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Abstract 
 
The purpose of this article has been to elucidate social secretaries’ and teachers’ experi-
ences of collaboration around children in need of society’s intervention. We wanted to 
examine what the difficulties could be, according to their experience, and how they han-
dled them. Additionally our aim was to analyze whether their method of dealing with the 
obstacles were likely to succeed, viewed from the perspective of system theory. In order 
to achieve our purpose we used a qualitative method and interviewed four social secretar-
ies and four teachers. The results displayed a similarity between what our respondents 
experienced to be obstacles to collaboration and that which previous research has ac-
knowledge as obstacles. The social secretaries tried to overcome the difficulties they ex-
perienced by different acts of communication with their collaborators in order to create a 
common experience through language and narration concerning the children. Reflecting 
from the perspective of system theory about how they communicate and their attitudes 
towards their collaborators and the process of collaboration, they would be likely to suc-
ceed in their attempts. What would possibly impede their successful handling of the ob-
stacles is their perceived lack of time, and because of the fact that the contacts often lack 
continuity.    
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Inledning 

Introduktion och problemformulering 

Författarna till denna uppsats delar, med varandra och med otaliga andra, ett intresse för 
barn och deras väl och ve. Detta är upprinnelsen till vad som nedan tagit form. Vi har un-
der vår studietid på Socialhögskolan, på våra praktikplatser och arbeten, stött på att det 
kan vara problematiskt att samverka kring barn som kan tänkas behöva stöd och hjälp 
från samhället. Enligt vad vi bevittnat, kan det gälla samverkan mellan flera olika institu-
tioner som socialtjänst, skola, förskola, BUP, BVC, behandlingsinstitutioner och polis. 
När samverkan mellan dessa fallerar ter det sig som om barnen inte får en så verknings-
full hjälp som de rätteligen förtjänar.  

Hur samverkan fungerar mellan socialtjänsten och skolan har särskilt intresserat 
oss. Detta eftersom skolpersonalen har en stor del av den dagliga kontakten med barnen 
och därmed borde ha goda möjligheter att tidigt upptäcka eventuella missförhållanden 
och problem hos barnen. I arbetet som lärare tillhör man den yrkesgrupp som, relativt 
sett, har mest kontakt med skolbarn under dagen. Detta torde göra att lärare har en unik 
inblick i barns vardag. Socialtjänsten, eftersom den har (efter delegation av kommun-
nämnden) det yttersta ansvaret att ingripa då barn befaras fara illa. 

Skolpersonal är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far 
illa. Finns det problem vid samverkan så, enligt många studier och i överensstämmelse 
med våra erfarenheter, sker detta inte i den omfattning som man idag skulle önska. Kon-
sekvenserna av detta blir för barnen att man inte tillgodoser deras rätt och behov till hjälp 
och insatser, eller att detta sker i ett sent skede. 

Samverkan mellan socialtjänst och skola påbjuds enlig lag. Det anses vara viktigt 
av olika anledningar, som; effektivitetsfrämjande, kostnadseffektivt mm. men, främst ef-
tersom preventiva och tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen, inom social-
tjänsten bedöms, vara främjande för deras psykosociala utveckling.  

Undersökning av den tidigare forskning gjordes bland annat för att få kunskap om 
vad man redan har kännedom om på området samverkan mellan olika yrkesgrupper. Dels 
för att ambitionen var att producera ny kunskap och att få tillräcklig förtrogenhet med 
fenomenet för att kunna formulera relevanta frågeställningar och en frågeguide.  
 När vi tittade på den tidigare forskningen på området visade det sig att det redan 
gjorts en hel del forskning kring det vi inledningsvis tänkt ha som syfte för vår uppsats. 
Till att börja med var intentionen att göra en undersökning uteslutande kring vad social-
sekreterare och skolpersonal upplevde för hinder och problem vid samverkan. Det finns, 
enligt vår bedömning, tillräckligt med forskning som styrker vad dessa hinder utgörs av 
för att göra det mer intressant att granska hur och vad aktörerna gör för att hantera svå-
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righeterna. Vi fick på så vis ett nytt fokus för uppsatsen. Detta ändrade dock inte den typ 
av tidigare forskning vi fortsatte att söka, men vidare var siktet inställt på idén att få mat-
nyttig bakgrund till frågeställningar och intervjuer. 
 Sammanställningen av forskning vi har funnit som tangerar vårt uppsatsämne är 
långt ifrån allt som finns att tillgå på området. De olika undersökningarna rör dock ofta 
vid liknande resultat, vilket givit oss intrycket att den tidigare forskning vi funnit ger en 
adekvat, om inte heltäckande, bild av problem och hinder vid samverkan. Flera studier 
beskriver även vad motverkande krafter förväntas vara. Oss veterligt existerar endast en 
liten mängd utvärdering av samverkan i ljuset av om den ger goda resultat eller ej. Om 
samverkan är önskvärd och kan motiveras genom utvärdering av dess resultat är, emeller-
tid, inte ämnet för denna undersökning.   

Konflikter och hinder ser ut att vara mer eller mindre ofrånkomliga i nuläget, men 
genom samverkansprojekt har man kunnat påvisa företeelser som parerar eller uppskjuter 
dessa. God samverkan förefaller vara en fråga om att kunna hantera problemen. Vi har 
tänkt oss att studera om detta görs av våra respondenter och i så fall hur.  

Tidigare forskning har även gjort oss uppmärksamma på att ett lyckat utfall för 
samverkan kräver att ledningen ger mandat och organiserar verksamheten på ett bra sätt 
för utförarna, i vårt fall socialsekreterare och lärare. Vi har i denna undersökning dock 
avgränsat oss till att endast granska hur utförarna hanterar de svårigheter som uppkom-
mer vid samverkan. Att ta reda på hur ledningen gör med dessa frågor har vi, av nödvän-
dighet p.g.a. av den tid som står till vårt förfogande, lämnat därhän. Vårt relativt större 
intresse för utförarnas hantering av frågorna bottnar i att de i sitt dagliga arbete är nödga-
de att möta och tackla dessa frågor oavsett hur ledningen ställer sig till dem. Vi är därför 
nyfikna på vad för problem de stöter på och vad de gör med dem.  

Det hade även varit mycket intressant att undersöka hur resultatet utfaller i och 
med deras hantering av hindren, hur väl man lyckas samverka trots problemen. En sådan 
utvärdering finns än mindre utrymme för här. Istället har vi försökt att analysera, utifrån 
ett systemteoretiskt perspektiv, om socialsekreterarnas och lärarnas tillvägagångssätt att 
åstadkomma förändring och motverka problemen, ter sig verksamt.      
 

Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte var att undersöka hur socialsekreterare och lärare upplevde att samverkan kring 
barn som behöver samhällets stöd och hjälp fungerar. Vi har avsett att undersöka vad re-
spondenterna upplever som hinder och svårigheter vid samverkan, hur dessa eventuella 
samverkanshinder hanteras av dem och att i vår analys, ur ett systemteoretiskt perspektiv, 
sökt belysa om deras hantering har möjligheter att lyckas. 
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Frågeställningar 

 
• Vilka hinder och svårigheter upplever respondenterna vid samverkan? 
• Vad gör respondenterna för att hantera och motverka hindren för samverkan? 
• Vad kan antas ifråga om verkningsfullhet utifrån ett systemteoretisktperspektiv, 
när det gäller respondenternas sätt att hanterar problemen? 
 
 

Tidigare forskning 
Nedan följer en sammanställning av de viktigaste resultaten vi funnit inom den forskning 
på området vi kunnat tillgå. För att få en bättre översikt har vi kategoriserat de svårigheter 
som uppkommer vid samverkan mellan olika aktörer under varierande rubriker. Dock, 
kan de olika hindren beskrivas ur varierande perspektiv och ses som härrörande från fler 
av de rubriceringar och kategoriseringar vi har gjort, då dessa inte är klart avgränsade 
utan har flera gemensamma beröringspunkter. När företeelser som underlättar samverkan 
presenterats i undersökningarna har vi även fört in dem under de rubriker vi bedömt att 
de företrädesvis hör hemma under. 
 

