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Abstract 

 

Author: Frida Carlsson 

Title: Through social secretary's eyewear - A qualitative study of social services collaboration 

with various government agencies at a child protection investigation 

Supervisor: Matts Mosseson 

Assessor:  

 

The aim of this study is to understand the collaboration at a child investigation and the actions 

that may be encountered as a result of the investigation, based on the Social Secretaries 

experiences of collaboration with other agencies such as schools, police, health visitor and 

child psychiatry. 

 

In the study, eight social workers from different municipalities was interviewed at a total of 

six occasions. One of the occasions was a group interview with three social workers at the 

same time. 

 

Through the interviews, it appears that the collaboration has an important role in social work 

and the necessity is something that manifests itself in the social secretaries stories but also in 

the earlier research done in this area. 

The results show that social workers extensively want to interact but that the purpose of 

interaction varies depending on the nature of the matter. Social workers also explain that there 

may be differences depending on who or which interacts which also means that the child be 

ultimately affected in one way or another. 

 

Keywords: Social work, social services collaboration, co-operation, interaction and child 

investigation 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering  

Forskning visar att samverkan har blivit en allt mer naturlig del av det sociala arbetets vardag 

och att individ- och familjeomsorgen i stor utsträckning samverkar med andra myndigheter 

som finns i dess omgivning. Trots att det i Sverige inte finns så mycket forskning kring 

samverkans egentliga effekter tar de flesta som diskuterar samverkan dess nytta och positiva 

effekter för givna (Bergmark & Lundström 2005:1). 

Samverkan mellan olika professioner är dock många gånger svårare än vad man förväntar sig 

och arbetet införs många gånger på ett okritiskt sätt utan att på förhand problematiseras 

(Abrahamsson 2007:529). 

 

Av 6 § Förvaltningslagen (FL) framgår det att alla myndigheter har en lagstadgad skyldighet 

att samverka. Skärskilda skyldigheter att samverka i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa regleras ytterligare i respektive lagstiftning för myndigheter som 

socialtjänst, polis, förskola och skola samt hälsa-och sjukvård (Socialstyrelsen 2014:31). 

I dessa frågor har samverkan kommit att bli något som regeringen särskilt har valt att lyfta 

fram. Från och med den 1 juli 2003 infördes därför nya och kompletterande lagbestämmelser 

kring skyldigheten att samverka (Myndighet för skolutveckling, Polisstyrelen & 

Socialstyrelsen 2007:9). 

 

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att barn och unga som far 

illa får det stöd och skydd som de är i behov av (Myndighet för skolutveckling, Polisstyrelen 

& Socialstyrelsen 2007:9) och vad gäller deras särskilda skyldighet att samverka så återfinns 

de i 5 kap 1a§ socialtjänstlagen (SoL): 

 ”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 

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)”. 

 

 



 

6 

 

Här står det svart på vitt att socialnämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till 

stånd, men hur upplevs samverkan egentligen av de som faktiskt medverkar i den? Detta är 

något som jag vill undersöka närmare och i studien har jag valt att enbart lyfta fram 

socialsekreterare, som är den profession som tillskrivits ett särskilt ansvar för att just 

samverkan med andra myndigheter blir av när eller om ett barn misstänks fara- eller riskerar 

att fara illa. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att förstå samverkan vid en barnavårdsutredning och vid de insatser som 

kan komma att bli aktuella till följd av en utredning, utifrån socialsekreterares upplevelser och 

erfarenheter av samverkan med andra myndigheter som exempelvis skola, polis, BVC och 

BUP. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur beskriver socialsekreterare sina upplevelser av samverkan med andra 

myndigheter i sitt arbete med barnavårdsutredningar och vid efterföljande insatser? 

 På vilket sätt hanterar socialsekreterare olika situationer som uppstår vid samverkan 

under en barnavårdsutredning och/eller vid efterföljande insatser? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Innebörden gällande några av de viktiga begrepp som kommer att tas upp i studien kommer 

här nedan att kort definieras för att öka tydligheten. 

 

Barn: Enligt 1 kap 2§ SoL avses varje person under 18 år vara ett barn. Det är också den 

definitionen som jag i studien kommer att utgå ifrån när jag använder begreppet barn och 

ungdomar i texten. 

 

Barn som far illa: Det finns ingen tydlig eller lagligt reglerad definition av vad som menas 

med barn som far- eller riskerar att fara illa (Sundell, Egelund, Andrée –Löfholm & Kaunitz 

2010:37). Grovt sett kan man dock urskilja två grupper där den ena är de barn som far- eller 

riskerar att fara illa på grund av förhållanden i hemmet medan den andra gruppen är de barn 



 

7 

 

som på grund av sitt eget beteende far-eller riskerar att fara illa (Sundell, Egelund, Andrée –

Löfholm & Kaunitz 2010:45). 

 

Barnavårdsutredning: I 11 Kap 1§ 1st SoL framkommer det att: ”Socialnämnden utan 

dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har 

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

Enkelt beskrivs innebörden av en barnavårdsutrednings som ett försök till att kartlägga om ett 

barn far illa vilket är ett arbete som utförs av sociala myndigheter (Sundell, Egelund, Andrée 

–Löfholm & Kaunitz:29). 

 

Insats: Med insatser menas olika former av stöd, vård eller behandling som kan beviljas enligt 

beslut av socialnämnden till följd av en barnavårdsutredning (Socialstyrelsen 2014:13). 

 

Samverkan och samarbete: Dessa begrepp kommer i studien användas synonymt och kommer 

syfta till att någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper 

till en uppgift som man gemensamt åsyftar att genomföra (Myndighet för skolutveckling, 

Polisstyrelen & Socialstyrelsen 2007:11) 

 

1.5 Bakgrund 

Att samverka är ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark 2000:15). 

 

Samverkan över myndighetsgränser har mer eller mindre förekommit under hela 

välfärdsstatens existens (Danermark & Kullberg 1999:9).  På senare år har dock samverkan 

tagit en allt större plats inom den offentliga sektorn och kan kort förklaras som ett samarbete 

mellan olika professionella (Danermark & Kullberg 1999:33). 

 

I arbetet med barn och unga har samarbetet mellan socialtjänsten och andra myndigheter 

under många år uppmuntrats och stått i fokus (Socialstyrelsen & Länsstyrelserna 2006:12). 

Särskilda skyldigheter att samverka har sedan länge funnits i socialtjänstlagen, dock har det 

tidigare saknats bestämmelser kring samverkan på en mer övergripande nivå. Den 1 juli 2003 

gjordes därför en komplettering i socialtjänstlagen och en ny paragraf  (5kap 1a §) infördes 

för frågor kring samverkan som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten 
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tillskevs då också ett huvudansvar för att en sådan samverkan kommer till stånd 

(Socialstyrelsen & Länsstyrelserna 2006:12). 

I propositionen motiveras den kompletterande lagändringen med att ett samarbete bör ske på 

alla samhällsnivåer för att man i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska 

få en bredare bas i sitt arbete och som är till gagn för barnet (Prop. 2002/03:53 :58). 

 

Beroende på situation och syfte kan samverkan se olika ut då behovet av samverkan 

uppkommer av olika skäl (Socialstyrelsen 2014:31–32). 

Danermark och Kullberg (1999:9) hävdar att samverkan inte längre är ett alternativ till att 

enbart effektivisera olika verksamheter utan att det är en förutsättning för att olika 

myndigheter överhuvudtaget ska kunna utföra de uppgifter som de är ålagda att göra.  

Vid en utredning kan samverkan behövas i olika skeden för att kunna hjälpa barn som far illa 

eller riskerar att fara illa samt deras familjer för att rätt stöd och hjälp på så sätt ska kunna 

sättas in i ett så tidigt skede som möjligt (Socialstyrelsen 2014:31–32). 

 

År 2007 tog Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling på 

uppdrag av regeringen fram en vägledande strategi för samverkan som riktar sig till de 

myndigheter som har en lagstadgad skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa 

eller som riskerar att fara illa (Myndighet för skolutveckling, Polisstyrelen & Socialstyrelsen 

2007:3). I strategin poängteras att samverkan i sig inte ska ses som ett mål utan att det istället 

är en av flera komponenter som behövs för att kunna uppnå ett gemensamt mål för de olika 

myndigheterna, ett arbete som hela tiden ska präglas av ett barnperspektiv (Myndighet för 

skolutveckling, Polisstyrelen & Socialstyrelsen 2007:16). 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Samverkan och meningen med den  

Forskning visar att samverkan mellan olika professioner många gånger är svårare än vad man 

förväntar sig (Abrahamsson 2007:529). 

Trots att det i Sverige inte finns så mycket forskning kring samverkans egentliga effekter tar 

de flesta som diskuterar samverkan dess nytta och positiva effekter för givna (Bergmark & 

Lundström 2005:1).  
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Meningen med samverkan är olika från fall till fall och beroende av sitt sammanhang. Ibland 

är det helhetsbilden som är det väsentliga målet och som man tror kan bidra till att ett problem 

kan åtgärdas med samlade och gemensamma insatser (Bergmark & Lundström 2005:11). 

Att undvika dubbelarbete eller att fördela olika arbetsuppgifter mellan olika myndigheter kan 

däremot vara en annan aspekt av samverkan som också innebär en besparing av både tid och 

pengar (Bergmark & Lundström 2005:11, Eliasson 2010:45). 

En annan förklaring till samverkans starka ställning kan vara information. Då man inom bland 

annat socialtjänsten möter en mängd människor med sammansatta problem som aktualiserar 

stöd ifrån olika håll uppstår det ett behov av att hålla sig underrättad. Idén om nyttan med att 

byta olika perspektiv med varandra och samtidigt sammanföra olika typer av professionell 

kompetens är oftast det som gör att man använder sig av samverkan (Bergmark & Lundström 

2005:10–11). 

 

I grund och botten handlar samverkan egentligen till stor del om att förstå konsten av att 

samverka. För att tankar och idéer som finns kring samverkan överhuvudtaget ska kunna 

användas i det praktiska arbetet måste de först översättas och anpassas gentemot 

organisationen (Eliasson 2010:122). 

Att gemensamt arbeta med samverkan ger en unik kombination av kunskap samtidigt som det 

för de medverkande innebär en stor utmaning (Busch-Armendariz, Johnson, Buel & Lungwitz 

2011:1 203). 

 

2.2 Grundläggande faktorer för en fungerande samverkan 

Reilly (2001:56) redogör för olika förutsättningar och viktiga komponenter som genom 

forskning påvisats vara nödvändiga för att samverkan ska komma till stånd. Att ha ett centralt 

syfte med en gemensam vision är en viktig grund för att samverkan ska fungera. Det är 

betydelsefullt att det finns ett blandat kunskapsfält men att man utifrån det också kan 

kompromissa samtidigt som man representerar sin professions intressen. Rollerna måste vara 

tydliga vid samverkan och man måste på förhand samtala kring och komma fram till hur 

samverkan ska gå till (Reilly 2001:56). 

För att undvika osäkerhet vid samverkan behöver ramar och gränser diskuteras och 

tydliggöras på både kollektiv och individuellnivå och det är av stor vikt att de som medverkar 

blir medvetna om både likheter och skillnader mellan arbetsgruppers normer och språkbruk 

(Abrahamsson 2007:535–536). En öppen och regelbunden kommunikation och struktur är 
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också det grundläggande förutsättningar för samverkan, samt att det finns tillräckliga och 

tillgängliga resurser (Reilly 2001:56). För att samverkan ska fungera och ha möjlighet att 

bygga arbetsallianser mellan yrkesgrupper måste samverkan ständigt vara aktiv (Busch-

Armendariz, Johnson, Buel & Lungwitz 2011:1 204). Medlemmarna bör ha ett förtroende för 

varandras roller då tillit anses ha en positiv effekt för att samverkan ska vara framgångsrik 

(Busch-Armendariz, Johnson, Buel & Lungwitz 2011:1 204, Eliasson, 2010:45). 

