informanterna beskriver att förhoppningarna i samverkan är att det 

skall leda till att lättare kunna hjälpa de familjer som har behov av det. Utan 

samverkan är det lätt att se barnet/den unge som en strulig unge. Men känner vi 

till varandra och hela situationen kan det ge en ökad förståelse och på så sätt 

gynna familjen och även de som möter och arbetar kring den enskilde.  

7.3.2. Tolkning utifrån min förståelse nivå 

Under mina intervjuer framgår det tydligt att alla informanter har en positiv syn 

på samverkan. Att deras uppfattning är att samverkan leder till någonting positivt 

för barnet/eleven. Denna syn på samverkan framgår tydligt även i de 

policydokument som finns inom Växjö kommuns socialtjänst. Här beskrivs att 

samverkan skall eftersträvas och uppmuntras. Alla är överens om att samverkan 

leder till en ökad förståelse för barnets situation samt att det ger dem en 

helhetsbild vilket de inte kunnat uppnå utan samverkan. Alla informanterna är 

även överens om att denna helhetsbild och ökade förståelse leder till någonting 

positivt för barnet och dess familj.  Att kunna skapa ett skyddsnät runt barnet dels 

i skolan dels på fritiden upplevs också kunna uppnås genom samverkan. Genom 

att uppnå detta samt att förmedla detta till barnet tror man kan leda till att barnet 

lättare kan hålla ihop sig.  

Det framkommer dock att dessa positiva effekter av samverkan uppstår genom 

fungerande samverkan och alla informanter upplever inte att det finns fungerande 

samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Växjö kommun. Jag kan utifrån 

detta fundera på hur barnet/eleven påverkas av att vissa inblandade upplever och 

tycker att de samverkar kring den enskilde och anser att det bidrar till någonting 

                                                           
6 Känsla av sammanhang. KASAM är ett mätinstrument bestående av en 

självskattningsskala (Hult mfl. 1996). 
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positivt. Samtidigt som vissa andra inblandade kring samma barn sitter på en 

frustration över att samverkan inte fungerar. 

Slutsatsen kring informanternas upplevelse av vad fungerande samverkan dem 

emellan leder till för det enskilda barnet upplever jag står varandra mycket nära. 

Oavsett yrkesgrupp och position besitter de likvärdiga upplevelser och 

erfarenheter till skillnad från upplevelsen av samverkan mellan organisationerna 

idag. 

7.3.3. Tolkning utifrån teoretisk nivå 

Grape (2006) skriver att det är viktigt att det finns en ömsesidig medvetenhet om 

givna problem som kan gynnas av samverkan. Utifrån detta kan vi fundera på vad 

den samverkan som idag finns mellan lärarna och socialsekreterarna verkligen 

leder till för eleven/klienten och dess familj. Daka-Mulwanda m.fl. (1995) skriver 

att samverkan behövs då en enskild inte kan uppnå ett resultat på egen hand. Detta 

är samma sak som det informanterna säger att samverkan dem emellan kan bidra 

till för den unge.  

Ahrne och Hedström (1999) skriver om att organisationer ibland bedrivs på ett 

sätt som samhällsaktörer samt organisationen själv upplever som självklara men 

som för det inte alltid är det mest effektiva. Personerna som jag intervjuat upplevs 

ha en självklar bild över att samverkan är ett måste gällande dessa elever/klienter. 

Denna uppfattning upplevs dock främst bygga på deras egen syn och ibland 

tidigare erfarenheter snarare än förankrade uppfattningar. Detta styrks även av att 

lärarna upplever att det inte finns någon fungerande samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten men trots det språkar de för samverkan och att det leder till något 

positivt. I den nyinstitutionella organisationsteorin studeras skillnaden mellan vad 

vi säger att vi gör, och vad vi verkligen utför i praktiken. Yrkesverksamma inom 

olika organisationer agerar efter vissa på förhand givna handlingsmönster. Dessa 

handlingsmönster legitimerar vissa normer och värderingar som i sin tur både 

öppnar upp och stänger dörrar för eget agerande (Grape, 2006). Detta kan kopplas 

till intervjupersonernas svar och önskningar och att detta inte upplevs stämma 

överens med hur det sedan fungerar inom verksamheterna. Oavsett skillnaderna i 

de sagda orden och vad som görs i det faktiska arbetet finns det inget som 

bekräftar att om organisationerna skola och socialtjänst skulle enas om ett 
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domänanspråk och att domänkonsensus skulle uppstå skulle eleven/klienten 

gynnas av samverkan.  