Organisation 

Hinder för samverkan som utgår från organisatoriska förhållanden har beskrivits ur två 
olika perspektiv. Det ena sade att problem uppstår som ett resultat av att de olika aktörer-
nas organisationer skiljer sig åt. Det andra beskriver hinder för samverkan uppkomna 
inom aktörernas egen organisation. 

Som exempel på det förstnämnda visar t.ex. Danermark och Kullberg (1999) på 
att problem uppstår då verksamheterna organiseras på olika sätt. Då det finns olika prin-
ciper för intern hierarki och beslutsfattning genereras oklarheter om hur en effektiv be-
slutsordning uppnås. I en annan studie av Lundgren och Persson (2003) framkommer det 
att skillnader mellan verksamheter ifråga om proaktivitet och reaktivitet försvårar sam-
verkan. I deras fallstudie har skolans organisation framträdande drag av proaktivitet och 
är därför inställd på att utveckla det förebyggande arbetet, medan socialtjänsten från poli-
tikernivå fått direktiv om att prioritera myndighetsutövning och akuta ärenden. Social-
tjänsten saknar resurser att delta i samverkan med förebyggande arbete, eftersom den or-
ganiserats på ett sätt som utmärker reaktiva organisationer. Samverkan mellan de båda 
verksamheterna har således försvårats och ibland omöjliggjorts. 
 Ur det andra perspektivet har Stenberg (1999), med stöd av sitt empiriska materi-
al, kommit fram till att det kan finnas större skillnader mellan olika organisationsnivåer 
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inom en verksamhet än mellan olika verksamheter. Detta i förhållande till de skiljda or-
ganisationsnivåernas olika organisationslogiker, som beskrivs som grundläggande sociala 
koder för såväl tanke som handling. Direktiv uppifrån tolkas annorlunda av utförarna, 
som är mer induktivt och pragmatiskt inställda, än av administratörerna som styrs mer 
deduktivt. Utförarna resonerade i termer av konkret nytta, metoder och specifika behov. 
Administratörerna resonerade i termer av helheter, funktionella och strukturella lösningar 
som kunde omsättas i mål. Man hamnar i konflikter och motsättningar då de olika logi-
kerna står i konflikt med varandra utan att förstå varför, eftersom de olika logikerna är 
osynliga för aktörerna. Detta leder ofta till personattribuering av problemen. 
 Av generella problem genererade från ett organisatoriskt plan kan nämnas, lokal-
frågan (skiljda lokaler försvårar samverkan), koordination (kan vara svårt att samordna 
samverkan) och planering (Altshuler, 2003; Zetlin, Shea & Weinberg, 2006; Baker & 
Stahl, 2005; samt Barton & Welbourne, 2005). Uteblir tydligt och klart ledningsstöd för-
svårar även det samverkan (Sundell & Flodin, 1997; Baker & Stahl, 2005). 
  

Kunskap och förklaringsmodeller 

Vid samverkan mellan olika verksamheter som förestår skilda yrkesgrupper och profes-
sioner alstras hinder för samverkan ur några perspektiv som rör kunskap. De härrör bl.a. 
från att man har olika förklaringsmodeller, man förstår och ramar in problem på olika sätt 
(Danermark & Kullberg, 1999; Boklund, 1995). Inom detta område har Danermark och 
Kullberg i sin studie funnit de flesta problemen vid samverkan. Det blir en fråga om vem 
som har tolkningsföreträde, vem som är den verklige experten. Den av de inblandade pro-
fessionerna som har högst status har oftast lättast att hävda tolkningsföreträde, vilket in-
verkar ogynnsamt på samverkan. En strävan om att försvara tolkningsföreträde har i flera 
av undersökningarna beskrivits, ibland som revirtänkande och hävdande av det egna revi-
ret (Boklund, 1995; Davén & Sundell, 1998; Flodin & Sundell, 1997; Lundgren & Pers-
son 2003). Ett, med ovan stående sammanhängande hinder för samverkan, är att man ut-
ifrån olika kunskaper och förklaringsmodeller framför olika mål, prioriteringar och pri-
mära fokus (Altshuler, 2003; Darlington, Feeney & Rixon, 2004; Davén & Sundell, 
1998).  
 En i studierna återkommande stötesten, ur ett lite annat perspektiv som rör kun-
skap, är den bristande insikten i de samverkande parternas verksamhetskulturer och just 
förklaringsmodeller. Okunskap om de olika aktörernas sätt att arbeta, arbetsförhållanden 
(ramar, roller, processer och kriterier), dess kompetens och erfarenheter har skapat otyd-
liga förväntningar (Lundgren & Persson, 2003; Colbiörnsen & Sundell, 1996; Flodin & 
Sundell, 1994; Flodin & Sundell, 1997), orsakat missbedömningar och att klienter som 
skulle stå som mottagare för verksamheternas tjänster inte uppmärksammats (Daniel & 
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Taylor, 1999; Barton & Welbourne, 2005; Colbiörnsen & Sundell, 1996; Flodin & Sun-
dell, 1994; Flodin & Sundell, 1997). I studien av Shea, Weinberg och Zetlin (2006) be-
skrivs hur man t.o.m. har undvikt att samverka p. g. a. bristande kunskap om medverkan-
de aktör. 

För att parera dessa problem har det visat sig fruktbart med gemensam utbildning 
och åsidosättande av revir- och statustänkande (Danermark & Kullberg, 1999; Flodin & 
Sundell, 1997). 
 

Sekretess och kommunikation 

Om sekretessens inverkan på samverkan samt dess påföljder för kommunikationen be-
skrivs i det stora flertalet av den undersökta tidigare forskningen.  

Enligt Baker och Stahl (2004) är sekretessen ett samverkanshinder, vilket också 
Davén och Sundells (1998) forskning påvisar. I den senare framkommer att tystnadsplik-
ten upplevs förstärka olikheter i sättet att arbeta med klienterna. Den kan också upplevas 
förvirrande och obegriplig som det beskrivs i Shea, Weinberg och Zetlins (2006) forsk-
ning. I den är flera respondenters uppfattning att enskilda organisationer utformat egna 
regler kring informationsdelning och specifika krav på hur det skall gå till att erhålla in-
formation. Som ett resultat av den upplevda avskildheten och sekretessen uppfattas det 
som att tillgången på specifik information är mer begränsad än ifall samverkan uteblivit.  

Tystnadsplikten kritiseras också för att leda till inkonsekventa överenskommelser 
och resultat. Enligt Altshulers (2003) och Darlington, Feeney och Rixons (2004) forsk-
ning om sekretessens betydelse i samverkansarbete, framkom att de undanhållits viktig 
information mellan parterna, att det skapade missförstånd och brist på förståelse för de 
olika parternas beslutsfattanden och handlingar. Därtill framläggs i Altshulers (2003) stu-
die uppfattningen att man förväntades dela ovidkommande information samt frustration 
över att inte få ta del av information vid rätt tidpunkt (Altshuler, 2003; Darlington, Fee-
ney & Rixons, 2004). 

Om sekretessens påverkan på kommunikationen mellan samverkansparter genom 
utebliven återkoppling (feedback) på gjorda anmälningar, beskrivs i Flodin och Sundell 
(1997), Colbiörnsen och Sundells (1996) och Darlington, Feeney och Rixons (2004) 
forskning.  
 
Omkring kommunikationens betydelse för positivt utfall i samverkansprocesser beskriver 
Darlington, Feeney och Rixon (2004) vikten av tydlig, specifik och lättförståelig kom-
munikation med respekt för olika synpunkter och tolkningar av fenomen medelst konti-
nuitet i samverkansförloppet. Baker och Stahl (2005) menar att öppenhet och flexibilitet 
upplevs viktigt av respondenterna, för att undvika känslor av exkludering. De menar att 
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samtal om samverkan behövs för att göra alla parter delaktiga i processen. Svårigheter i 
kommunikationen både mellan olika samverkansparterna och även i den egna organisa-
tionen var bristfällig i Altshulers (2003) undersökning. Därtill påvisades att vardera par-
ten skyllde den bristfälliga kommunikationen på den andre samverkansaktören. Olika 
professioners språkbruk bidrog till samverkanssvårigheter enligt Davén och Sundell 
(1998). 
 