Det finns dock ingen garanti för att samverkan alltid är förenat med framgång och samverkan 

måste kontinuerligt anpassas i förhållande till sitt sammanhang för att möjliggöra ett sådant 

arbete (Reilly 2001:72). 

 

2.3 Svårigheter vid samverkan 

Att bedriva samverkansarbete är komplext och för att ett sådant arbete ska möjliggöras krävs 

det att man reflekterar över olika spänningar (Abrahamsson 2007:536).  

Samverkan är en resurs- och tidskrävande metod där de ofta på förhand påstådda fördelarna 

alla gånger inte är utvärderade och tillförlitliga i tillräcklig utsträckning. De som berörs av 

samverkan måste på olika sätt anpassa sig till en mängd sociala, politiska och ekonomiska 

faktorer (Reilly 2001:55).  

 

Tidigare forskning visar att man som yrkesutövare har olika kunskapsgrunder beroende av sin 

ursprungsprofession även om man arbetar mot samma målgrupp som exempelvis barn och 

ungdomar. Det gör att man både har en gemensam och en icke gemensam syn vilket innebär 

att det många gånger uppstår spänningar och konflikter vid försök till samverkan. Vissa 

kunskaper från den egna professionen är givetvis centrala och mer eller mindre ”orubbliga” 

men det finns även kunskaper som beroende på samverkans sammanhang kan behöva 

anpassas och kompromissas vid arbetet med andra yrkesgrupper (Frost, Robinson & Anning 

2005:195). 

 

Vid en studie med syftet att problematisera och utvärdera tvärsektionell samverkan på en 

familjecentral framkommer det att det kan uppstå en mängd fallgropar vid försök till 

samverkan (Abrahamsson 2007:531). Själva tanken med en familjecentral är att man 

gemensamt ska kunna möta barnfamiljer oberoende av om familjens problem är av social 

eller hälsomässig karaktär, och där olika professioner tillsammans utvecklar en verksamhet 

med utgångspunkt i en gemensam målgrupp. Samverkan på detta sätt tas nästan för givet 
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förbättra och effektivisera servicen och att det skapar samförstånd mellan de olika 

medlemmarna (Abrahamsson 2007:529–530) men studien visar att det på familjecentralen 

istället blivit som en ”osynlig vägg – ett vi och dom” mellan de olika yrkesgrupperna 

(Abrahamsson 2007:532). En förklaring till svårigheterna att samverka kan vara att 

individerna i personalstyrkan bar på olika spänningar som fanns mellan och i respektive 

ursprungsorganisation och att deras osäkerhet därmed bidrog till att konstruera en symbolisk 

vägg. Det framkom också att det fanns både yttre och inre hinder som försvårade samverkan 

som exempelvis, tid, styrdokument, gränssättning mellan yrkeskategorierna och 

organisationskulturen (Abrahamsson 2007:532). 

 

Att man behandlar frågor utifrån den egna professionens perspektiv var något som också 

framkom när man i Storbritannien genomförde en studie där man utifrån sammansatta 

provgrupper av olika professioner som arbetar med barn ville undersöka ”gemensamt 

tänkande”. Syftet med studien var att se olika professioners sätt att arbeta tillsammans inom 

gruppen utifrån deras professionella kunskap, lärande och erfarenheter kring barn och deras 

familjer (Frost, Robinson, Anning 2005:187). För att kunna reflektera och dra preliminära 

slutsatser utgick man i studien ifrån fyra huvudfrågor; roller för yrkesutövning, status och 

makt, sekretess och informationsdelning och förbindelser med externa organ (Frost, 

Robinson, Anning 2005:189). Utifrån dessa huvudfrågor framkom det att det fanns faktiska 

men också potentiella konflikter då man håller hårt fast vid sin professions perspektiv vilket 

resulterar i att ett ”gemensamt tänkande” försvåras i praktiken (Frost, Robinson, Anning 

2005:195). 

 

Att utvärdera ett arbete som samverkan är svårt då målen många gånger är oklara och svåra 

att mäta. Man kan inte med säkerhet påvisa eller veta att samverkan var det som bidrog till 

någon viss effekt. Trots svårigheterna att utvärdera samverkan är det dock viktigt att hela 

tiden systematiskt reflektera och kritiskt ifrågasätta den egentliga nyttan med samverkan 

(Bergmark & Lundström 2005:11). 

 

3 TEORI 

För att kunna förstå och analysera mitt material har jag har valt att ta hjälp av organisations- 

och gruppsykologiska teorier.  

Utifrån mål, uppgifter och strukturer kan man förstå en organisation samtidigt som den kan 



 

12 

 

förstås utifrån de relationer som finns mellan de människor som finns i organisationen 

(Svedberg 2007:255). Socialt arbete är något som utförs i någon form av organisation och 

genom att undersöka hur ett mänskligt arbetsområde är organiserat kan man på så sätt lättare 

beskriva och förstå dess villkor och förutsättningar (Lundström & Sunesson 2006:183–184). 

 

3.1 Human service organizations 

Begreppet human service organizations är något som framför allt Yehesekl Hasenfeld har 

diskuterat och lyft fram. På svenska översätts det till människobehandlande organisationer 

och är en produkt av välfärdsstatens framväxt och ett sätt att hålla samhället samman. Den 

människobehandlande organisationen skiljer sig från de vanliga byråkratierna och i socialt 

arbete där man arbetar med människor så är det just människorna som är ”råvarorna” i 

processen. De människobehandlande organisationerna har till uppgift att dels värna om sina 

klienter samtidigt som de också ska tillgodose samhällets och statens intressen (Hasenfeld 

1983:1-2).  

 

Människobehandlande organisationer är komplexa och det finns givetvis olika former där 

man arbetar på olika sätt och med olika arbetsuppgifter och Hasenfeld (1983:5) skiljer på tre 

typer av människobehandlande organisationer med skilda teknologier för sin verksamhet. 

People-processing technologies, people-sustaining technologies och people-changing 

technologies, och utifrån studien är det i det här fallet den tredje typen- people-changing 

technologies som är relevant då den riktas till bland annat organisationer som socialtjänsten. 

Den här typen av människobehandlande organisation kan ses som den förändrande och där 

man strävar efter att förändra människor. Genom att individen gör något för att förbättra sina 

förutsättningar så ökar samtidigt också individens välbefinnande (Hasenfeld 1983:5). 

Med teknologi menas en uppsättning av regelmässiga verktyg och metoder som syftar till att 

skapa en förändring genom olika strategier. (Hasenfeld 1983:111).  

 

3.2 Organisationsstruktur och organisationskultur 

Struktur 

Allt socialt arbete sker i organisationer. Det finns dock många typer av organisationer som 

bedriver socialt arbete och det finns också många olika sätt att organisera arbetet på. Trots 

samma verksamhet kan organiseringen och arbetets utförande skilja sig åt mellan olika 

kommuner (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:33). 
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Vad gäller strukturer kan de på ett generellt sett definieras som en stabil ordning av 

komponenter inom en helhet och är ett vanligt begrepp som används vid praktiska 

diskussioner inom organisationer. Strukturer är något som finns i alla organisationer men som 

kan se olika ut (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:42–43). Formell- och informell struktur är 

begrepp som vanligen diskuteras när man talar om organisationer. En formell struktur avser 

exempelvis huvudregler som man försöker få att gälla i en organisation och kan ses som ett 

instrument för att nå bestämda syften (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:43–44). Den 

formella strukturen hjälper till att visa vägen och formar utförandet av olika uppgifter för att 

man på så sätt ska nå fram till målen (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005:32). 

Inom en organisation uppstår inte sällan också informella strukturer då de formella 

strukturerna inte alltid kan tillgodose alla behov som till exempel behovet av kontakt. 

Spontana grupper som bildas inom organisationen utveklar då informella normer för att på så 

vis kunna tillgodose det som de formella strukturerna inte klarar av (Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist 2006:45). 

 

Kultur 

Organisationskultur är ett sätt att uppleva organisationen på, både de interna förhållandena 

inom organisationen och dess förhållande till andra organisationer i samhället. Bilden av den 

egna organisationen skiljer sig emellertid från organisation till organisation (Bakka, Fivelsdal 

& Lindkvist 2006:143). Kulturbergreppet kan ses som en komplex helhet och innefattar inom 

en organisation såväl synliga som dolda aspekter. Exempel på synliga aspekter är mål, 

teknologi, struktur och färdigheter medan de dolda aspekterna utgöras av attityder, 

värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 

2006:124–125). Organisationskulturens funktioner syftar till att styra medlemmarnas 

uppmärksamhet och ge vägledande förhållningsätt för hur man som medlem av 

organisationen förväntas handla och bete sig. Kulturen gör livet i en organisation mer stabilt 

och överskådligt och reducerar på så sätt osäkerhet (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:131–

132).  

 

3.3 Gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme 

De som arbetar inom människobehandlande organisationer kallar Lipsky (1980:3) för ”street 

level bureaucrats”, och som vi på svenska kallar för gräsrotsbyråkrater. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater syftar till att beskriva den position som man exempelvis har som 
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socialarbetare i en människobehandlande organisation socialtjänsten. Detta innebär att man 

står i direkt kontakt med de individer som man har för avsikt att hjälpa samtidigt som man har 

direktiv att förhålla sig till ifrån den organisation som man arbetar i och representerar (Lipsky 

1980:3). Gräsrotsbyråkratens uppgift är kort sammanfattat att knyta samman medborgarnas 

behov med organisationens uppdrag och vidare förena dem utifrån kunskaper och 

organisationens resurser. Till skillnad från de traditionella byråkraterna som enbart arbetar 

efter regler och riktlinjer tar gräsrotsbyråkraten i stor utsträckning hänsyn till den enskilde 

individen i sitt arbete (Lipsky 1980:4). 

 

Lipsky (1980:13) beskriver att gräsrotsbyråkrater har en stor frihet att handla inom 

organisationen. Organisationens uppdrag är dock till viss del avgörande för vilka resurser som 

finns att tillgå samtidigt som man som gräsrotsbyråkrat inte heller kan arbeta helt ohämmad 

av lagar, regler och normer som finns för sin yrkesgrupp. Utrymmet som blir inom ramen för 

dessa aspekter utgör gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme vilket innebär att de har möjlighet 

att agera mellan lagar och regler, organisationens uppdrag och utifrån sina egna värderingar 

(Lipsky 1980:14). 

 

Handlingsutrymmet har visat sig vara en nödvändig komponent i socialt arbete då man som 

exempelvis socialarbetaren hela tiden ställs inför oförutsägbara händelser och individers 

varierande behov av stöd (Lipsky 1980:15). Handlingsutrymmet ger socialarbetaren möjlighet 

att göra egna bedömningar och att ta ställning vilket innebär att socialarbetaren därmed också 

ges en valmöjlighet. Att ha ett handlingsutrymme handlar emellertid också om att man ska 

kunna bedöma rimligheten i de val som man ges och att man hittar en balans i att använda sitt 

handlingsutrymme. Individuella faktorer hos den enskilde har därför en viss betydelse för hur 

handlinsutrymmet används. Mycket inom ramen för organisationen lämnar också utrymme 

för tolkning och som gräsrotsbyråkrat kan man därför antingen acceptera det utrymme som 

organisationen ger eller istället arbeta vidare för att försöka bredda det (Lipsky 1980:16).  