7.3.4. Sammanfattning 

Informanterna är överens om att samverkan behövs mellan skolan och 

socialtjänsten. De är också överens om att fungerande samverkan leder till 

positiva effekter för barnet.  Det lyfts upp att samverkan leder till en helhetsbild 

av barnet vilket underlättar i hjälparbetet som socialtjänsten utför men också i 

bemötandet från lärarna. Samverkan kan leda till att barnet får stöd och hjälp 

under hela dygnet, både i skolan och på fritiden. Informanternas syn på vad 

samverkan kan bidra till för barnet är ganska samstämmiga. Det råder alltså till 

viss del domänkonsensus i informanternas upplevelser av vad samverkan kan leda 

till.  
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8. Slutdiskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att förstå vilka uppfattningar personalen som arbetar 

med barn och unga inom skola och socialtjänst har på samverkan mellan 

varandras organisationer. Samt försöka förstå vad de upplever att samverkan har 

för betydelse för dessa barn och unga.  

Resultatet i min undersökning tyder på att det till stor del råder en gemensam syn, 

det vill säga en domänkonsensus hos de olika professionerna gällande upplevelsen 

av vad samverkan är. Personerna som jag intervjuar upplevs även relativt överens 

om att syftet med samverkan är att gemensamt finna lösningar. Vikten av att 

samverkan sker på lika villkor beskrivs även av informanterna.  Detta tyder på att 

det finns en god utgångspunkt för att lyckas med samverkan mellan 

organisationerna om organisationerna bestämmer sig för att det är samverkan de 

tror på och vill satsa på.  

 Idag upplevs dock synen på hur denna samverkan skall genomföras mellan de 

båda yrkesgrupperna vara mycket skiljd. Det saknas gemensamma rutiner och ett 

gemensamt domänanspråk. Förväntningarna skiljer sig mycket åt och jag upplever 

att det råder frustration mellan de olika organisationsgrupperna, en frustration som 

ingen lyfter fram eller försöker göra någonting åt.  

Anledningen till denna skilda syn och till den relativt dåligt fungerande 

samverkan trots åtskilliga försök och goda ambitioner menar jag har att göra med 

att organisationerna inte arbetar för att skapa gemensamma domänanspråk och på 

så sätt uppnå konsensus. Det är min uppfattning att det är oerhört svårt att uppnå 

konsensus i samverkan mellan två organisationer som tillhör två olika 

organisatoriska fält vilket även Danemark (2000) och Grape (2006) pekar på. 

Samverkan försvåras också när det inte finns något gemensamt diskussionsforum 

där förväntningar och önskemål kan diskuteras. De två undersökta 

organisationerna som är tänkta att samverka med varandra skiljer sig mycket åt. 

Deras uppdrag är skilda, de tillhör två olika förvaltningar samt omfattas av två 

olika lagstiftningar. Utifrån denna situation krävs mycket arbete och planering för 

att lyckas skapa ett gemensamt domänanspråk. Jag anser att det finns en risk i den 

nuvarande situationen att samverkan kan som de kritiska forskarna beskriver leda 

till att klienten får sämre hjälp och stöd. Kraft och energi läggs på irritation, 
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frustration samt försök till att få till fungerande samverkan istället för på 

barnet/den unge. Jag menar att det också finns en risk att klienten/eleven faller 

mellan stolarna som Sundell och Colbiörsen (1999) skriver när det råder 

skillnader i uppfattningen av hur samverkan mellan yrkesgrupperna fungerar.  

Det framkommer även att det på ledningsnivå ibland råder irritation. De är oeniga 

om vems ansvar vissa problem är och då även vems pengapåse som skall bekosta 

problemen. Här lyfts även fram att politikerna inte alltid är så insatta. Danemark 

(2002) menar att för att samverkan över huvud taget skall vara genomförbart 

krävs att ledningen tar sitt ansvar och skapar goda förutsättningar.  

Det är dock mycket intressant att socialsekreterarna upplever att det finns 

samverkan mellan dem och lärarna samtidigt som lärarna inte gör det. Lärarna har 

en anmälningsskyldighet och beskriver själva att de gör anmälningar i de fall där 

det behövs. Socialsekreterarna ifrågasätter dock lärarnas kunskap om denna 

anmälningsskyldighet. Vad gäller återkopplingen till skolan efter att en anmälan 

gjorts så finns det ingen lag som kräver att socialsekreterarna skall återkoppla utan 

en sekretesslag som snarare försvårar och begränsar denna återkoppling. Här kan 

anses att socialsekreterarna använder en formell maktutövning som experter för 

att legitimera sina domänanspråk. Jag påstår dock inte att det är ett medvetet 

maktspel från socialtjänstens sida. Samtidigt som socialtjänsten eventuellt besitter 

en maktposition lyfts socialtjänstens yttersta ansvar fram. Socialsekreterarna och 

ledningen är tydliga med att de känner ett större ansvar gällande att skapa 

förutsättningar för en god samverkan. Kanske spelar även detta en roll i att de 

uttrycker en mer nöjd bild av samverkan än skolpersonalen. 