Roller 

Flera av undersökningarna tog upp oklarheter kring roller och ansvarsområde som ett hin-
der för samverkan (Daniel & Taylor, 1999; Darlington, Feeney & Rixon, 2004; Barton & 
Welbourne, 2005). Samverkan fungerade bra när man kom överens om, tydliggjorde och 
avgränsade vilka olika roller man skulle ha, både mellan personal från de olika verksam-
heterna och i förhållande till klienterna, enligt Darlington, Feeney och Rixon (2004) och 
Stenberg (1999). Stenberg (1999) tillägger att alla aktörer behöver känna sig tillräckligt 
delaktiga i samverkan för att känna sig motiverade, men samtidigt tillräckligt autonoma 
för att inte känna sina revir eller särarter hotade. 
 

Anmälningar 

Ett område inom samverkan mellan socialtjänst och skola (fokus för vår uppsats) utgörs 
av anmälningar från skola till socialtjänst av barn som misstänks fara illa. Tidiga insatser 
för barn i riskzonen uppfattas som en självklar betingelse för att hjälp och stöd till barn 
med sociala och psykosociala problem ska få optimalt positiv verkan. Lärare är den yr-
kesgrupp som har en nära daglig kontakt med barnen och därför ett särskilt gott utgångs-
läge för att upptäcka om något barn misstänks fara illa. Därför har flera av socialtjänstens 
FoU-rapporter fokuserat på detta område. Två av dessa, Colbiörnsen och Sundell (1996), 
Flodin och Sundell (1994), finns med i vår sammanställning. Resultaten från dessa visar 
på att dålig samverkan mellan verksamheterna utfaller i att en betydlig del av de barn 
som uppskattningsvis skulle behöva stöd och hjälp från Individ- och Familjeenheten på 
socialtjänsten inte får det, då de inte blir anmälda eller aktualiserade därvid. Orsaker till 
den bristfälliga anmälningsfrekvensen beskrivs vara bristande kunskap om anmälnings-
skyldigheten och vacklande förtroende för socialtjänsten. Den negativa inställningen till 
socialtjänsten berodde på bedömningen att socialtjänsten brister i möjligheter att förändra 
elevernas situation till det bättre, socialtjänstens otillfredsställande kontakt med skolan 
och avsaknaden av feedback efter att anmälningar gjorts. 
 I en nyligen utförd studie kom Wiklund (2006) fram till att en mer långtgående 
samverkan med skola tenderade att vara förenat med en lägre anmälningsfrekvens. Detta 
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kan bero på att omotiverade potentiella anmälningsincidenter sorterades bort under såda-
na samverkansformer. Faktum kvarstår att utfallet i studien indikerar att de aggregerade 
resultaten av samverkan inte ledde till ökade anmälningsfrekvenser och därmed inte bi-
drog till målsättningen med tidiga interventioner. 
 

Sammanfattning 

De olika undersökningarna i den tidigare forskning vi här har beskrivit var förhållandevis 
samstämmiga vad gällde funna hinder och problem vid samverkan. 
 Bland svårigheter stammande från organisatoriska förhållanden ringande man in 
sådana som uppstod ur skillnader mellan de olika verksamheter, samt andra som uppkom 
inom de varierande organisationerna själva. 
 Ett område som genererade många samverkanshinder var det vi kallat, kunskap 
och förklaringsmodeller. Olika verksamheter och yrkesgrupper förstod och ramade in 
problem på skiftande sätt, vilket bäddar för svårigheter vid samverkan. Okunnighet om 
varandras verksamhetskulturer gällande sätt att arbeta, arbetsförhållanden och kompetens 
var stötestenar i samverkansprocesser. 
 Om sekretessens negativa inverkan på samverkan samt dess påverkan på kommu-
nikationen mellan samverkande parter omvittnade flera studier. Vad det beträffade sekre-
tessen påtalades upplevelser av förstärkandet av olikheter i sätt att arbeta, förvirring och 
missförstånd därav. Därtill framkom att flera parter upplevde det som att enskilda organi-
sationer utformat egna regler och krav på hur informationsdelning skulle gå till, vilket 
förstärkte känslan av samverkansaktörerna som enskilda enheter. Missförstånd om hur 
och vilken information som skulle delas samt vid vilken tidpunkt var också en påföljd av 
sekretessen. Även sviktande återkoppling vid anmälningar förstärkte problemen mellan 
parterna.  

Kommunikationsproblematik och informationsdelning gjorde sig gällande både 
mellan och inom samverkansorganisationerna samt att olika språkbruk försvårade sam-
verkan. Bristfällig kommunikation mellan parterna skylldes också i vissa fall på den and-
re samverkansaktören. Klarhet, öppenhet, respekt och flexibilitet omnämndes som förut-
sättningar för god samverkan. 

Åtskilliga undersökningar pekade på otydligheter kring roller och ansvarsområden 
som hinder för samverkan. Aktörerna behövde finna balans i delaktighet och självstän-
dighet för att inte känna sig hotade. 
 Orsaker till den bristfälliga anmälningsfrekvensen beskrevs vara bristande kun-
skap om anmälningsskyldigheten och vacklande förtroende, vilket också bidrog till sam-
verkanshinder. 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att flertalet av de omnämnda hindersrubriker vi använt 
oss av för att bringa reda i materialet, går in i varandra. Därav har det framkommit att 
olika typer av samverkanshinder ofta är komplexa företeelser och möjliga att betrakta ur 
flera perspektiv. 
 
 

Teoretiskt perspektiv 

Begreppsförklaringar 

Samverkansbegreppet  

Inom verksamheter som omfattar någon typ av kommunikation mellan olika aktörer finns 
begreppet samverkan i alla tänkbara former. I ordet samverkan, med dess positiva klang, 
ryms idag snarlika företeelser som samsyn, samordning, samarbete och koordinering mel-
lan olika verksamheter, organisationer, områden och yrkesgrupper. (Stenberg, 1999) 
 Ett försök att reda ut begreppen som ofta används synonymt har gjorts av Berg-
gren (Sundell & Colbiörnsen, 1999). Han utgår från begreppet samarbete som ett över-
gripande begrepp. Samråd (konsultation) innebär att en aktör ger råd, stöd, handledning 
eller information inom en annan aktörs verksamhet. Vid samordning (koordination) äg-
nar sig parterna inte åt något gemensamt arbete. Det kan liknas vid ett överlämnande där 
de olika yrkeskategorierna har sitt givna ansvarsområde. Samverkan (kollaboration) be-
tyder att det finns gemensamt uppsatta mål och metoder för verksamheten. Aktörerna be-
håller sina specifika kompetenser, men träffas kontinuerligt kring särskilda gemensamma 
frågor eller problem. Sammansmältning (integration) råder då verksamheten upplevs som 
gemensam och då några tydliga gränsdragningar mellan de olika aktörernas professioner 
inte går att göra,  
 Gough m.fl. (Sundell & Davén, 1998) beskriver samverkan som ett kontinuum 
genom olika nivåer, vilket är ett användbart betraktelsesätt för denna studie då samverkan 
mellan lokala socialtjänster och skolor är olika långtgående. Den första nivån är en med-
vetenheten om ett behov av samverkan som ger upphov till den andra nivån som är att 
utbyta information. Samverkanspartners informeras t.ex. om problembilder kring barn, 
vilka insatser som vidtas osv. Vid nästa nivå, den tredje, samordnas arbetet. Gemensam 
kartläggning av problem, tydliggörande av ansvars- och arbetsfördelning, enande om de-
finitioner samt samordning av kompetenser och nyttjande av resurser träder in på denna 
nivå. Den fjärde nivån av samverkan består i att representanter från olika verksamheter 
samarbetar i team. Ett slags sektorsövergripande verksamheter där olika professioner 
finns samlade under ett tak, t.ex. ungdomsmottagningar och familjecentraler. 
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Det rättsliga påbudet för socialtjänst och skola att samverka kastar ytterligare ljus 
över begreppet i studiens sammanhang. Från den 1 januari 2003 fick Socialnämnden ett 
utvidgat ansvar för samverkan kring barn som far, eller riskerar att fara illa. Socialtjänst-
lagen kapitel 5 paragraf 1a) lyder:    
 

Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgif-
ter gäller de begränsningar som följer av 15 kapitlet denna lag och av Sekretesslagen 
(1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd (Lag 2003:407). 