 

3.4 Individer, grupper, roller och interaktion 

Vad gäller gruppsykologiska begrepp så har jag valt att använda mig av begrepp som 

individer, grupper, roller och interaktion för att förstå människan i organisationen i 

förhållande till samverkan. 
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Individer 

Att som individ tillhöra en organisation innebär att man får en identitet och en uppgift i 

förhållande till verksamheten. Med det följer vissa rättigheter och tillgångar men samtidigt 

också en rad krav, skyldigheter, förväntningar och föreskrifter om hur man som individ ska 

agera i olika sammanhang (Johansson 1997:65).  Johansson (1997:7) beskriver individen i 

organisationen som det organisatoriska handlandets dubbla karaktär: 

”organisationsmedlemmen agerar inte bara som organisationsrepresentant utan också som 

enskild individ; denne handlar inte som en alltigenom styrd robot, men inte heller helt på eget 

bevåg” (Johansson 1997:7). 

 

Grupper 

En grupp är till skillnad från en individ en samling av individer som har något gemensamt 

(Svedberg 2007:16). Som individer är vi medlemmar i många olika grupper och vi skiftar 

också vårt beteende när vi går emellan våra grupptillhörigheter och vi försöker på så sätt 

anpassa oss till de olika miljöer som vi vistas i (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:101).  

Som en grupp i en organisation har man en uppgift att utföra, ett mål att sträva efter vilket 

ställer krav på både den enskilda individen och samtidigt på gruppen. Uppgiften och målen 

måste vara tydliga då det är där som gruppen finner sitt existensberättigande det vill säga 

gruppens identitet och mening och som är nödvändigt för att gruppen ska hållas samman och 

utvecklas (Svedberg 2007:195). I en organisation kan grupper ses både som verktyg och/eller 

blockerare i olika situationer och påverkar till stor del vad som sker i organisationen. Grupper 

har betydelse för bland annat arbetsmotivationen och produktiviteten då de skapar regler och 

normer för exempelvis samarbete och det finns inom organisationer ofta olika typer av 

grupper och gruppsystem (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:101–102). 

 

En grupp som exempelvis bildas på jobbet med anledning av att det finns en gemensam 

målsättning kallas för sekundärgrupp. De här grupperna kan också ses som formella grupper 

där det finns ett uttalat syfte, regler och rutiner som gäller i och för gruppen, exempelvis en 

arbetsgrupp. Inte sällan bildas det också informella grupper utanför de formella till följd av 

gemensamma intressen och en känsla av samhörighet. I organisationer pratar man ibland om 

formella och informella system där det formella systemet innefattar avdelningar, 

projektgrupper, ledningsgrupper m.fl. medan kamratgrupper och intressegrupper kan ses mer 

som det informella systemet. I en organisation finns det mellan dess grupper ett samspel och 

då det formella systemet syftar till att ta tillvara organisationens intressen tar det informella 
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systemet fram det individuella behov som finns inom ramen för det formella. ”Vi-och dom- 

grupp” är också en typ av grupp som i det här avseendet kan vara intressant att lyfta fram. För 

att kunna definiera en vi-grupp måste det finnas en dom-grupp där de olika medlemmarna 

uppfattas som annorlunda och där skillnader mellan grupper på så sätt också synliggörs 

(Svedberg 2007:17–18). 

 

Roller 

Medlemmarna i en grupp förenas i ett nätverk av relationer och som innehåller underförståda, 

symbolikska och omedvetna processer vilket i sin tur gör att individerna i gruppen ges olika 

roller (Svedberg 2007:174). En roll har alltid en uppgift för såväl gruppen som för den 

enskilde individen och att tolka sin roll är något som sker i relation till individens egna 

förväntningar, samhällets förväntningar och i samspelet mellan olika arbetsgrupper (Svedberg 

2007:156). I en formell grupp finns en uppsättning förutbestämda roller. Exempel på sådana 

uppgiftsorienterade roller kan vara chef, socialsekreterare, assistent m.fl. Denna roll kan 

också delas in i två delar, den strukturella- och den systematiserade rollen och ger uttryck för 

rollens position utifrån en tydlig arbetsbeskrivning respektive formar funktionen i det 

professionella samspelet. Rättigheter och skyldigheter är något som följer med den 

strukturella rollen medan det när det kommer till den systematiserade rollen istället handlar 

om att placera sig i laget för helthetens bästa (Svedberg 2007:155).  

Informella, relationsorienterade roller är en annan typ av roll men som är knuten till en viss 

situation och som är en del i ett socialt samspel. Den informella rollen är nödvändig och ett 

försök till anpassning gentemot andra individer vilket på så sätt skapar trygghet och en känsla 

av förutsägbarhet (Svedberg 2007:156). 

 

Interaktion 

Med interaktion menas samspel, kommunikation och att människor förhåller sig till varandra 

och när människor möts börjar de genast att inbördes definiera relationen till varandra och ett 

samspel börjar ta form (Svedberg 2007:85, Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:56). 

I samspelet mellan organisationer ikläder vi oss våra roller som huvudsakligen är stabila. 

Beroende på samspelets situation kan vi dock till viss del ändå anpassa våra roller för att få 

interaktionen att fungera gentemot omgivningens rådande normer (Svedberg 2007:168). 

 

Ett centralt verktyg i socialt arbete är just själva mötet och alla handlingar i socialt arbete 

utgörs av någon form av kommunikation. Vi förmedlar oss till varandra genom såväl tal, 
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handlingar och gester vilket alla är exempel på hur vi kommunicerar (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:155). De möten som sker inom socialt arbete sker inom en organisation och 

inom ramarna för den. Det finns inte sällan regler och gränser för hur ett möte kan, bör och 

ska se ut. Till viss del bär vi människor med oss invanda mönster och erfarenheter i mötet 

med andra individer och grupper till viss del genom våra definierade roller och samtidigt 

utifrån mötets sammanhang. Vidare skapar detta ofta emotionella laddningar och 

förväntningar i våra möten (Svedberg 2007:168, Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:158). 

 

4 METOD 

Jag kommer i detta avsnitt bland annat att presentera studiens inriktning, hur jag har gått 

tillväga för att få fram min empiri, urval, reliabilitet och validitet, analysprocessen samt etiska 

reflektioner.  

 

4.1 Vetenskapsteoretik ansats 

Då studiens syfte är att förstå hur någonting är och förhåller sig i ett sammanhang kommer 

studien att utgå ifrån hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutik bygger i 

grund och botten på förståelse och tolkning (Thomassen 2007:178) och syftar till att förstå 

människolivet och har som ”uppgift” att redogöra för vad förståelse är (Thomassen 

2007:180). Det är först när man har tolkat som man sedan kan förstå och kan tillämpa och 

omsätta sin förståelse i praktiken (Thomassen 2007:187).  

 

4.2 En kvalitativ studie 

Forskning om samhällsprocesser kräver både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Då olika 

metoder är bra på att få fram olika typer av data lämpar de sig dock helt enkelt bättre i vissa 

sammanhang än i andra (Ahrne & Svensson 2011:11). Kvalitativa metoder syftar ofta till att 

beröra sådant som yttrar sig genom händelser, känslor, bild, upplevelser och tankar medan 

kvantitativa metoder tar mer hjälp av statistiska verktyg för att få fram material som kan mäta 

och/eller beräkna fenomen som exempelvis hur mycket, hur länge eller hur ofta något 

förekommer (Ahrne & Svensson 2011:11). 

 

För att bäst kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde jag därför att genomföra 

en kvalitativ studie då jag ville få fram ett djupare och mer nyanserat material för att bättre 
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kunna förstå samverkan (Ahrne & Svensson 2011:13). Genom kvalitativa metoder får man på 

ett bra sätt kunskap om samhällsprocesser och man kommer många gånger närmare de 

miljöer och människor som forskningen handlar om och jag anser att detta har varit en 

lämplig metod att använda för att genomföra min studie (Ahrne & Svensson 2011:17). 

 

4.3 Metodbeskrivning 

Datamaterial 

Kvalitativa data mäts inte utan det räcker med att fastställa att de finns, hur de fungerar och i 

vilka sammanhang de förekommer och samlas in genom exempelvis intervjuer, observationer 

eller genom analys av texter (Ahrne & Svensson 2011:11–12). 

Om studien har en kvalitativ inriktning är intervjuer en av de vanligaste forskningsmetoderna 

då de kan användas till en mängd olika syften. Genom att intervjua personer som är delaktiga 

i den sociala miljön som exempelvis i en organisation kan man på så sätt få insikter om de 

förhållanden som råder i den miljön. Intervjuer kan användas för att öka kunskap om sociala 

förhållanden men även för att fråga om enskilda människors upplevelser och känslor. Det är 

dock inte alltid så lätt att samla in det som faktiskt sägs i verkligheten och intervjuer kräver 

noggrann planering och förberedelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:36–37). 

Det finns dock olika typer av intervjuer och jag valde att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer vilket har inneburit att jag utgått ifrån en intervjuguide (Se BILAGA 2) med 

förbestämda teman under mina intervjuer istället för specifika frågor. 

Vid semistrukturerade intervjuer har den som intervjuas stor frihet att själv utforma svaren då 

man inte använder sig av precisa frågor och intervjuerna följer inte heller någon exakt ordning 

(Bryman 2011:415). Intervjuaren ges under semistrukturerade intervjuer också utrymme att 

ställa följdfrågor till det som personen berättar (Bryman 2011:206) vilket jag har försökt att ta 

till vara på under intervjutillfällena. 

 

Urval och bortfall 

Forskningsfrågan är avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor som man är 

interesserad av att intervjua. Därefter måste man bestämma sig för exakt vilka som man vill 

välja att försöka få en intervju med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:42). 

För att hitta relevanta intervjupersoner utgick jag ifrån ett så kallat tvåstegsurval vilket 

innebar att jag först valde ut vilken typ av organisation som var aktuell för studien, i det här 

fallet socialtjänsten där samverkan utgör en del av det dagliga arbetet. I steg två gick jag 
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sedan vidare med att välja ut vilka individer som skulle intervjuas. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011:42) nämner att det kan vara en god idé att samarbeta med någon ansvarig inom 

organisationen för att få fram intervjupersoner som är anställda inom verksamheten. Då jag 

inte ville att resultatet skulle spegla endast en arbetsplats valde jag att ta kontakt med flera 

olika kommuner vilket Svensson och Ahrne (2011:24) skriver också kan vara mer givande för 

att förvissa sig om att resultatet av studien inte enbart beror på arbetsplatsen, exempelvis som 

arbetsklimat, organisering, arbetskultur. Det fanns inte heller någon möjlighet att genomföra 

alla intervjuer på ett och samma ställe på grund av olika skäl. För att hitta intervjupersoner 

valde jag att kontakta enhetschefer inom socialtjänstens barnavård för att få hjälp i sökandet 

efter socialsekreterare och som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Jag kontaktade 

enhetschefer i sammanlagt åtta kommuner i Kronobergs län, varav fyra kommuner tackade 

nej till att delta vilket kan ses som ett bortfall. Detta innebar att jag tillslut även fick söka 

intervjupersoner på min egen arbetsplats vilket egentligen inte är optimalt. Då urvalet av 

intervjupersoner inte har varit helt gynnsamt har det troligtvis också påverkat studiens 

resultat. Konsekvenser till följd av urvalet kan bland annat vara att intervjupersonerna som jag 

sedan tidigare har en relation till har försökt att tillrättalägga sina utsagor utifrån det som de 

trott att jag vill veta för att på så sätt göra mig nöjd. Detta är något som dock har varit svårt att 

urskilja och deras intervjuer har därför också behandlats likt de övriga intervjuerna. 

 

I studien har åtta intervjupersoner deltagit vid sammanlagt sex intervjutillfällen då ett av 

tillfällena var en gruppintervju tillsammans med tre socialsekreterare. Att en av intervjuerna 

var en gruppintervju berodde på en önskan ifrån den här kommunen då intervjupersonerna 

inte ville ställa upp var för sig utan ville ha trygghet ifrån sina kollegor.  

Ingen av de intervjupersonerna som deltagit i studien har hört av sig i efterhand angående att 

de har velat avsluta sin medverkan eller velat lägga till något till sin intervju. 