Informanterna är alla överens om att samverkan leder till positiva effekter. De 

menar att deras erfarenheter säger dem det. Att det leder till en ökad förståelse och 

att det underlättar när stöd och hjälp skall planeras. Jag upplever att denna 

uppfattning inte vilar på några utvärderingar eller någon förankrad fakta. Det 

skulle alltså kunna vara på det sätt som Ahrne och Hedström (1999) beskriver. Att 

samverka är något som av personalen inom skolan och socialtjänsten upplevs som 

självklart. Men som för det inte är utvärderat och testats som det mest effektiva. 

Detta betyder också att även om organisationerna skulle lyckas skapa 

domänkonsensus gällande samverkan betyder inte det att denna konsensus måste 



Lena Löfqvist   

 

57 
 

vara det mest eftersträvansvärda eller det som självklart gynnar eleverna och 

klienterna. Jag ställer mig frågande till om samverkan har blivit något som de 

yrkesverksamma och professionella eftersträvar och anser vara något bra. Trots att 

det saknas forskning och utvärdering av om det verkligen gagnar 

eleverna/klienterna. Jag upplever att ett steg missas, det forskars och skrivs 

oerhört mycket om hur samverkan skall uppnås och hur man skall lyckas med 

samverkan. Men det saknas utvärderingar av vad denna samverkan faktiskt leder 

till.  Kanske spenderas oerhört mycket tid och pengar på att uppnå något som man 

skulle klarat sig lika bra utan.  

Danemark (2000) talar om att samverkan kan ske på fyra olika ambitionsnivåer 

vilket bilden nedan illustrerar: 

Figur 5: Modellen visar på Danemarks ambitionsnivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avgörande faktor för om samverkan skall bli lyckad är enligt Danemark (ibid) 

är att organisationerna som skall samverka möts på samma nivå och är överens 

om denna ambitionsnivå. Detta skulle man kunna jämföra med att finna ett 

gemensamt domänspråk inom verksamhetsdomänen vilket saknas mellan skolan 

och socialtjänsten i Växjö kommun. För att kunna skapa en samverkan som från 
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båda organisationerna skulle upplevas som positiv och tillfredsställande, krävs 

utifrån denna modell att gemensamma förväntningar skapas och att en 

verksamhetsdomän formas inom någon av ovanstående ambitionsnivåer där båda 

organisationerna ligger i fas. För att lyckas skapa denna gemensamma 

verksamhetsdomän krävs hänsyn gentemot nivåerna som beskrivs på sidan 12, 

professionsnivå, organisationsnivå samt aktuella lagar. Detta visar återigen på 

samverkans komplexitet. Om organisationerna trots denna komplexitet skulle 

lyckas skapa dessa förutsättningar skulle med största sannolikhet domänkonsensus 

uppstå till skillnad från den domänkonflikt som idag upplevs råda. Detta svarar 

dock ej på om denna konsensus skulle leda till önskat utfall i förhållande till 

eleven/klientens behov. Eller om jämförbart resultat skulle uppnås utan denna 

samverkan.  

Mitt resultat är inte generellt och går därför inte att applicera på all samverkan 

mellan skola och socialtjänst. Men resultatet har många samstämmiga inslag med 

tidigare forskning som gjorts. Att samverkan tar tid, att det krävs gemensamma 

mål och gemensam planering för utförandet samt att ledningen måste vara 

förankrad är några av de omständigheter som även jag kan bekräfta. Trots att mina 

intervjupersoner alla är eniga om att samverkan är något positivt och som bidrar 

till positiva effekter kan ingen slutsats av detta dras. Deras erfarenheter och 

kunskap beträffande detta är relativt vaga. Jag har fortfarande ett intresse av att 

undersöka vad samverkan faktiskt leder till för brukaren. För att genomföra detta 

skulle en mer omfattande undersökning behöva göras. Undersökningen borde 

omfatta någon form av testgrupp, en jämförelse av utfallet för barn eller 

ungdomar som involverats i samverkan och barn eller ungdomar som inte gjort 

det. Då skulle vara möjligt att svara på vad samverkan faktiskt leder till. 
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9. Slutord  

Till att börja med vill jag knyta an till mitt utgångsläge och min förförståelse som 

under mitt uppsatsarbete förändrats till viss del. Tidigare var jag mer övertygad 

om att all samverkan bidrog till någonting positivt, idag vill jag säga att min 

uppfattning är att fungerande samverkan kan bidra till positiva effekter. Den 

samverkan som finns mellan skolan och socialtjänsten i Växjö kommun idag 

upplever jag inte leda till önskat resultat. Jag ser idag på samverkan som 

någonting mer komplext som kräver mycket planering, tydligt genomförande och 

tydliga gemensamma mål. Min uppfattning är att om organisationerna som är 

tänkta att samverkan kan finna och lösa grunderna för samverkan så kan 

samverkan leda till någonting bra, men om samverkan sker utan det som krävs 

kan lika gärna all den tid, energi och pengar som krävs läggas på någonting annat.  