 
I propositionen, 2002/03:53, till denna lag, talas om vikten av samverkan både på över-
gripande och individuell nivå och lagändringen motiverades med att samarbete bör ske på 
alla samhällsnivåer för att få en bred bas i arbetet. 

Motsvarande bestämmelser men utan förstahandsansvar infördes även i Skollagen 
(1985:1100). 

I ovanstående proposition eftersökte man även att en övergripande strategi för 
samverkan skulle tas fram i form av ett policydokument. Det skulle innehålla förslag till 
struktur för gemensamt arbete mellan huvudmän på olika samhällsnivåer. Tanken var att 
förutsättningarna för samverkan skulle bli mindre sårbara och personberoende jämfört 
med den rådande situationen. 

Uppdraget med utformningen av en sådan strategi gavs till Socialstyrelsen i sam-
verkan med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling och redovisades i 
oktober 2004.  

I Socialstyrelsens uppföljning till lagändringen (2006-109-26) beskrivs det ge-
mensamma målet för samverkan, enligt policydokumentet, vara att barn vid behov ska få 
stöd och skydd i ett tidigare skede av en ogynnsam utveckling och att samverkan, utifrån 
en helhetssyn, alltid ska ha barnet i fokus. För att samverkan ska kunna nå målet krävs 
enligt strategin att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, såsom tydlighet 
kring målet och målgruppen, mandat från ledningen att samverka, tillräcklig kunskap om 
varandras verksamheter m.m. En strategi måste använda sig av verktyg för styrning och 
struktur men också skapa kontaktytor och aktiviteter för att uppnå en samsyn i frågor som 
rör det gemensamma arbetsområdet. Även om samverkan inte här heller definieras klart, 
så har man uttalat vad det är man vill åstadkomma med ett samarbete samt något av vad 
samverkan bör innehålla.   

Sundell och Colbiörnsen (1999) menar att få begrepp har en så positiv klang som 
samverkan. Ett problem blir därför ”/.../ att samverkan tenderar att bli ett mål i sig snarare 
än ett medel för att uppnå ett annat mål, som att ge barn ett så adekvat stöd som möjligt” 
(s.7).  
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Det systemteoretiska perspektivet 

Det systemiska tänkandet har aldrig omfattat en klart avgränsad teori. Många författare 
har gett sina olika förståelser av och utvecklat de begrepp som brukar innefattas i den fi-
losofiska hållning som systemteorin kanske närmast kan beskrivas som. Om systemtän-
kandets uppkomst inom biologin på 20-talet beskriver Pettit och Olsen (1994). Biologin 
behövde nya sätt att förstå så komplexa samband som biologiska strukturer. Även meka-
nik och datavetenskap har bidragit till utvecklandet av begreppen inom systemiskt tän-
kande.  

Bertalanffy försökte på 30-talet formulera en generell systemteori. Den skulle gäl-
la för alla system generellt, vare sig de utgjordes av djur, människor eller maskiner. Det 
lyckades inte eftersom det är omöjligt att formulera en enda teori om så vitt skilda sy-
stem. Att en del av hans teori, dock, fått gehör, vittnar användandet av begrepp som vi 
praktiskt taget ser som självklara t.ex. helhet och helhetssyn. (Petitt & Olsen, 1994) 
 

Ett system 

Det existerar en uppsjö definitioner av begreppet system. Hall och Fagen (Schjödt & Ege-
land, 1994, s. 47) formulerade en definition som blev klassisk: ”Ett system är en uppsätt-
ning komponenter (objekt) med relationer mellan komponenterna (objekten) och mellan 
deras egenskaper”.  

När systemtänkandet används för att söka förstå människors verklighet tänker 
man sig att ett mänskligt system har särskilda egenskaper. Dessa är helhet, en förändring i 
en del av ett system påverkar hela systemet, non-summativitet, helheten är mer än sum-
man av delarna, ekvifinalitet, ett slutligt tillstånd kan nås från olika ursprungliga tillstånd 
och/eller på olika vägar, multifinalitet, liknande ursprungliga tillstånd och/eller skilda vä-
gar att ta sig fram kan leda till olika sluttillstånd, samt cirkulär kausalitet, icke-linjäritet. 
(de Shazer, 1994) 
 

Mångfaldig cirkulär kausalitet 

Den cirkulära kausaliteten innebär att man kan se alla händelser som både orsak och ver-
kan och att alla beståndsdelar i en händelse är beroende av varandra. Detta betyder ” /.../ 
att en händelse betraktas i relation till andra händelser som samtidigt utspelar sig, griper 
in i varandra och påverkar varandra ömsesidigt. En persons handlingar påverkas av om-
givningen, samtidigt som dessa handlingar påverkar omgivningen.” (Schjödt & Egeland, 
1994, s. 83)  

För att ytterligare försöka förstå komplexa system behöver man inkludera möjlig-
heten till att en händelse kan ha många orsaker – mångfaldig kausalitet. 
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Om man kombinerar den cirkulära och den mångfaldiga kausaliteten blir resulta-
tet en ännu mer omfattande och nyanserad orsaksförklaring. Den innebär att alla delar av 
ett system påverkar varandra direkt och indirekt. (Pettit & Olsen, 1994) 

En direkt följd av detta betraktelsesätt är således att det inte är fruktbart att leta ef-
ter en ”syndabock”, en person, eller företeelse som ses som ett problems enda upphov. 
 

Cybernetik av första ordningen 

Cybernetiken är en teori om hur delar av ett system fungerar, närmare bestämt hur infor-
mation förmedlas och hur kontroll upprätthålls. Målet för ett system i första cybernetiken 
är att bevara sig själv, den s.k. homeostasen. Den första cybernetiken förklarar hur ett sy-
stem bevaras och den andra cybernetiken hur det förändras. (Petitt & Olsen, 1994) 
 

Relationellt språksystemiskt perspektiv - cybernetik av andra ordningen 

Även inom systemiskt tänkande har det skett ett postmodernt skifte och den filosofiska 
teorin om social konstruktionism ligger till grund för cybernetiken av andra ordningen 
eller det relationella språksystemiska perspektivet. (Anderson & Goolishian, 1992) 
   

Vi har vetenskapsfilosofiskt en hållning som ligger nära social konstruktionismen. 
Som analytiskt verktyg, av de resultat intervjuerna ger, har därför denna gren av system-
teoriskt tänkande tätt sig lämplig då vi studerat samverkan mellan olika socialt konstrue-
rade system och de språksystem som då uppstår. 
 Övergången från cybernetik av första ordningen till andra ordningen handlar 
främst om just ett skifte från modernism till postmodernism. Inom den första cyberneti-
ken fanns antagandet att ett system existerar ”där ute” och kan studeras och beskrivas ob-
jektivt av en observatör som iakttar systemet utifrån. Cybernetikens andra ordning hävdar 
att iakttagelser aldrig kan vara objektiva då de filtreras genom iakttagarens egna erfaren-
heter och antaganden. Förståelsen av ett system är således lika mycket ett resultat av ob-
servatörens bakgrund och paradigm som av systemet. (Haslebo & Nielsen, 1997)  

Anderson och Goolishan (1992) har beskrivit hur mening och förståelse av värl-
den skapas av människor då dessa inte har någon direkt kunskap om världen. Allt blir 
känt genom ett perspektiv, en erfarenhet eller en tolkning. De kunskaper och innebörder 
som tilldelas världen och en själv är produkter av interaktioner mellan personer. Det är 
genom språket dessa interaktioner äger rum. För att förstå och få grepp om sina erfaren-
heter använder människor språk. Med språkets hjälp sätts erfarenheter ihop till berättelser 
och historier som skapar mening och förståelse. Är man intresserad av att åstadkomma 
någon form av förändring och problemlösning är det således fruktbart att vara medveten 
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om hur dessa berättelser och förståelser ramar in, tillåter eller begränsar vår upplevelse av 
handlingsförmåga. Nya berättelser, beskrivningar och tolkningar kommer till i samtal 
med andra (och inom en själv) genom språket. Dessa öppnar upp eller stänger till för en 
förnyad känsla att kunna agera. 