 

Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur och vetenskapliga artiklar till studien har jag använt mig av 

bibliotekets sökmotorer på Linnéuniversitetets hemsida. Via hemsidan så har jag bland annat 

använt mig av databaserna Social Services Abstracts,  PsycINFO, SwePub och Libris för att 

söka efter relevanta artiklar och avhandlingar. På de engelska databaserna har jag använt 

funktionen thesaurus, vilket kan liknas vid en ordbok av synonymer vilket är en funktion som 

innebär att databasen vid en sökning själv föreslår synonymer till de sökord som man 

använder vilket på så vis gör det lättare att hitta information. Jag har vid mina sökningar bland 
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annat använt sökord som; child, social services, social work, interact, co-operate, 

collaboration, samverkan, samarbete, socialtjänst, socialt arbete, barn och barn som far illa. 

Under sökprocessen har jag vidare utgått ifrån artiklarnas referenslistor och 

litteraturhänvisningar för att ytterligare kunna söka efter intressant litteratur till studien 

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågor kring forskningsresultatets tillförlitlighet och om det finns möjligheter 

att undersökningen kan reproduceras, alltså upprepas vid andra tidpunkter och av andra 

forskare och komma fram till samma resultat (Kvale & Brinkmann 2009:263). Det är 

dessutom en kritik som riktats mot just den kvalitativa forskningen då det helt enkelt är svårt 

att fullt ut återskapa den sociala situation som ägt rum vid exempelvis en intervju. För att 

försöka väga upp denna brist är en noggrann beskrivning av tillvägagångsättet betydelsefullt 

för att forskare ska kunna efterlikna studien och för att samtidigt kunna ge läsaren bättre 

förståelse av hur studien har genomförts (Bryman 2011:352).  

 

Det som kan anses stärka den här studien är att alla intervjuerna har genomförts av samma 

person, mig själv, vilket gjort att intervjuerna mer eller mindre har genomförts på ett liknande 

sätt. Dock har det under intervjuerna dykt upp olika följdfråger beroende på vad 

intervjupersonerna har svarat utifrån de teman som jag har haft i min intervjuguide vilket i sin 

tur försvagar studiens reliabilitet då det i och med att det inte funnit några specifika frågor blir 

en skillnad. För att stärka studiens reliabilitet har alla intervjuer spelats in för att sedan kunna 

skrivas ner, transkriberas på ett så noggrant sätt som möjligt vilket också gjorts i direkt 

anslutning efter att intervjuerna genomförts. Detta har också gjort det möjligt att lyssna till 

intervjuerna om och om igen vilket jag upplever varit en fördel och jag har på så vis också 

haft möjlighet bli väl förtrogen med mitt material. 

 

Förekomsten av störande moment under intervjuerna är något som jag upplever till viss del ha 

påverkat studiens reliabilitet negativt. Under några av intervjuerna har socialsekreterarnas 

telefoner ringt, de har varit stressade till andra möten och en av intervjuerna fick mer eller 

mindre akut avbrytas på grund av ett plötsligt tillbud i ett ärende. Detta upplever jag har 

påverkat intervjuerna då socialsekreterarna tappade lite av sitt fokus på just intervjun och så 

även jag själv. En annan svaghet med min studie kan vara att några av mina intervjuer 
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utfördes på den arbetsplats där jag själv arbetar. För att på något sätt göra situationen så 

neutral som det var möjligt valdes möjliga intervjupersoner ur min egen arbetsgrupp bort. 

Även om de intervjupersonerna som deltog kände till mig och jag kände till dem så arbetar vi 

inte direkt tillsammans vilket gjorde att det blev enklare att försöka leva sig in i en ”anonym 

roll”. Under de här intervjuerna försökte jag gå in med samma förutsättningar som vid de 

övriga intervjuerna vilket jag upplevde ändå fungerade väl. 

 

Validitet 

Validitet handlar om att se om studien undersöker det som den har för avsikt att undersöka 

(Kvale & Brinkmann 2009:264).  

Intervjuguiden som använts under intervjuerna har till viss del utformats genom kunskaper 

som förvärvats vid efterforskning och utifrån teoretiska perspektiv vilket bidragit till att jag på 

förhand hade en grund att utgå ifrån. Jag har också genom praktik och anställning inom 

socialtjänsten också haft kunskaper med mig därifrån vilket inneburit en bredare förförståelse 

samt ett intresse för ämnet. Detta kan givetvis ha påverkat studien och dess resultat men för 

att inte styra socialsekreterarna allt för mycket i en riktning utifrån min förkunskap så har jag 

försökt att ställa öppna frågor och uppmuntrat socialsekreterarna till berättande och 

utveckling av sina egna svar. Intervjuguiden kan mer ses som en checklista för min egen del 

för att se att vi berörde de delar som var väsentliga för att jag sedan skulle kunna besvara 

studiens frågeställningar. 

 

När man mäter validiteten är det också viktigt att ha med i beräkningarna att det 

intervjupersonerna berättar i en intervju kanske inte är sanningen om ett faktiskt förhållande 

utan kanske istället är ett uttryck för intervjupersonens uppfattning och sanning om sig själv 

(Kvale & Brinkmann 2009:270).  Sanningsgraden i det socialsekreterarna har delat med sig av 

under intervjuerna kan givetvis något som därför reflekteras kring i stor utsträckning, men jag 

har ändå valt att försöka skildra det som sagts och framkommit under intervjuerna vilket 

också vidare lämnar ett visst utrymme för tolkning.  

 

4.5 Genomförande analys 

För att analysera mitt material valde jag att göra en kvalitativ dataanalys. Rennstam och 

Wästerfors (2011:194) beskriver att man med hjälp av teorier och begrepp kan få stöd i att 

organisera sitt insamlade material vilket i sin tur innebär att det blir mer överskådligt. Innan 
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jag började med att sortera mitt material gjorde jag därför först en analysplan (Se BILAGA 3). 

Analysplanen har bestått av olika koder och underrubriker med utgångspunkt i teoretiska 

begrepp som jag på förhand valt ut och som sedan hjälpte mig att förstå och analysera mitt 

empiriska material. Med kodning menas att man noggrant går igenom det utskrivna materialet 

och sätter namn eller etiketter på delar som kan kopplas och förstås utifrån ett teoretiskt 

perspektiv vilket också samtidigt är ett försök att bringa ordning i allt material (Bryman 

20011:514, Rennstam och Wästerfors 2011:198). En vanlig kritik vid kodning är dock att 

kontexten i materialet till viss del kan gå förlorad då texten flyttas ifrån sitt ursprungliga 

sammanhang och att den sociala situationen på så sätt kan tappas bort (Bryman 2011:526). 

Utifrån denna kritik har jag därför försökt att i så stor utsträckning som möjligt behålla 

informationens sammanhang i hopp om att ändå skapa en tydlig helhetsbild av det material 

som samlats in och som jag valt att presentera. 

 

När material sedan efter upprepade genomläsningar kodats in under mina rubriker började jag 

med att sammanställa materialet och försöka hitta kopplingar i det som berättats under 

intervjuerna i relation till den valda teorin och den tidigare forskning som sedan innan 

bedrivits på området. Detta för att försöka förstå den innebörd som texten faktiskt innehöll 

och vad det var som socialsekreterarna egentligen valde att lyfta fram. Då resultatet till en 

början blev omfattande var det nödvändigt att därefter välja bort material. Det blev därför 

nästa steg i min analysprocess, att sålla bort och istället försöka lyfta fram intressanta och 

relevanta skildringar samt den information som också kunde hjälpa mig att besvara studiens 

frågeställningar och på så vis uppfylla syftet med studien. 

Allt material kan helt enkelt inte visas upp och det som är viktigt när man sållar är att man 

ändå försöker behålla berättelsernas sammanhang och att man skapar en god representation av 

materialet där det i texten finns en röd tråd att följa för läsaren (Rennstam och Wästerfors 

2011:202). För att minska upprepningar har jag också valt att presentera resultat och analys i 

ett gemensamt avsnitt där de olika delarna vävs samman under olika rubriker utifrån mina 

analyskoder. Detta syftar också till att göra det lättare att kunna följa med i texten och förstå 

dess sammanhang. 

 

4.6 Etiska reflektioner  

Som forskare har man ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar, påverkas och-eller 

gagnas av forskningen och dess resultat (Vetenskapsrådet, 2011:13). 
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Att hela tiden föra en etisk diskussion är en viktig del vid såväl planering, genomförande och 

också senare då det är dags för skrivarbetet. Varje steg i forskningsprocessen ska hela tiden 

etiskt övervägas och motiveras (Andersson & Swärd, 2008:247). 

 

Bryman (2011:131–132) tar upp fyra principer som gäller vid bland annat svensk forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och det är 

också de principer som jag utgått ifrån under studiens process. Med informationskravet menas 

att forskaren ska informera de personer som berörs av forskningen om undersökningens syfte 

och genomförande. De ska också informeras om att deras medverkan är frivillig. 

Samtyckerskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen och med konfidentialitetskravet menas att uppgifter som framkommer i 

undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska särskilt 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det. Nyttjandekravet syftar till att 

de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för just det aktuella 

forskningsändamålet. Etiska frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet är grundläggande vid samhällsforskning (Bryman, 2011:131–132).  

 

Alla som har deltagit i studien har på förhand fått ta del av ett informationsbrev där det som 

intervjupersonerna på förhand har behövt ha kännedom om har varit nedskrivet (se BILAGA 

1). Intervjupersonerna har också vid intervjutillfället tillfrågats om de utöver 

informationsbrevet har haft några frågor. 

 

Det är utöver dessa delar viktigt att ur en etisk aspekt kunna visa hänsyn och förståelse för 

individen och den information som denne väljer att dela med sig av. I undersökningen är det 

därför viktigt att respektera och inte kränka det individen väljer att berätta då det många 

gånger kan innefatta komplicerade och ibland känslomässigt svåra situationer (Andersson & 

Swärd 2008:238). Det är viktigt att vara ödmjuk i sina tolkningar och beskrivningar av det 

andra väljer att berätta för att kunna framställa de korrekt och inte kränka eller skada berörda 

individer. Det är under hela forskningsprocessen viktigt att etiskt reflektera över det material 

man både väljer och inte väljer att publicera (Andersson & Swärd 2008:247).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan kommer mitt resultat och min analys att presenteras i ett gemensamt avsnitt under 

olika rubriker med utgångspunkt i utvalda analyskoder som varit relevanta och som på så vis 

har hjälpt mig att besvara studiens frågeställningar. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Här nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna vilka vidare kommer att benämnas 

som socialsekreterare i texten.  

 

Socialsekreterare 1: Kvinna 31 år och utbildad socionom sedan januari 2010. Arbetar som 

förstesocialsekreterare vilket innebär arbetsuppgifter som bland annat att handleda 

socialsekreterare, fördela ärenden och arbetsuppgifter och även till viss del ha egna ärenden, 

utredningar vid behov. Har arbetat på arbetsplatsen sedan examen. 

 

Socialsekreterare 2: Kvinna 29 år och utbildad socionom sedan sommaren 2011. Arbetar som 

socialsekreterare med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljningar. Har arbetat på 

arbetsplatsen sedan oktober 2013. 

 

Socialsekreterare 3: Kvinna 53 år och utbildad socionom sedan 2001. Arbetar som 

socialsekreterare med förhandsbedömningar, utredningar och uppföljningar. Har arbetat på 

arbetsplatsen sedan februari 2014. 

 

Socialsekreterare 4: Kvinna 25 år och utbildad socionom sedan juni 2014. Arbetar som 

socialsekreterare med förhandsbedömningar, utredningar, uppföljningar samt familjerättsliga 

frågor. Har arbetat på arbetsplatsen sedan examen. 