Min förhoppning är att denna uppsats skall leda till en diskussion inom Växjö 

kommuns skola- och barnomsorg samt socialtjänst gällande samverkan för barn 

och ungdomars fördel. En diskussion som kan leda till att organisationerna 

tillsammans kommer fram till ett gemensamt beslut för om och i så fall hur 

personalen inom skolan och socialtjänsten skall arbeta och förhålla sig till 

samverkan. Detta för att undvika att onödig tid, kraft och resurser läggs på något 

som inte bidrar till önskat resultat för någon av de inblandade parterna. 
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11. Bilaga 1.    

Missiv till deltagare i studien kring samverkan mellan skola 

och socialtjänst. 

Hej mitt namn är Lena Edring och jag läser magisterprogrammet i socialtarbete vid Växjö 

universitet. Jag har i mitt examensarbete på magisternivå har jag valt att fokusera på 

ämnet samverkan mellan skola och socialtjänst. Syftet är att förstå vilka upplevelser 

personal som arbetar med barn och unga inom skola och socialtjänst har på samverkan 

mellan varandras organisationer. Samt vad de upplever att samverkan kan ha för 

betydelse för eleven/klienten.  

Mina frågeställningar är: 

- Hur beskriver personalen inom skola och socialtjänst samverkan? 

- Hur beskriver personalen inom skola och socialtjänst att de förhåller sig 

till samverkan gent emot varandra? 

- Vilka upplevelser och erfarenheter har personalen inom skola och 

socialtjänst av vad samverkan dem emellan kan ha för betydelse för 

barnet/den unge? 

Jag har i min studie avgränsat mig till att endast intervjua lärare vid Växjö kommuns 

högstadieskolor. Jag har valt att intervjua socialsekreterare vid Växjö kommuns 

socialtjänst med utredanderoll.  

Under mitt uppsatsarbete har jag handledning av Uffe Enokson. Kursansvarig är Rickard 

Ulmestig och examinator är Tappio Salonen. 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Jag använder mig av 

de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att skapa ett så etiskt riktigt deltagande för 

sig som möjligt vill jag visa dessa riktlinjer för dig och hur jag ser på dem: 

Informationskravet- Innebär att du som deltagare skall vara fullt införstådd i studiens 

syfte och tekniken för datainsamlingen. Det innebär att du skall veta vem jag är, vilken 

utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Det innebär även att du skall veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 
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Samtyckeskravet- Innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det någonting 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien.  

Konfidentialitetskravet- Innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna fårstå att det 

är just du som deltagit i studien och delat med dig av dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet-  Innebär att du skall vara helt införstådd i vad studien kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras.  

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och motiverad till att deltaga i min studie. 

Har du frågor är det bara att kontakta mig via någon av nedanstående anknytningar. 

Växjö 2010-02-10 

 

 

_________________________ 

Lena Edring 

Telefon: 073-98 48 996 el. 0470-27 274 

E-post: lena.edring@spray.se 

 

Handledare: Uffe Enokson 

Kursansvarig: Rickard Ulmestig 
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11.1 Bilaga 2. 

Intervjufrågor: 

Samverkan 

 Vad skulle du säga att man gör när man säger att man samverkar?  

 Har du upplevt att du varit delaktig i någon form av samverkan mellan 

skolan och socialtjänsten? I så fall beskriv. 

 Upplever du att det finns en samverkan mellan Växjös skolor och 

kommunens socialtjänst? I så fall hur då? 

 Vad är din uppfattning av att samverkan mellan skola och socialtjänst kan 

leda till? Dels för de yrkesverksamma dels för eleven/klienten. 

 Vad bygger dina tolkningar och upplevelser av detta på? 

 Vad är din personliga uppfattning gällande samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten? Bra/dåligt? Möjligt/omöjligt? Leder till önskat 

resultat/leder inte till önskat resultat? Osv. 

Förebyggande arbete 

 Finns det några rutiner mellan skola och socialtjänsten gällande 

förebyggande arbete? I så fall på vilket sett och av vilket syfte? 

 

 

 

 

 