Bateson (Andersen, 2003) menar att vi saknar kapacitet att varsebli allt som sker 
eller finns till vid ett givet ögonblick. Vi ser saker som åtskilt från sin bakgrund och inte 
som något i sig självt. Vi gör en bild av en människa som något fristående från sin bak-
grund. Den bilden inkluderar både människan och bakgrunden. Detta kallar Bateson för 
”the making of distinctions”. Av alla de distinktioner som kan göras i en situation kan vi 
omöjligt göra alla. Därför finns det alltid mer att se än det jag sett och flera bilder att göra 
av en och samma situation. Två människor gör förmodligen olika distinktioner och bilder 
utifrån en och samma situation. Konsekvensen blir att det inte finns en riktig bild eller 
bara en verklig historia. Som Anderson och Goolishian (1992) uttrycker: ”Det finns 
många världar (multiversa), var och en giltig på sitt eget sätt. Ingen av dem existerar obe-
roende av observatören” (s.36). Ett fruktsamt förhållningssätt är följaktligen, enligt Bate-
son (Andersen, 2003), att vara nyfiken på vad någon annan såg, hörde, kände osv. i en 
situation som inte uppmärksammades av dig själv för att utveckla och komplettera din 
egen bild. 

En förändring åstadkoms hos människor (eller i system av människor), enligt Ba-
teson (Andersen, 2003) när sådana ”nya” aspekter av en bild stimulerar till skillnader i 
deras egna bilder och att skillnaderna består över tid.  

Enligt Maturana och Varela (Andersen, 2003) kan en människa vid en tidpunkt 
bara vara den människa hon eller han är. Hon förmår endast reagera på en situation på ett 
sätt som finns i dennes repertoar. Repertoaren kan förändras över tid då utlevade sätt för-
svinner och nya kommer in. När en viss situation upplevs som en störning av personen, 
och den inte kan reagera på grund av brister i sin repertoar kan personen bara reagera på 
ett av två sätt. Personen kan sluta sig mot störningen, vilket betyder att denne bevarar den 
invärtes ”organisation” eller struktur denne besitter och således bevara sin integritet. Al-
ternativet är att släppa in den okända störningen och därmed disintegreras.  Konsekven-
sen av detta blir att man vid samtal bör respektera andras grundläggande behov av att be-
hålla sin integritet.  

För att en förändring ska åstadkommas, som beskrivs ovan, behöver något ”nytt” 
ändå tillföras som resulterar i en skillnad inom personen och ett förnyat betraktelsesätt. 
Andersen (2003) har kommit fram till följande: ”Om människor utsetts för det vanliga 
brukar de förbli detsamma. Om de möter något ovanligt kan detta ovanliga framkalla en 
förändring. Om det nya är (alltför) mycket ovanligt stänger de av för att inte bli påverka-
de” (s. 48 ). 
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Förändringar eller lösningar på problem går enligt ovan inte att pådyvla någon utifrån 
genom förhållningsorder, instruktion eller liknande om de berördas inre strukturer inte är 
redo för detta. Det är inom systemet eller inom en person som lösningen på problemet 
djupast sett finns. En individ som vill lösa problem kan, enligt det systemiska tänkandets 
inställning, fungera som katalysator i den processen. (Haslebo & Nielsen, 1997) 
 
 

Metod 

Forskningsmetod 

I nedanstående metodkapitel skall vi beskriva vårt tillvägagångssätt i denna kvalitativa 
undersökning. Vi har i uppsatsen valt den kvalitativa metoden utifrån en önskan om att 
skapa förståelse för våra respondenters upplevelser, tankar, förväntningar och attityder i 
syftet att försöka beskriva och tolka deras utsagor utifrån våra forskningsfrågor. (Kvale, 
1997 & Malterud, 1998) Det är respondenternas egna perspektiv och berättelser som in-
tresserat oss och vi har velat undvika att vår egna förförståelse och sätt att tolka omvärl-
den fått alltför mycket påverkan på vår undersökning. (Ibid.) 
 
Uppsatsen har tagit avstamp utifrån ett deduktivt förhållningssätt. Deduktivt i bemärkel-
sen att vi från början anammat ett teoretiskt perspektiv stammande från tidigare forskning 
och systemteori som grund för vår undersökning. Såsom tidigare beskrivet i inledningen, 
ändrade vi vår primära avsikt med uppsatsen. Detta eftersom våra ursprungliga forsk-
ningsfrågor redan visade sig vara välundersökta och att det därmed tycktes mer intressant 
att använda forskningsresultaten som teoretiskt avstamp till vad som i tillägg kom att bli 
vårt syfte att undersöka, nämligen respondenternas hantering av eventuella samverkans-
hinder.  
 

Litteratursökning 

Enligt boolesk sökmetod utformades sökord som trunkerades för att få med olika tänkba-
ra ändelser och fortsättningar på orden. Dessa var: skol*, socialtjänst*, samverk*, samar-
bet* och i utländska databaser översattes de svenska orden till; school*, socialservice*, 
cooperat* och collaborat*. 

Vi inledde vårt arbete med att söka information genom databassökningar i Stock-
holms universitetsbibliotek, i bibliotekskatalogen Libris Nationella söksystem, CSA Il-
lumina med ett urval av underliggande databaser där i, fristående sökningar på databasen 
Google och Google Scholar samt referenslistor från tidigare forskning.  
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Ytterligare litteratur fann vi på Socialhögskolans bibliotek genom att ha lokalise-
rat bibliotekets sorteringskategorisering (Ohfb) av litteratur som omfattar litteratur om 
barn- och ungdomsvård. 

Då omfånget på materialet var digert, skumlästes det i en första gallring. Därefter 
diskuterades och utvärderas det av oss båda, vilket bidrog till en andra sållning, för att 
sedan genomläsas noggrant av oss båda för en tredje sållning utifrån relevanshänseende 
till vårt specifika syfte. Denna sållningsprocess gjordes på både utländskt och svenskt 
material. 
 

Urval 

Den population vi velat undersöka är socialsekreterare och lärare som har erfarenhet av 
samverkan kring barn i riskzonen. 

Urvalet till undersökningen påbörjades genom att vi fastställde urvalskriterier för 
att kunna svara på våra forskningsfrågor. Vi valde respondenter som skulle ha varit verk-
samma i yrket cirka två år för att ha tillräcklig erfarenhet av samverkan. Därtill utsågs 
socialsekreterare på Socialtjänstens Individ- och Familjeenheter, eftersom de handhar 
ärenden kring skolbarn.  

Eftersom det eventuellt skulle bli intressant att jämföra socialsekreterares och lära-
res upplevelser av samverkan bestämdes att respondenterna skulle arbeta med barn i 
samma ålderskull för att försöka se till att eventuella skillnader i erfarenheter inte skulle 
vara avhängiga av barnens olika åldrar. Fyra vardera av respektive yrkeskategori valdes 
för att vi på den tid som stod till vårt förfogande för uppsatsen skulle intervjua så många 
som möjligt för att få en uppfattning om hur samstämmiga deras upplevelser inom de 
båda yrkesgrupperna var, samt dem emellan kunde vara. 

Andra val vi gjorde utanför det strategiska, som var motiverat av respondenternas 
förmåga att svara på våra forskningsfrågor, var att vi ville att respondenterna skulle arbe-
ta i Stockholms län, för att besparas tid genom att undvika långa ressträckor. Därefter 
blev vårt urval styrt av tillgänglighet.  

För att hitta socialtjänstkontor och skolor gick vi igenom samtliga stadsdelar på 
Stockholms Stads hemsida (Stockholms stads webbplats, 20061107). Vi tog först kontakt 
med socialkontor (Individ- och Familjeenheter) och skolor i Stockholms innerstad, men 
då vi inte lyckades få fatt på ett tillräckligt stort antal respondenter, kontaktade vi reste-
rande stadsdelar i hela länet.  