 

Socialsekreterare 5: Kvinna 26 år och utbildad socionom sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

Arbetar som utredande socialsekteterar med att samla in information till utredningar genom 

att träffa klienter för att sedan kunna göra en bedömning av klientens behov. Har arbetat på 

arbetsplatsen i två och en halv månad. 
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Socialsekreterare 6: Kvinna 43 år och utbildad socionom sedan 1997. Arbetar som 

socialsekreterare med fördjupande utredningar i multiproblem-familjer. Har arbetat med det 

sedan 2006 men har arbetat med barn och familj inom förvaltningen sedan 1998. 

 

Socialsekreterare 7: Kvinna 36 år och har läst pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård och läst till juridiken och gick ut skolan 2003. Arbetar som socialsekreterare 

med barnavårdsutredningar och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan några år 

tillbaka. 

 

Socialsekreterare 8: Kvinna 57 år och med filosofiemagister examen i socialt arbete sedan 

2003. Arbetar som socialsekreterare med barnavårdsutredningar och är i stor utsträckning 

involverad i ärenden med LVU och placeringar. Har arbetat på arbetsplatsen sedan 2002 men 

har en lång erfarenhet av socialt arbete innan dess.  

 

5.2 Socialt arbete i människobehandlande organisationer 

Meningen med samverkan 

Samverkan med olika myndigheter beskrivs av socialsekreterarna vara någonting som 

mestadels fungerar bra. Allra bäst upplevs samverkan fungera mellan olika avdelningar inom 

den egna förvaltningen men även med myndigheter utifrån som exempelvis skola och polis är 

samverkan i stor utsträckning något som beskrivs fungera väl. I mitt material återfinns 

förvisso också upplevelser av att det här med samverkan inte alltid är så lätt, utan att det 

många gånger snarare tycks vara någonting som är svårt och komplicerat. 

 

Samverkan framställs av socialsekreterarna vara något som är nödvändigt för att man ska 

kunna arbeta och tidigare forskning visar att det är tanken om nyttan med att byta olika 

perspektiv med varandra och samtidigt sammanföra olika typer av professionell kompetens 

som bidrar till att man använder sig av just samverkan i arbetet (Bergmark & Lundström, 

2005:10–11). 

Det kan ibland vara svårt att få med alla vid samvekran då det krävs ett stort engagemang för 

att få det att fungera. Samverkan är något som sker i alla möjliga situationer och 

socialsekreterarna vet egentligen inte hur mycket jobb som skulle kunna bli gjort om olika 

myndigheter inte samverkade med varandra. Man klarar helt enkelt inte av att göra allting 
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själv. Att samverkan är någonting stort, innehållsrikt och oumbärligt är något som tydligt 

märks i intervjuerna. 

 

I de människobehandlande organisationerna är uppgiften till stor del att värna om de klienter 

som man arbetar för (Hasenfeld 1983:1) och av intervjuerna framgår det att samverkan är 

något som till stor del sker utifrån klientens, framförallt barnets behov samt deras familjer. 

Man hänvisar också återkommande till sin lagstadgade skyldighet att just samverka i rollen 

som socialsekreterare. Detta i sin tur visar att man inom socialtjänsten också eftersträvar att 

tillgodose och följa samhällets och statens intressen vilket till viss del också är utmärkande för 

de människobehandlande organisationerna (Hasenfeld 1983:1). 

  

Socialsekreterarna beskriver att livet sällan följer någon exakt mall vilket gör det näst intill 

omöjligt att i arbetet med människor att ha rigida regler och riktlinjer som samtidigt fullt ut 

kan tillgodose individens bästa och som passar för alla de olika situationer som vi människor 

kan hamna i. Även om mer övergripande riktlinjer till viss del hade kunnat underlätta arbetet 

vad gäller exempelvis frågor kring ansvarsfördelning och steg i olika processer, så är det de 

individuella bedömningarna som är centrala och viktiga för att klinten ska kunna ha möjlighet 

till en gynnsam förändring och utveckling tror socialsekreterarna. 

Utifrån de här resonemangen som socialsekreterarna för kan man vidare dra paralleller till 

Hasenfelds (1983:5) tredje indelning av en människobehandlande organisation, people-

changing technologies vilket är just det som socialtjänsten åsyftar att bistå med, en 

förändring. Att öka individens, barnets och dennes familjs välbefinnande genom en 

förändring är grundläggande inom den här typen av organisation och hela tiden något som 

man eftersträvar. Samverkan mellan olika myndigheter kan i det här fallet därför ses som en 

av de strategier eller verktyg som man använder sig av för att gemensamt komma fram till en 

förändring som i slutändan tenderar att bli positiv för individen (Hasenfeld 1983:5). 

 

I stor utstäckning riktas socialsekreterarnas fokus i mångt och mycket mot den enskildes 

behov och en fråga som ständigt återkommer i det här sammanhanget är; vad är bäst för 

barnet? Trots att de olika myndigheterna som är delaktiga vid samverkan har just barnet i 

centrum har verksamheterna många gånger varierande fokus gällande vad som är viktigt för 

barnet och dennes familj.  
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Sen har man olika fokus, jobbar jag på skolan så är jag ju väldigt mån om att Pelle ska prestera 

och klara målen, men jobbar jag på socialförvaltningen så kanske jag, okej jag tycker väl också 

att det är viktigt att Pelle går i skolan och kan han uppnå målen så är det ju jättebra men jag 

tycker kanske att det är viktigare att han först får en lugn och stabil hemmiljö. 

 

Människobehandlande organisationer är komplexa och det finns också olika former av 

organisationer där man arbetar på olika sätt och har olika arbetsuppgifter (Hasenfeld 1983:5) 

vilket visar att dessa organisationer kan ha olika fokus även om individen fortfarande är 

densamma. Samverkan blir dock här extra viktig för att man trots olika fokus ska hitta ett 

gemensamt mål att jobba efter för att undvika att det uppstår spänningar mellan de olika 

myndigheterna och för att klienten ska få det så bra som det är möjligt. 

Att försöka ha en gemensam vision eller ett centralt syfte vid samverkan är något som också 

lyfts fram i tidigare forskning (Reilly, 2001:56). Genom att försöka dela med sig av 

information kring ett ärende som även kan har betydelse för andra myndigheters arbete kan 

man gemensamt försöka hitta ett mer eller mindre gemensamt fokus eller åtminstone en 

gemensam förståelse berättar socialsekreterarna. Dock skiljer sig åsikterna här tydligt åt då 

informationen ibland enbart beskrivs syfta till att mer tillfredsställa den andra myndighetens 

nyfikenhet än att vara behjälplig för just det enskilda barnet. Andra beskriver att information 

istället har en stor betydelse för att myndigheter trots olika fokus ska kunna förstå barnet och 

dennes beteende utifrån den situation som barnet befinner sig i. Tidigare forskning visar också 

att just information är en bidragande faktor till samverkans starka ställning. Då man i arbetet 

med människor möter många olika individer med sammansatta problem ökar olika 

myndigheters behov av att hålla sig underrättade (Bergmark & Lundström, 2005:10–11).  

Att se till helheten, hur det faktiskt ser ut runt barnet eller ungdomen är grundäggande för att 

man ska kunna ge individen rätt stöd. Detta framkommer både i intervjuerna och har också i 

tidigare forskning beskrivits vara det mer eller mindre väsentliga målet med samverkan då 

problem på det här sättet tros kunna åtgärdas med samlade och gemensamma insatser 

(Bergmark & Lundström, 2005:11). 

 

Socialsekreterarna berättar att arbetet med människor många gånger handlar om att härbergera 

ångest, i de här fallen ofta för att det är ett barn som far illa. När barn far illa måste vissa saker 

genomföras i en bestämd ordning för att det på så vis ska bli bäst för klienten varvid det 

ibland innebär att man ifrån socialtjänstens sida avvaktar i ett ärende. Vid de här situationerna 

uppstår det inte sällan en frustration och irritation ifrån andra myndigheter då de upplever att 

socialtjänsten inte agerar. Inom socialtjänsten arbetar man varje dag med barn som far illa på 
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ett eller annat sätt och socialsekreterarna själva upplever att de är vana vid det. 

Socialsekreterarna anser att det ibland kan vara bra att ta det lite lugnt och inte förstora upp 

situationen mer än nödvändigt.  

 

Då kan det ju bli en liten fnurra på tråden med samverkan för att de tycker att vi inte gör 

någonting och vi tycker att de kan lugna sig lite.  

 

Socialsekreterarna tar i sina beskrivningar också upp som exempel att det kan hända att 

skolan går mer eller mindre i taket medan de själva som socialsekreterare sitter kvar lugnt i 

båten. Socialsekreterarna upplever det till viss del som oerhört stressande när det tillexempel 

ringer en hysterisk rektor ifrån skolan som förväntar sig att socialtjänsten bara ska åka direkt 

för att omhänderta barnen. När de ifrån skolan sida sedan istället har skrivit ner sin oro i en 

formell anmälan händer det att de ser situationen ur ett annat perspektiv och att de då också 

ofta lugnar ner sig lite säger socialsekreterarna. Att ha lite is magen beskrivs många gånger 

vara en värdefull egenskap i arbetet som socialsekreterare. 

Att gemensamt arbeta med samverkan ger en unik kombination av kunskap samtidigt som det 

för de medverkande innebär en stor utmaning (Busch-Armendariz, Johnson, Buel & 

Lungwitz, 2011:1 203) och i tidigare forskning framkommer det också att samverkan många 

gånger är mycket svårare än vad man tror (Abrahamsson, 2007:529). 

 

I och emellan vissa organisationer beskrivs att det också tidigare inte har funnits några direkta 

traditioner av att samverka eller samarabeta mellan olika yrkesgrupper. Detta är något som tar 

lång tid att bygga upp och som man ständigt behöver bli påmind om tror socialsekreterarena 

och man försöker ifrån socialtjänstens sida att regelbundet att informera om exempelvis andra 

myndigheters skyldighet att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Vid tillfällen då det 

har inträffat tragedier där barn har dött till följd av olika myndigheters bristande samordning 

har man ändå kunnat ta lärdom och dra positiva fördelar som lett till att samarbetet mellan 

myndigheter har förbättrats och lagstiftningen blivit tydligare. På ett eller annat sätt blir man 

genom sådana här händelser påmind om samverkans faktiska betydelse och absoluta 

nödvändighet även om det vidare finns mycket kvar att arbeta med och utveckla. 

Socialsekreterarna upplever själva att samverkan kan vara något som de lätt missar i de lägen 

som de är väldigt stressade till följd av exempelvis en hög arbetsbelastning. 

Samverkan måste ständigt vara aktiv för att den ska ha möjlighet att fungera och för att 

allianser ska kunna utvecklas mellan olika arbetsgrupper (Busch-Armendariz, Johnson, Buel 
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& Lungwitz 2011:1 204) detta belyser därför ytterligare vikten av en ständig påminnelse om 

samverkans nödvändighet. 

 

5.3 Struktur och kultur i en organisation 

Struktur 

Det insamlade materialet visar på relativt små skillnader vad gäller den organisatoriska 

strukturen kring samverkan i de olika kommunerna och det är snarare likheterna som är mer 

framträdande och där man i stor utsträckning istället kan urskilja liknande grundprinciper. 