Respondenterna kontaktades via telefon och mail. Vi beskrev syftet, tillväga-
gångssättet, användningsområdet och försäkrade konfidentialitet. Vartefter vi fick jakan-
de svar om deltagande från endera av de två valda yrkeskategorierna, kontaktades respek-
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tive stadsdels motsvarande yrkeskategori ända tills vi uppnått den avsedda kvoten re-
spondenter. 
 

Intervjuguiden 

Vår intervjuguide utformades, i samråd med handledaren, utifrån teoretiska studier och 
litteraturstudier. Intervjuguiden var följaktligen från början teoriimpregnerad för att för-
söka uppnå maximalt adekvata svar på det vi ville undersöka. Detta innebar att vi inled-
ningsvis använde oss av vår genomgång av tidigare forskning. Eftersom vi undersökt 
samverkan som är mycket beroende av kommunikationen mellan aktörerna valde vi i ett 
tidigt skede systemteori som lämpligt teoretiskt perspektiv för uppsatsen. Vi studerade 
även detta perspektiv för att hitta lämpliga teman och frågor för vår intervjuguide. Sålun-
da låg vår teoretiska förståelse och resultatet från tidigare forskning till grund för temati-
sering och utformning av den. (Kvale, 1997, s. 92) 

En första intervjuguide utarbetades och utprövades på en pilotintervju. Den visa-
de sig då vara lämplig utifrån syftet med undersökningen och inga justeringar av frågorna 
behövde göras. Vad vi noterade var att vi vid intervjutillfällets början framöver behövde 
vara tydligare om syftet med vår undersökning, dvs. vår avsikt att infånga respondentens 
egna tankar och reflektioner, till skillnad från en eventuell generell uppfattning på arbets-
platsen eller utifrån uppställda direktiv där. Vår andra upptäckt var att vi behövde förtyd-
liga vår avsikt i att fånga respondenternas praktiska handling i hanteringen av de eventu-
ella hindersperspektiven. En annan aspekt var att vi var osäkra på huruvida våra intervju-
frågor var för många till antalet och att vi eventuellt tog oss vatten över huvudet genom 
att försöka fånga in ett alltför stort forskningsområde. 

Utifrån teoretiskt fastställda teman utformades öppna inledande frågor med för-
djupande, mer specificerande uppföljningsfrågor. (se Bilaga) (Kvale, 1997) Vid varje av-
slutat intervjutillfälle följdes det upp med en fråga om respondenterna upplevt att vi mis-
sat att fråga om något som de ansåg vara relevant eller andra uppkomna funderingar i an-
slutning till intervjun. (Ibid. s.120) Eftersom vi hade en relativt strukturerad intervjugui-
de, hade vi också detta i åtanke under tiden som intervjuerna utfördes, vilket gjorde det 
möjligt att redan vid intervjutillfället sortera svaren och stämma av att alla frågor besva-
rats. (Ibid. s.122) 
 

Intervjuerna 

Vi var båda med och intervjuade vid samtliga tillfällen. Detta för att, oss emellan, utöka 
förståelsen genom att möjliggöra reflektioner, jämförelser och diskussioner om tolkningar 
och upplevelser av respondenternas utsagor.  
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Alla intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats, på det egna 
tjänsterummet eller på en av respondenten, bestämd lokal. 

Vår intervjuguide innehöll flera specifika uppföljningsfrågor. Vi bemödade oss 
om att uppfånga svar på dessa på ett så litet styrande och ledande sätt som möjligt om 
våra respondenter inte berört dem i sina egna berättelser. 
 

Bearbetning och analys av data  

Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare. De var sammantaget åtta stycken på cirka 
en timme vardera.  

De två första intervjuerna transkriberades av var och en av oss. Vi diskuterade 
fram en överenskommelse om gemensam transkriptionsmetod. Vi enades om att ut-
skriftsstilen skulle vara av skriftspråklig karaktär. Detta med anledning av hur talspråket 
skiljer sig från skriftlig framställan (Kvale, 1997, s. 158). En annan aspekt var hur det 
kontextuellt sagda annars kan framstå som ofullständigt i ett skriftligt sammanhang (Mal-
terud, 1998, s. 74). 

Då vi noterade att denna arbetsfördelning inte var tillfredsställande, eftersom vi 
skrev i olika tempo, bestämde vi utifrån effektivitetshänseende, att den av oss bäst läm-
pade, framöver skulle transkribera det resterande intervjumaterialet och att den andre pa-
rallellt skulle arbeta vidare med annat material till uppsatsen. De utskrivna intervjutexter-
na utgjorde sammantaget cirka 100 sidor.  

När allt intervjumaterial var färdigtranskriberat lästes det igenom. Då tematise-
ringen i uppsatsen var teoretiskt förutbestämd utifrån tidigare fastställda samverkanshin-
der, identifierades dessa i texterna och kategoriserades i koder. Därefter meningskoncen-
trerades materialet för att uppfånga essenserna från respondenternas utsagor. Detta bidrog 
till att materialet reducerades avsevärt i omfång och medförde en klarläggning av det-
samma. I slutfasen av databehandlingen användes meningstolkningar som utgjorts av de 
valda temana och sedan analyserades dessa utifrån de bestämda teorierna (Kvale, 1997). 
 

Om validiteten och reliabiliteten 

Huruvida vi faktiskt klarat att undersöka det vi har försatt oss är beroende av vår skick-
lighet som undersökare. Här kan vi konstatera att vi på flera sätt brustit. 
  En omständighet som kan påverka validiteten av undersökningen negativt är att vi 
vid urvalsprocessen av respondenterna underlät att tillräckligt noggrant undersöka re-
spektive skolas interna organisering av samverkan med socialtjänsten. Detta medförde att 
vi, på ett för oss oförutsägbart och oavsiktligt sätt, nödgades införliva dessa aspekter som 
sannolikheter som kan påverka utfallet i respektive lärares sätt att hantera eventuella 
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samverkanshinder med socialtjänsten. Rimligt är också att respondenternas upplevelser 
av samverkanshindren påverkas därav och som möjligen kan beaktas i resultatet. I en del 
av respondenternas skolor var samverkan med socialtjänsten organiserad på alternativa 
sätt. Dessa kunde vara utformade med ”mellanled”, bestående av andra yrkeskategorier i 
skolan, t.ex. skolkuratorn, biträdande rektorn eller ett elevvårdsteam. I de fall det var ett 
elevvårdsteam bestod det bl.a. av; skolsköterskan, skolpsykologen och specialpedagoger. 
En annan organisationsform, med ”mellanled”, var en skolkurator anställd av socialtjäns-
ten och placerad på skolan. 

Ytterligare problem som uppstod var att våra respondenter ibland inte förmådde 
svara på våra frågor på det sätt som vi till en början föreställt oss. Vår första avsikt var att 
åskådliggöra respondenternas hantering av samverkanshindren genom att försöka förmå 
dem att medvetandegöra och verbalisera sina konkreta och praktiska hanteringar av de 
eventuella samverkanshindren. Detta visade det sig inte alltid vara genomförbart, då 
människor inte kan ombedjas verbalisera något som de inte är medvetna om. Detta gällde 
framförallt lärarna, som i flera fall inte motsvarade de erfarenhetskriterier vi avsett för 
urvalet. En följd av detta är att vi främst analyserat socialsekreterarnas hantering av sam-
verkanshinder. 

Vi har varit på vår vakt mot att lyssna selektivt utifrån vår förförståelse och där-
för vid intervjuerna försökt vara medvetna om detta. Vi har ställt motfrågor och kontroll-
frågor för att försäkra oss om att vi förstått det respondenten avsett.  

Den förförståelse som man bär med sig in i ett forskningsprojekt bidrar dels till 
motivationen i utförandet av arbetet. Den bidrar också med svårigheter eftersom förförs-
tåelsens alla delar sannolikt inte är blottlagda för undersökaren och därmed riskerar att 
både förblinda och belysa materialets konsistens utifrån de egna fördomarna. (Malterud, 
1998, s. 45) Därutav är vår förhoppning att vår tvåsamhet i utförandet även här bidragit 
till att uttolkning och diskussioner om detsamma varit konstruktivt och rättvist för utfal-
let. (Kvale, 1997) 

Vi upplevde att det var svårt att balansera mellan att låta respondenterna fritt och 
öppet tala om sina upplevelser och samtidigt hålla fokus på det som var syftet med inter-
vjun, då respondenterna ibland talade om andra saker än samverkan. 

De specifika uppföljningsfrågor vi ställt kan ha påverkat respondenterna att för-
söka svara på frågorna på ett sätt som de tror vi efterfrågat, som skulle kunna ha stått i 
motsats mot det vi var intresserade av, nämligen deras egna upplevelser. 

Valet av intervjulokaler kan ha spelat in styrande på svaren respondenterna gav 
oss. De fick själva välja platsen för intervjun och samtliga valde den egna arbetsplatsen. 
Detta kan ha påverkat dem så till vida att de kan ha haft svårigheter att uttrycka sin inner-
liga mening, mentalt påverkade, av att det yttrades på den egna, vardagliga platsen för 
yrkesutövningen. Det kan vara svårt att uttala sig om negativa förhållanden när man sitter 
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som representant för institutionen, i nära fysisk anslutning till denna ur lojalitets syn-
punkt. 

Eftersom våra respondenter fick veta att vi även skulle intervjua någon, för dem 
okänd, samverkanspart kan detta ha påverkat dem att svara i en viss riktning. Responden-
terna kan ha tillrättalagt utsagorna för att de inte skulle vara stötande för samverkanspart-
nern, trots att vi försäkrat dem om konfidentialitet. 
 

Om generaliserbarhet 

Om vårt urval är tillräckligt representativt för att möjliggöra en generalisering i ett större 
sammanhang är en fråga som antagligt inte kan besvaras om man inte ser till responden-
ternas kontext. Eftersom resultaten i undersökningen härrör från specifika sammanhang 
och unika människors upplevelser, kan man möjligen med den vetskapen, applicera viss 
generaliserbarhet även på andra liknande sammanhang. Detta kan åtminstone antas i de 
fall då respondenterna gav samstämmiga utsagor, vad gällde deras utpekanden av hinder 
vid samverkan var de tydligt samstämmiga. Dessutom överensstämde deras upplevelser 
av svårigheterna med tidigare forskning på området, vilket gör det möjligt att anta att 
man kommer att finna samma typ av problem hos resten av populationen. 

Andra nämnvärda aspekter skulle kunna vara att respondenternas yttranden, trots 
allt, gäller åtminstone för dem som kan identifiera likheter i erfarenheter och känns natur-
lig. Vår förhoppning är att resonemangskedjan i uppsatsen lyckats redogöra för läsaren 
hur vi gått tillväga och att vår argumentation därav verkar förtroendegivande (Kvale, 
1997 & Malterud, 1998). 
 

Etiska överväganden 

Genomgående i uppsatsen har det funnits en medvetenhet om de etiska krav som ställs på 
intervjuarna och i framställningen av respondenternas utsagor. Samtycke till syfte, delta-
gande och användandet av det utvunna materialet har kommunicerats och beviljats av re-
spondenterna. Vid utskrifterna av intervjumaterialet har vi i möjligaste mån skrivit ut tex-
terna så autentiskt som möjligt. För att se till att uppsatsen inte skall vålla obehag eller på 
annat sätt förvrängas utifrån respondenternas avsedda mening, har vi dels låtit deras iden-
titeter vara anonyma samt försökt upprätthålla tillförlitligheten alltigenom uppsatsens alla 
delar (Kvale, 1997). 
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Resultat 

Upplevelse av samverkan kring anmälningsskyldigheten 

Både socialsekreterare och lärare påtalar att det finns en del osäkerhet kring att göra an-
mälan till socialtjänsten. Flertalet lärare beskriver hur svårt de upplever det vara att göra 
en anmälan och att man i allmänhet försöker uttömma alla andra möjligheter att komma 
tillrätta med problemen innan man gör en anmälan. En lärare önskar att anmälningsplik-
ten skulle gå att lämna över helt till elevvårdsteam eller dyl., vilket är den faktiska ord-
ningen i några av de skolor vi besökt. Lärare: ” /…/ hon anmäler inte, utan det blir läraren 
då, för det var det som var så himla obehagligt”.  

Socialsekreterarna beskriver i sin tur om sina upplevelser av att det ofta kan ta 
väldigt lång tid innan man anmäler och att det finns ett motstånd och ibland en rädsla för 
att anmäla. Socialsekreterare: ”De tycker ju att det är så kolossalt svårt att anmäla, det får 
man ju klart för sig, och så händer det ingenting /…/ ”, ”/…/ skolorna anmäler sista dagen 
på terminen för något de varit oroliga för hela året, eller anmäler när de går ut nian när de 
varit oroliga i två år.” Orsakerna beskrivs vara det stötande i att vara den som utelämnar 
föräldrar och barn till den myndighetsutövande institutionen, erfarenheter av bristande 
återkoppling efter anmälan och att det ”ändå inte görs något” från socialtjänstens sida.  
 

Samverkanshinder p.g.a. sekretessen 

Som tidigare forskning visar så beskriver även våra respondenter sekretessen som ett hin-
der vid samverkan mellan socialtjänst och skola. De båda yrkesgrupperna vittnade enat 
om att en bristande feedback, återkoppling, efter en anmälan är en rejäl stötesten i sam-
verkan dem emellan. När motståndet att anmäla övervunnits kan lärarna lämnas utan att 
få veta vad som händer, ibland har de inte fått veta om man alls arbetar med barnet i frå-
ga. De blir ”sittande” med ett barn som mår dåligt och oroas av att inte känna till hur det 
går. Ett annat problem som kan nämnas i samband med bristande återkoppling är lärarnas 
upplevelser av att ingenting händer efter en anmälan. Kan de inte se en beteendeföränd-
ring hos barnet, en förbättring i klassrumssituationen tvivlar de, enligt socialsekreterarna 
och en av lärarna, på att någonting görs. Socialsekreterare: ”Oftast gör skolan anmälning-
ar och så utreder vi eller jobbar med familjen och skolan är alltid besvikna på att de får så 
lite information om vad som händer /…/ ”, ” /…/ de anmäler, men att det inte händer nå-
got för barnen, de märker ingen beteendeförändring hos barnen.”, ” /…/ de tycker att det 
är så kolossalt svårt att anmäla, det får man ju klart för sig och så händer det ingenting, de 
får ingen respons, de får inte veta om det är inlett (utredning, vår anm.) eller inte, de får 
ingen som kommer och frågar vidare.” Lärare: ”/…/ vi kan ju lämna ett ärende till Soc 
och vi har diskuterat runt det och sedan kanske vi aldrig får veta, vi får ingen feedback, vi 
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får inte veta vad som händer med det här. /…/ det känns frustrerande och jobbigt och 
ibland så tror vi att de inte gör någonting/…/.” 
Resten av lärarna uttalade sig också om en känsla av frustration när de upplever att inget 
görs. 

Socialsekreterarna var eniga om att något man alltid kan göra för att råda bot på 
problem som orsakas pga. sekretess är att tala om när man inleder en utredning kring det 
aktuella barnet och när man avslutar det, samt om utredningen avslutas utan insats. Soci-
alsekreterare: ”Man kan ju alltid berätta för skolorna när vi inleder en utredning och när 
vi avslutar, och det behöver inte ingå i sekretessen”. Ett sätt att kringgå sekretess, vilket 
de också sa sig göra, är att den hävs med föräldrarnas tillåtelse. Det kan, dock, ofta vara 
svårt att få föräldrarnas medgivelse att tala öppet med lärarna eller sitta tillsammans och 
samtala med alla berörda parter enligt de flesta av socialsekreterarna. Socialsekreterare: 
”Att få med sig föräldrarna, på att skolan också ska vara med på ett aktivt sätt. Att vi får 
deras tillåtelse att informera vad som händer om det är något viktigt skolan behöver veta. 
Där försöker vi och det är något vi kan förbättra.” Båda ovanstående sätt att hantera stöte-
stenen är, enligt två av socialsekreterarna, beroende av tid. Ibland finns inte utrymme, 
utan man känner att man bör prioritera arbetet med familjer och utredningar istället för att 
kontakta lärare. Socialsekreterare: ”Det kan ju vara tio stycken som alla känner att vi får 
inte höra någonting, vi får inte veta något och det finns liksom inte tid. /.../ Då faller så-
dant bort, man prioriterar familjen.” 