 

Inom organisationerna beskriver socialsekreterarna att det finns någon form av system, 

exempelvis ett ledningssystem där tanken är att man lätt ska kunna finna samarbetspartners, 

rutiner och riktlinjer vad gäller samverkan i sin kommun. Det finns också en mängd 

information som ligger ute på organisationernas hemsida och som finns tillgängligt för 

socialsekreterarna och även till viss del för andra myndigheter. De här olika 

informationssystemen kan ses som en formell struktur vilket i en organisation hjälper till att 

visa vägen och formar utförandet av olika uppgifter (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 

2005:32). Dock beskriver socialsekreterarna att de sällan har möjlighet att unna sig den tiden 

som krävs för att verkligen sätta sig in i den information som finns tillgänglig vilket många 

gånger upplevs bero på arbetsbelastning och att man hellre lägger tiden på annat. I de här 

situationerna är det ibland lättare att istället försöka använda sig av den mänskliga kontakten 

genom exempelvis ett möte för att på så sätt komma överens om vem som gör vad och hur de 

ska arbeta vilket i sin tur leder till att man på så sätt skapar sig en struktur i arbetet. Detta kan 

tyda på att den formella strukturen inte riktigt räcker till och att den då behöver kompletteras 

genom att informella strukturer bildas för att tillgodose det som de formella strukturerna inte 

klarar av (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:45). Socialsekreterarna förklarar att man i 

arbetet vad gäller samverkan många gånger hittar sina egna vägar att mötas vilket också det är 

ett tecken på att de informella strukturerna behövs som ett viktigt komplement för att skapa 

ordning i den organisation som man är verksam i (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:42). 

 

Socialsekreterarna är överens om att man ständigt strävar efter att hitta fungerande rutiner för 

samverkan även om det på det stora hela inte kan täcka alla situationer som uppstår då arbetet 

med människor är varierande. Något som beskrivs vara extra svårt när det gäller rutiner för 

samverkan är samverkan med Landstinget då det är en länsövergripande verksamhet vilket 
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innebär att de arbetar mot flera kommuner som i sin tur till viss del arbetar olika beroende på 

exempelvis storlek och organisering. Detta menar socialsekreterarna är en aspekt som 

försvårar arbetet med att skapa riktlinjer och rutiner för samverkan mellan i det här fallet 

kommunal verksamhet och Landstinget. 

 

Socialsekreterana förklarar olika typer av möten där man arbetar för att just samverka. Under 

intervjuerna nämns SIP (samordnad individuell plan) som en del av arbetet vilket menas att 

man har ett gemensamt möte med klienten och professionella ifrån olika myndigheter som 

klienten har eller anses bör ha kontakt med. Detta är i grund och botten ett avtal mellan 

kommun och Landsting men vem som helst kan bli kallad till ett sådant här möte och man är 

som professionell och representant för sin myndighet tvungen att gå. Här kan man diskutera 

kring det som rör klienten och klargöra klientens situation för att man vidare ska kunna 

tillgodose klientens behov. Klienten måste ge sitt samtycke till SIP och också själv närvara 

vid mötet. Av intervjuerna framgår det att SIP är relativt nytt och att det finns de som är mer 

eller mindre bra på att använda sig av det här och att innebörden av en SIP kan tolkas lite 

olika. SIP är något som upplevs ha underlättat arbetet med samverkan och där individen är 

den som hamnar i fokus vilket är positivt. När allt fungerar som det ska blir helhetsbilden av 

individen och dennes situation tydlig och alla blir på de klara med vad som är var och ens 

ansvar då man gör upp en gemensam plan. Det finns dock också upplevelser av att SIP inte 

alltid fungerar så bra då exempelvis myndighetspersoner uteblir från mötet eller då en del går 

in med inställningen att istället delegera ut arbetsuppgifter till andra myndigheter. Vad gäller 

det sistnämnda förlorar mötet på det här sättet sin mening då tanken är att uppgifter ska delas 

upp utifrån klientens behov och den aktuella myndighetens ansvars- och kunskapsområden 

efter en gemensam diskussion. Skulle de professionella däremot behöva prata kring praktiska 

saker innan klienten kan vara med på en eventuell SIP beskriver socialsekreterarna att man 

kan ha ett nätverksmöte eller tjänstemannamöte vilket många gånger innefattar diskussioner 

om vilken myndighet som ska stå för kostnaderna eller andra frågor som inte direkt rör 

klienten. Utifrån erfarenheter kan det annars lätt bli en utsatt situation för klienten och de ska 

därför inte vara med på sådana delar av mötet berättar socialsekreterarna. 

Genom att också ha samverkansmöten med enbart professionella som exempelvis med 

personal från MVC (mödravårdcentral) och BVC (barnavårdcentral) försöker man gemensamt 

skapa rutiner för samverkan på en mer generell nivå. Här träffas de olika arbetsgrupperna med 

jämna mellanrum för att diskutera och prata kring varandras verksamheter och det finns 

möjligheter att ställa frågor och få råd om hur man kan till väga i olika ärenden. Liknande 
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möten i olika former beskrivs också finnas mellan socialtjänsten och olika skolor vilket också 

det innebär att det blir ett visst förtydligande om hur man kan och ska samverka på bästa sätt. 

De ovan nämnda ansträngningarna kan alla ses som olika instrument för att man ska kunna nå 

och uppfylla organisationens olika mål och syften med samverkan. Det är olika komponenter 

som man på ett eller annat sätt försöker få in som regler och rutiner i arbetet och kan därför 

ses som en del av organisationens formella struktur (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:43–

44). Samtidigt kan en del av de här rutinerna också ses som informella strukturer då behovet 

av kontakt mellan myndigheterna blir en nödvändig konsekvens för att samverkan ska kunna 

fungera fullt ut (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:45). 

Men för att samverkan överhuvudtaget ska kunna användas i det praktiska arbetet måste 

tankar och idéer först anpassas till organisationen (Eliasson, 2010:122). Strävan efter att skapa 

rutiner och riktlinjer i organisationen kan vidare därför ses som ett försöka till forma olika 

instrument som kan vara till hjälp för exempelvis socialsekreterarna och deras 

samverkanspartners.  

 

Samverkan beskrivs på det stora hela av socialsekreterarna fungera allt bättre och bättre vilket 

i stor utstäckning tros kunna beror på att man har fått upp ögonen för samverkans betydelse. 

Man arbetar hela tiden för att förbättra samverkan vilket är en positiv och viktig utveckling. 

Att eftersträva en gemensam målbild vid samverkan är något som poängteras vara en viktig 

del för att de olika myndigheterna vid samverkan ska veta vad det är man jobbar och strävar 

efter då samverkan i sig annars kan försvåras. Vad gäller mål inom organisationen och mål 

vid samverkan så hjälper de formella strukturerna till att visa vägen fram till målet 

(Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005:32). För att gemensamt komma fram till de mål 

som man vill uppfylla med samverkan är det viktigt att man pratar med varandra om saker 

som har betydelse för att man tillsammans ska kunna uppfylla samverkans syfte och mening 

förklarar socialsekreterarna.  

 

Kultur 

Socialsekreterarna upplever att det till viss del fortfarande lever kvar en föreställning ifrån 

andra myndigheter om att socialtjänsten är något som man ska akta sig för och att det är något 

negativt att de finns med i bilden. Bilden om både sin egen organisations interna förhållanden 

och dess förhållande till omvärlden är en del av organisationskulturen vilket är ett sätt att 

uppleva organisationen på (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:143). Beskrivningar av hur 

socialsekreterarna upplever att andra myndigheter ser på socialtjänsten speglar på så vis deras 
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bild om hur de tror och uppfattar att den egna organisationen anses vara utifrån. Liksom deras 

egna beskrivningar av andra organisationer speglar deras egna och organisationens 

föreställningar och uppfattningar om andra myndigheter som de i arbetet har kontakt med. 

 

Strukturerna som nämns tidigare i avsnittet utgör också en del av organisationens kultur och 

kan ses som synliga aspekter vilket innebär att det i organisationen finns en medvetenhet om 

vilka strukturerna är och hur de ser ut. Beskrivningar av socialtjänstens mål med samverkan 

är också det en synlig aspekt av kulturen i organisationen då de finns tillgängliga för 

medlemmarna (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:124–125).  Meningen och målet med 

samverkan beskrivs vara att man ska göra bra saker för klienten och att man i framtiden inte 

alls ska behövas i klintens liv ifrån socialtjänstens sida. Att genomföra utredningar är också 

ett av socialtjänstens mål och socialsekreterarna beskriver att de med hjälp av samverkan ges 

möjlighet att samla in  information och andra viktiga upplysningar för  kunna fullfölja sin 

uppgift. 

 

Socialsekreterare upplever dock att det ibland kan uppstå en del besvärliga situationer vad 

gäller samverkan. Bland annat nämns samverkan tillsammans med BUP då frågor om vems 

ansvaret är ofta dyker upp. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett psykiskt eller 

socialt problem men till viss del tror socialsekreterarna att det många gånger egentligen 

handlar om deras olika kassor, alltså om ekonomiska frågor om vem ska betala för 

exempelvis utredningar, insatser eller liknande. Detta tros i stor utsträckning påverka 

samverkan negativt även om det sällan är något som man pratar högt om. 

Organisationsmedlemmarna, i det här fallet socialsekreterarna bär alla på olika attityder och 

värderingar som yttrar sig på olika sätt, och upplevelserna av att samverkan tillsammans med 

BUP många gånger är ansträngd grundar sig troligen i en rad olika organisatoriska och 

personliga attityder och värderingar hos de olika medlemmarna. Attityder och värderingar är 

något som förknippas med organisationskulturens dolda aspekter vilket innebär att de för det 

mesta inte synliga men att de kommer till i uttryck genom organisationsmedlemmarnas sätt att 

agera och handla i olika situationer (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:124–125). När frågor 

kring ansvarfördelning dyker upp händer det ibland att vissa myndigheter väljer att ställa sig 

åt sidan vilket i sin tur kan innebära att det är klienten som är den som hamnar i kläm. 
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Att en myndighet tycker att det är de andras ansvar och den andra tycker att det är den andra 

myndighetens ansvar och på det viset finns det också en risk att vissa barn hamnar mellan 

stolarna. 

 

I många fall så måste flera parter samverka samtidigt för barnets bästa och när situationer likt 

det här uppstår beskriver socialsekreterarna att man givetvis försöker få till ett samarbete och 

man försöker prata med varandra för att finna en bra lösning. När man då gemensamt försöker 

lösa olika situationer som uppstår får man ibland försöka att vara en större människa och 

lägga vissa saker åt sidan som exempelvis åsikter och tankar som försvårar samverkan. Även 

om attityder och värderingar är knutna till kulturen i organisationen och syftar till att göra 

organisationen stabil (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006:131–132) så måste man ibland 

kompromissa gentemot övriga myndigheter för att på så sätt minska spänningar och öppna 

upp för samarbete menar socialsekreterarna. Även i tidigare forskning framkommer det att 

vissa kunskaper beroende på sammanhang till viss del måste anpassas i arbetet med just andra 

yrkesgrupper (Frost, Robinson & Anning, 2005:195). 

 

5.4 Gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme 

Då socialtjänsten är de som har det yttersta ansvaret i samhället beskriver socialsekreterarna 

att de ibland blir som en slasktratt som ska fixa allting. Tanken att klienten, det enskilda 

barnet inte får den hjälp som det kanske behöver innebär många gånger ett dilemma för 

socialsekreteraren. Utifrån sin organisations verksamhet är man kanske inte dem som ska 

tillgodose det som barnet är i behov av samtidigt som det är socialtjänsten som sitter med det 

yttersta ansvaret. Här kan man tydligt urskilja gräsrotsbyråkratens huvuduppgift med att 

försöka knyta samman barnets behov med organisationens uppdrag utifrån de resurser som 

finns att tillgå (Lipsky 1980:4) då socialsekreterarna beskriver att de i slutändan många 

gånger blir de som ändå får gå in. Gräsrotsbyråkrater, i det här fallet socialsekreterarna tar i 

stor utsträckning hänsyn till individen (Lipsky 1980:4) vilket tydligt framgår av 

socialsekreterarnas berättelser. Socialsekreterarna tror dock att det är viktigt att man börjar bli 

mer tydlig om vad som är vems ansvar då de inte alltid har möjlighet eller resurser att gå in 

och ta det som ligger utanför organisationens egentliga område vilket heller inte är meningen 

att de ska göra. 

 

Socialsekreterarna beskriver att samverkan utgör en mer eller mindre naturlig del av arbetet 

och att det inte finns några andra vägar för att utföra det. Individerna som socialsekreterarna 
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arbetar med har alla varierande behov som skiljer sig åt och de passar sällan i någon direkt 

mall. Socialsekreterarna förklarar att det därför är viktigt att de får möjlighet och utrymme att 

samverka vilket också framkommer i teorin som en mer eller mindre nödvändig komponent 

för att arbetet ska kunna genomföras (Lipsky 1980:15). Samverkan beskrivs också i stor 

utsträckning ha ett stort utrymme i socialsekreterarnas arbete och att det egentligen inte finns 

några begränsningar gällande vem man samverkar med. Organisationens uppdrag är det som 

till viss del avgör socialsekreterarnas utrymme att i det här fallet samverka. Samtidigt styrs 

socialsekreteraren och verksamheten av överordnade lagar (Lipsky 1980:14). Vissa lagar 

kräver samverkan medan andra snarare begränsar samverkan berättar socialsekreterarna i 

intervjuerna. Socialsekreterarna beskriver upplevelser av att de många gånger kanske vill 

samverka men att de på sätt och vis hämmas i sitt handlingsutrymme på grund av bland annat 

sekretessen och andra lagar och regler som skiljer organisationerna åt. Socialsekreterarna 

arbetar här mycket med att motivera och få med sig föräldrarna till ett samtycke då de får 

möjlighet att prata mer öppet med andra myndigheter om saker som är relevanta och viktiga 

att lyfta upp och som gynnar barnet och/eller familjen. Detta speglar också att man som 

gräsrotsbyråkrat i stor utsträckning arbetar utifrån och tar hänsyn till just individens bästa 

(Lipsky 1980:4). 

 

Man tycker att det inte borde vara så svårt att samverka men det är det. Men det är viktigt att 

samverka för individens skull. 

 

Som gräsrotsbyråkrat har man dock till viss del en stor frihet i sitt arbete (Lipsky 1980:13) 

vilket visar sig genom socialsekreterarnas upplevelser av att de fritt kan samverka med dem 

som ärendet kräver att de behöver. Men ibland kan det också vara andra saker som gör 

samverkan komplicerad exempelvis om den myndighet som man vill samverka med inte 

håller med i socialsekreterarens bedömning eller att de inte kan tillgodose det som klienten 

anses vara behov av. Även arbetsbelastning och stress är något som lyfts fram och beskrivs 

vara en bidragande faktor till att man många gånger söker efter de enkla vägarna för att på så 

vis kunna spara in tid vilket också gör att vissa saker får vänta då man som socialsekreterare 

måste prioritera. Här skiljer sig åsikterna åt lite och det framkommer också att om det i ett 

ärende krävs att man tar kontakt med någon annan myndighet så är det något som måste göras 

och att man inte kan tänka att man inte skulle ha tid att göra det utan att det känns som en 

självklar del för att kunna utföra arbetet även om tidbrist är något som försvårar det hela. 
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Jag tycker att det finns hur mycket handlingsutrymme som helst, det beror ju helt på hur mycket 

jobb man vill skaffa sig och om det gör nytta. 

 

Genom socialsekreterarnas berättelser kan man urskilja att vissa av dem accepterar det 

utrymme som organisationen ger dem att samverka, medan andra är villiga att arbeta för att 

försöka bredda handlingsutrymmet ytterligare. Lagar och regler lämnar ofta utrymme för 

tolkning vilket i sin tur många gånger ger socialsekreterarna en valmöjlighet (Lipsky 

1980:16), i det här fallet om hur samverkan kan användas vilket många gånger är upp till var 

och en av socialsekreterarna.  

 

Individuella faktorer hos socialsekreteraren är något som också har en viss betydelse för 

socialsekreterarens handlingsutrymme (Lipsky 1980:16) och att samverka med andra 

myndigheter kräver mycket av just den enskilda socialsekreteraren. Socialsekreterarna själva 

beskriver att engagemang, motivation och tid är något som spelar stor roll för hur och i vilken 

utsträckning en socialsekreterare samverkar med andra myndigheter medan kunskap, 

uppmärksamhet och noggrann planering är andra viktiga delar som lyfts fram. 

Socialsekreterarna är också mer eller mindre överens om att det kan se olika ut från 

socialsekreterare till socialsekreterare om hur man i arbetet väljer att samverka. 

 

Det finns egentligen inga tydliga direktiv om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Vi ska 

bara samverka. 

 

5.5 Individer, grupper och roller i interaktion 

Att vara en individ och tillhöra en organisation innebär att man har en uppgift i förhållande till 

verksamheten, en uppgift som ger individen en identitet som exempelvis socialsekreterare. 

Med detta följer vissa rättigheter och tillgångar men samtidigt också en rad krav, skyldigheter, 

förväntningar och föreskrifter om hur man som individ ska agera i olika sammanhang 

(Johansson 1997:65).   

Utifrån individens egna tolkningar och förväntningar i relation till samhällets förväntningar 

formas sedan en roll (Svedberg 2007-156) och socialsekreterarna beskriver själva att de ofta 

är de som får rollen som spindeln i nätet. Något som kan bero på att det många gånger är de 

som har den mest heltäckande bilden och att de utifrån det får något slags samordningsansvar. 

Genom socialsekreterarnas egna arbetsbeskrivningar kan man urskilja en strukturell roll som 

ger uttryck för socialsekreterarens uppgift i organisationen (Svedberg 2007:155). Som 
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socialsekreterare har man vid en barnavårdsutredning rätt att samla in relevant information 

om klienten samt att ta olika kontakter vilket de förklarar är en del av att samverka. Detta ger 

till viss del också uttryck för de rättigheter och skyldigheter som socialsekreteraren har i sitt 

arbete för att kunna tillgodose de krav som ställs på dem vilket även det kan förknippas med 

den strukturella rollen (Svedberg 2007:155). 

Att uppfylla sina skyldigheter är givetvis många gånger en utmaning och det är viktigt att man 

på något vis har realistiska förväntningar på varandra och på vad den andra organisationen 

kan göra beskriver socialsekreterarna.  

 

Ibland har andra myndigheter en konstig uppfattning om vad vi gör. De tror att vi kan trolla med 

knäna. 

 

Att just förväntningar är förankrade i verkligheten upplevs vara betydelsefullt för att 

samverkan skall fungera medan de många gånger egentligen är alldeles för höga och 

orealistiska anser socialsekreterarna. Här lyfts därför begrepp som kunskap och förståelse 

fram som grundläggande komponenter i det praktiska arbetet vad gäller samverkan då man 

genom att ha kunskap och veta lite mer om varandras sätt att arbeta kan frambringa mer 

verklighetstrogna förväntningar på varandra.  

 

Det är ju det här med kunskap, nu menar inte jag att man ska kunna varandras områden men 

man ska ha kunskap om varandras områden. 

 

Socialsekreteraren beskriver att man inom sin organisation och sin verksamhet ofta bara har 

fragment av kunskaper kopplade till sin egen profession. För att samverkan ska fungera måste 

man bredda kunskapen för att på så sätt också skapa en förståelse för varandras olika 

områden. Man måste som professionell också ha en bred kunskap om barn och ungdomars 

problematik för att man också ska kunna veta vart man ska vända sig och vilken instans man 

ska komma i kontakt med. För att öka kunskapen handlar det många gånger om information. 

Socialsekreterarna beskriver olika erfarenhet av hur man arbetar med att informera varandra 

tillexempel genom olika informationsträffar där man berättar för varandra om sitt sätt att 

arbeta och där det finns möjlighet att ställ frågor. Gemsamma föreläsningar är också något 

som anses vara ett bra tillfälle för informationsbyte och att man vid de kontakter som man har 

försöker att påminna och informera varandra. 

Genom arbetet med att utbyta information om varandra som verksamhet får man ökad 

kunskap om varandra vilket bidrar till att ”spelreglerna” för samverkan blir mer tydliga vilket 
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till viss del kan kopplas samman med den mer systematiserade rollen som har som funktion 

att just forma det professionella samspelt mellan i det här fallet olika myndigheter (Svedberg 

2007:155). 

Att rollerna måste vara tydliga vid samverkan är viktigt och man måste hela tiden samtala 

kring samverkan för att komma fram till hur den ska gå till och där ramar och gränser för 

samverkan måste vara tydliga. Samtidigt måste man som medlem av samverkan ha förståelse 

och vara medveten om både skillnader och likheter mellan de olika arbetsgrupperna (Reilly 

2001:56, Abrahamsson, 2007:535–536). 

 

Att samverka beskrivs också till viss del handla om personkemi. Under åren man jobbar så lär 

man känna folk och man hittar samarbetspartners i de olika organisationerna och bygger på så 

vis upp en kontakt och en relation där man arbetar för ett gemensamt mål berättar 

socialsekreterana. Då en arbetsgrupp har en gemensam målsättning kallas det för 

sekundärgrupp. Grupper som bildas till följd av samverkan vid ett gemensamt ärende är 

därför ett exempel på just sekundärgrupp, men kan också benämnas som en formell grupp då 

det finns ett uttalat syfte och regler som gäller i och för arbetsgruppen (Svedberg 2007:16–

18). Socialsekreterarna beskriver att det till stor del är precis som i det verkliga livet. En del 

personer kommer man bättre överens med medan man inte kommer lika bra överens med 

andra. När man ibland hittar personer i en annan organisation som man arbetar bra 

tillsammans händer det att man ringer till dem och håller kontakt där igenom. Man kan även 

här rådfråga varandra om saker vilket socialsekreterarna upplever som bra. Det är dock viktigt 

att hela tiden vara professionell då det inte är kompisar som man ringer till men det 

underlättar arbetet att prata med någon som man förstår och har en bra dialog med.  

Detta kan ses som en del av de oundvikliga, relationsorienterade rollerna som är knutna till 

olika situationer där sampel mellan olika individer, grupper och-eller myndigheter sker 

(Svedberg 2007:156). Detta som nämnts ovan kan nästan också ses som en informellgrupp. 

Även om den inte fullt ut skapas till följd av gemensamma intressen eller av samhörighet så 

bygger de informella grupperna på en känsla av trygghet (Svedberg 2007:16–18) vilket man 

till viss del kan urskilja i socialsekreterarnas beskrivningar. Något som socialsekreterarna ofta 

förklarar efterfrågas från andra myndigheter är att man gärna vill ha ett namn och ett ansikte 

på den person som man arbetar och samverkar med då det anses kunna gynna arbetet. Många 

gånger kanske det är svåra och påfrestande saker som man behöver samverka kring och det 

upplevs av andra myndigheter ibland vara lite svårt att prata med vem som helst om vad som 

helst. Att ta kontakt med personer som man på förhand känner till kan därför kännas lättare. 
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Detta kan ses som ett försök till att anpassa sig gentemot andra individer och där en känsla av 

trygghet kan växa fram och det är på det här sättet informella roller också skapas och formas 

(Svedberg 2007:156). Av tidigare forskning framgår det också där att medlemmarna bör ha ett 

förtroende för varandras roller då tillit anses vara något som har en positiv effekt för en 

framgångsrik samverkan (Busch-Armendariz, Johnson, Buel & Lungwitz, 2011:1 204, 

Eliasson, 2010:45). 

Att arbeta i samma kommun under en längre tid är något som socialsekreterarna tror 

underlättar och som leder till att man med tiden hittar egna vägar och förhållningsätt i 

samverkan. Skillnaden med att arbeta i en liten kommun jämfört med en stor är något som 

socialsekreterarna också lyfter fram under intervjuerna och det framgår att man i en liten 

kommun kanske har mer kännedom om varandra. Vilket i sin tur kan vara en fördel när man 

exempelvis vet vem läraren på skolan är något som anses underlätta arbetet och kontakten 

mellan varandra. Har man jobbat länge i en och samma kommun kan det också vara svårt att 

gå runt den enskilda handläggaren och kontakten blir då näst intill ofrånkomlig. 

 

Vid samverkan och andra tillfällen också hamnar man dock ibland i situationer där man 

tycker olika vilket orsakar krockar både organisationerna emellan men samtidigt också ibland 

mellan individerna i organisationen.  

 

Jag har nog egentligen aldrig varit med om, även om man har haft en annan myndighet som man 

kanske har svårt att kommunicera med så har jag aldrig upplevt att man har varit negativ till att 

samverka, det är inte det som är problemet tänker jag. 

 

Som nämnts tidigare kan här frågor kring ansvarsfördelning och olika myndigheters fokus och 

kunskaper kring klienten ses som bidragande faktorer till att det blir oenigheter och låsningar 

mellan de olika myndigheterna samt grupper och individer. Konflikter kan lätt uppstå då man 

hårt håller fast vid sin egen myndighets perspektiv vilket resulterar i att det gemensamma 

tänkandet försvåras i praktiken (Frost, Robinson, Anning 2005:195). 

I samband med konflikter kan man till viss del också urskilja ”vi-och dom- grupper” där det 

inte sällan blir en skillnad mellan grupperna och där medlemmarna uppfattar varandra som 

olika (Svedberg 2007:17). För att på så vis kunna kompromissa i de lägena när man krockar 

så måste man ibland därför anpassa sina handlingar och sitt beteende utifrån de rådande 

omständigheter och de normer som också finns i omgivningen då situationen uppstår 

(Svedberg 2007:168).  Man försöker givetvis prata med varandra när de här situationerna 
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uppstår för att gemensamt komma fram till en lösning vilket många gånger är lättare sagt än 

gjort berättar socialsekreterarna. Ibland händer det att man inte kommer vidare i vissa frågor 

och de får då lyftas upp på chefsnivå vilket förhoppningsvis innebär att man finner ett bra sätt 

att vidare hantera ärendet eller situationen till fördel för klienten. 

 

Att ha en fungerande kommunikationen där man pratar med varandra lyfts också fram som en 

viktig del för att få arbetet att fungera enligt socialsekreterarna, samtidigt som de berättar om 

erfarenheter som tyder på att kommunikationen stundtals är bristfällig.  

Kommunikationen utgör en del av interaktionen, samspelet mellan varandra och handlar till 

stor del om hur vi förhåller oss gentemot andra människor (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008:56). Då det ibland upplevs vara svårt att få tag på de personer som man behöver ha 

kontakt med försvåras arbetet med att upprätthålla en tillräcklig kommunikation vilket i sin 

tur gör det svårt att samverka. Socialsekreterarna beskriver att man både vill ge och ta men att 

det inte alltid blir som man har tänkt när det är många myndighetspersoner inblandade.  

 

Kommunikation är något som ständigt sker, både genom tal, handlingar och gester och 

kommunikationen är en central del i mötet med andra (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008:155). Återigen lyfts förståelen för varandra fram och då man har olika infallsvinklar kan 

det ibland bli svårigheter med att prata och förstå varandra samtidigt som det ibland inte är 

några problem alls. Att vara tydlig är en viktig grund för att få kommunikationen att fungera 

vilket alla socialsekreterare också beskriver. Genom tydlighet är det också där som man som 

arbetsgrupp finner sitt existensberättigande det vill säga gruppens identitet och mening och 

som i sin tur är nödvändig för att gruppen ska hållas samman och kunna utvecklas (Svedberg 

2007:195). Detta är något som underlättar mycket av arbetet genom att ständigt försöka 

upprätthålla kontakten och skapa relationer för att på nått vis kunna hålla dörrarna öppna till 

förmån för klienten och dennes välmående. 

 

6 SLUTDISKUSION 

6.1 Sammanfattning och diskussion 
Allt material i avsnittet ovan har kategoriserats in under olika rubriker för att kunna 

presenteras på ett tydligt sätt för dig som läser. Men i verkligheten går alla de här olika 

faktorerna i och berör varandra och utgör tillsammans egentligen ett enda stort samspel. 
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Vikten av och samverkans betydelse har för mig blivit tydligare genom den här studien och 

har på så sätt också ökat min förståelse. Att samverkan är nödvändig är något som både visat 

sig i socialsekreterarnas berättelser men också i tidigare forskning som gjorts på området. 

Av resultatet framgår det att socialsekreterare i stor utsträckning vill samverka men att syftet 

med samverkan varierar beroende på ärendets karaktär. Jag vill också lyfta fram det som 

socialsekreterarna berättar om att samverkan till viss del anses vara personbundet vilket i sin 

tur innebär skillnader i socialsekreterarnas sätt att arbeta med just detta. Samtidigt har också 

personkemin gentemot andra individer i andra organisationer också betydelse för hur 

samverkan fungerar. Detta innebär att det är mycket upp till den enskilde, i det här fallet 

socialsekreteraren när och hur samverkan används vilket senare också påverkar klienten på ett 

eller annat sätt.  

 

Jag tycker resultatet uppfyller studiens syfte och att frågeställningarna blir besvarade.  

Socialsekreterarna har varit väldigt öppna och ärliga i intervjuerna och delat med sig av olika 

erfarenheter av samverkan.  Min avsikt med den här studien har inte på något sätt varit att 

peka ut någon annan myndighet där samverkan fungerar respektive inte fungerar utan endast 

att framställa deras upplevelser samt att koppla det samman  med teorin. Detta är dock som 

tidigare nämnts en studie som rör endast ett begränsat urval och ingen studie som vidare kan 

generaliseras i någon större utstäckning och speglar inte heller någon absolut sanning.  

Efter att ha sammanställt mitt material har jag tolkat och dragit paralleller till och utifrån de 

teorier och metoder som jag har valt vilket innebär att materialets sanning kan variera 

beroende på hur man väljer att presentera och framställa det. I min presentation har jag 

försökt att på ett noggrant sätt behålla sammanhanget i det som socialsekreterarna har valt att 

berätta för mig för att sedan kunna skildra deras upplevelser på ett så rättvist och objektivt sätt 

som möjligt. 

 

6.2 Nya frågor 

Det jag har funderat kring är givetvis att vidare studera andra myndigheters upplevelser av 

samverkan med socialtjänsten för att senare eventuellt kunna sammanställa de olika studierna 

för att få en mer rättvis och nyanserad bild av samverkan vilket också hade kunnat öka 

studiens trovärdighet. 
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Ytterligare frågor som har väckts hos mig är vad klienterna, barnen, ungdomar och deras 

familjer har för upplevelser och erfarenheter av just olika myndigheters samverkan. Att spegla 

klienters upplevelser är alltid intressant. Då en sådan studie skulle kunna innebär olika etiska 

dilemman är det i så fall viktigt att på förhand noggrant reflektera över olika situationer som 

kan uppstå. 

 

6.3 Avslutning 

Samverkan är ett brett ämne som ständigt är aktuellt i olika sammanhang. Det är något som 

berör de flesta genom att man antingen får det stöd som man som klient är i behov av till följd 

av samverkan samtidigt som det lika mycket berör de som får erfara de gånger då samverkan 

istället brister. 

 

I slutändan är nog alla överens om att arbetet med samverkan är något som ständigt måste 

pågå för att ha möjlighet till vidare utveckling. Vilket i sin tur är ett ansträngande arbete som 

kräver en mängd gemensamma åtaganden ifrån olika instanser för att kunna genomföras.  
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BILAGA 1 

Till dig som arbetar som socialsekreterare med barnavårdsutredningar och 

insatser inom socialtjänsten. 

Hej. 

Mitt namn är Frida Carlsson och jag läser min sjätte termin på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Det är så att jag nu ska skriva mitt examensarbete och jag har valt 

att skriva kring ämnet samverkan.  

Syftet med den här studien är att jag utifrån olika socialsekreterares perspektiv vill öka 

förståelsen kring samverkan vid en barnavårdsutredning och vid efterföljande insats. Tanken 

är att samtala kring allmänna frågor som rör samverkan med olika myndigheter/aktörer (som 

exempelvis förskola, skola, BVC och BUP) vid en barnavårdsutredning/insats men också 

kring samverkan utifrån socialsekreterarens yrkesroll och samverkan utifrån organisationens 

verksamhet. 

Med anledning av detta vill jag genom en intervju med dig som socialsekreterare ta del av 

dina upplevelser och erfarenheter av just samverkan vid barnavårdsutredningar för att få 

kunskap om och på så sätt förstå hur man i praktiken arbetar kring detta.  

Att delta kommer innebära att du tar emot mig för en intervju vid ett tillfälle och intervjun 

kommer att ta cirka en timme. Om det är möjligt vill jag under intervjun spela in vårt samtal 

för att intervjumaterialet sedan ska kunna transkriberas på bästa sätt. 

 

Jag vill påpeka att det är helt frivilligt att medverka i den här studien och att du har rätt att 

avbryta ditt deltagande när du vill utan någon vidare motivering. 

Personliga uppgifter och namn på den kommun som du verkar inom kommer att behandlas 

med största möjliga försiktighet och intervjumaterialet kommer endast att användas för den 

här studien. Det är bara jag, och eventuellt min handledare och examinator som kommer att ta 

del av intervjumaterialet om det anses nödvändigt, och allt transkriberat material ifrån 

intervjun kommer sedan att förstöras efter att examensarbetet är examinerat och godkänt.  

 

Om du vill ställa frågor, lägga till något utöver din intervju eller avsluta din medverkan är du 

givetvis välkommen att kontakta mig eller min handledare.  
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Tack på förhand! 

Frida Carlsson 

 

Kontaktuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xxxxx xxxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-post: xxxxxxxx 

 

Xxxxx xxxxx, handledare 

Telefon: xxxxxx 

E-post: xxxxxxx 

 

mailto:fc222aw@student.lnu.se
mailto:matts.mosesson@lnu.se
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BILAGA 2 

Intervjuguide  

Kort presentation om mig själv och studien. 

Allmänna inledande frågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Vilka erfarenheter har du av socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen och vad har du för befattning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

 Samverkan med andra myndigheter/aktörer vid en 

barnavårdsutredning/insatser 

Upplevelser och erfarenheter av samverkan 

Hantering av olika situationer 

 

 Samverkan utifrån socialsekreterarens yrkesroll  

Upplevelser och erfarenheter av samverkan utifrån yrkesroll 

-Individ, grupp, roll 

Hantering av olika situationer utifrån yrkesroll 

 

 Samverkan på organisationsnivå 

Upplevelser och erfarenheter av samverkan på arbetsplatsen 

Hantering av olika situationer 

- Organisationens betydelse vid samverkan 

 

 Andra förslag på teman, övriga tillägg 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exempel på frågor: -Kan du berätta -Kan du utveckla, ge exempel -Du nämnde -Kan du säga 

något mer -Kan du förklara/beskriva det lite mer. 
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BILAGA 3 

 

Analysplan 

Analyskoder- Samverkan 

 Organisation/organisering  

-Socialt arbete 

 - Människobehandlandeorganisation/Human service organizations 

-Struktur 

-Formell struktur 

-Informell struktur 

-Kultur 

 -Synliga aspekter 

 -Dolda aspekter 

-Gräsrotsbyråkrat 

-Handlingsutrymme 

 

 Socialsekreteraren 

-Individ 

-Grupp 

         -Formella/informella grupper 

 -Roller 

        -Uppgiftsorienterade roller (strukturerade/systematiserade roller) 

        - Relationsorienterade roller (informella) 

-Interaktion 

                   -Samspel 

       -Relationer 

       -Samverkan/samarbete 

                   -Kommunikation 

 

 