      Ett tredje, enligt socialsekreterarna, ofta förekommande tillvägagångssätt att 
komma tillrätta med problemet är att göra lärare och skola införstådda med vad sekretes-
sen innebär och hur man arbetar med utredningar. Att informera och prata om arbetsgång 
för att undanröja skepsis och missförstånd var något samtliga socialsekreterare tyckte var 
viktigt och också gjorde för att motverka hinder. En av de menade att det, dock, kändes 
väldigt svårt att förklara och framföra informationen i vissa skolor där en negativ inställ-
ning var mycket förhärskande och ”satt i väggarna”. Socialsekreterare:  
 

Litet grand kan man försöka, men det kan vara väldigt svårt. Alltså det här sitter i väggarna 
hos skolan och oss sen, sen år tillbaka, tycker jag. Så att det behövs så lite för att hela det 
här igen bara väller fram så där. – Det här har vi vetat hela tiden. Det här går ju inte, lik-
som. Så att det är svårt att vända i det sammanhanget. Det finns så pass många som tycker 
att jag ska vara tillgänglig på ett helt annat sätt som inte är beredda att lyssna på vad jag 
säger. Man orkar inte, man kan inte gå emot det. 

 
En av lärarna vars skola utsett en person som ansvarig att själv följa upp anmälningar och 
kontakta socialtjänst, tyckte inte att detta fungerade bra och har påtalat det upprepade 
gånger.  
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Olika sätt att förstå och rama in barnens problem 

En av socialsekreterarna ansåg inte att de båda yrkesgruppernas skilda förståelser av barn 
och barns problem behövde vara ett hinder för samverkan. De olika kompetenserna kan 
istället på ett fruktsamt sett komplettera varandra. Socialsekreterare: ”/.../ ofta tycker jag 
nog att de har, från sitt kompetensområde, som man uttrycker det, så kan det flätas sam-
man med vårt på ett ganska positivt och bra sätt.” De resterande tre socialsekreterarna var 
ense om att det ibland är en källa till hinder och svårigheter i samverkansprocessen när de 
bägge yrkesgruppernas skilda utbildningar och arbetskulturer gett dem olika sätt att förstå 
och rama in barns problem. Dessa har givit dem olika perspektiv, enligt dem, där lärare 
ser mer specifikt till barnet enskilt och socialsekreteraren har ett mer utvidgat perspektiv 
och ser till barnet i dess olika sammanhang, särskilt i familjen. Socialsekreterare: ”/.../ de 
har ett, ofta mer tydligt barninriktat fokus medan vi måste ha ett mer familjeinriktat fokus 
när vi jobbar.” En av socialsekreterarna beskrev att lärare och socionomer ofta har olika 
grundsyn och idé om vilka barn man ska jobba med när man startar sin utbildning och det 
är ibland en stötesten vid samverkan. Socialsekreterare:  
 

/.../ de (lärarna) går in med förhoppningen och tanken de ser framför sig, bilden, att de skall 
jobba med äppelkindade glada barn /.../ som de kan göra massor med bra saker för. Medan 
går man in som socionom och jobbar med barnavårdutredningar så går man in med att man 
vill jobba med de här svåraste ärendena med barn som får stryk, eller barn som blir utsatta 
för övergrepp /.../ det krockar ibland. 

 
En lärare uttryckte en uppfattning som tangerar det sistnämnda. Att skillnaderna i hur 
problemen ramas in har att göra med att de (lärarna) ser till gruppen av barn (de äppel-
kindade) medan elevvårdteamet ser till individen (det svåra fallet).  En annan lärare höll 
med socialsekreterarna om att de inte ser till helheten hos barnet, utan stirrar sig blinda på 
klassrumssituationen och att detta kan bli till hinder vid samverkan. Dennes upplevelse 
var även att socialsekreterare inte begriper hur det fungerar i skolan. 
 Hur man hanterar dessa problem skiljde sig inte från hur man möter svårigheterna 
som uppstår då man har olika uppfattningar om åtgärder. 
 

Vems ansvar, skolans eller socialtjänstens?  

Samtliga socialsekreterare upplevde att det kan uppstå problem i samverkan kring an-
svarsfrågan. Socialsekreterarna kan ibland tycka att det är skolans ansvar att utreda, ta 
reda på eller lösa särskilda problem hos barnen, medan skola och lärare anser att det lig-
ger på socialtjänsten. Tre av de fyra ansåg att dessa främst uppkommer när det finns tvek-
samheter runt vem som har det ekonomiska ansvaret för åtgärder eller vem som ska kosta 
på sig en utredning. Socialsekreterare: ”/.../ så mycket om samverkan handlar också om 
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att samverka kring budget och ekonomiskt ansvar, inte bara ansvar för barn utan vem 
som skall betala för vad eller vems ansvar, för ibland är det lätt att man skjuter barn mel-
lan sig /.../”, ”/.../ ibland hamnar vi i sådana där situationer, ofta av ekonomiska skäl, att 
vem skall betala vad”. Två av socialsekreterarna tänkte att det även handlade om att lära-
re och skolor kunde vara ovilliga att ta ett socialt ansvar för barnen också, vid sidan av 
det pedagogiska. Socialsekreterare: ”/.../ de (lärarna) måste också gå in och skapa en till-
varo som fungerar för barnen, som inte bara handlar om att de skall lära sig saker.” 

Två lärare beskriver motsättningen som uppstår då socialtjänst (eller elevvårds-
team) inte anser att ett problem hör hemma hos de. Lärare: ”Det här är ingen socfråga, det 
här är en skolfråga och då får ni lösa det på skolan.” Och det kan bli problematiskt? (Vår 
fråga till respondenten) ”Ja, därför att vi ser problemet från olika sidor och tycker inte det 
är en skolfråga, men de säger att det är en skolfråga”. En lärare känner det som att allt 
ansvar läggs på lärarna. Att de har fel pedagogik eller lägger upp undervisningen fel. “Ja, 
ibland så känns det som att man lägger allt ansvar på oss pedagoger. Vi har fel pedagogik 
eller fel metodik, /.../ ibland så tycker man; - Nej, det handlar inte om det. Det gör inte 
det? Det är klart att man blir lite stött, när man blir ifrågasatt. 

   För att lösa problemen brukar socialsekreterarna diskutera sig fram till lösningar 
och när det inte har fungerat så har man lämnat över avgörandet och diskussionen till 
chefsnivå, vilket de var lättade över att kunna göra. 

En av lärarna menade också att om man inte kan lösa problemen med socialsekre-
terare så kan man lyfta det till ledningen. En annan av dem kände det mer som att det 
gäller att ”gilla läget”, att acceptera elevvårdteamets ställning. Lärare: (på frågan: Hur 
gör du då, hur parerar du det här?) ”Jag försöker ta emot och lyssna så mycket det går.”   

Hur skall barnens problem åtgärdas? 

När det kommer till frågan om åtgärd för att hjälpa och stödja ett barn man samverkar 
kring, uppstår ibland problem pga. skilda uppfattningar om vad som bör göras. Här in-
stämmer samtliga socialsekreterare. De berättar om att de kan få ”beställningar” av sko-
lan och lärarna. Det handlar ofta om att man från skolans håll vill att ett barn ska ”lyftas” 
ur sitt sammanhang i skolan och bli placerad och omhändertagen någon annanstans. So-
cialsekreterarna menar att med den sammantagna bild de fått från flera av barnens sam-
manhang kan de ha kommit fram till att en placering inte alls är lämplig, vilket lärarna 
kan ställa sig mycket frågande till. Socialsekreterare: ”/.../ ibland kan jag känna kanske 
att de inte kan komma och förvänta sig att ha någon slags beställning att vi skall omhän-
derta ett barn eller att vi skall placera ett barn för att det är jobbigt på skolan.”, ” Ja, ofta 
alltså. Ja, man får beställningar och så. /.../ speciellt på ungdomssidan, då vill man att 
(barnen) ska försvinna för att det är ett problem. /.../ vi vet ju att barn eller ungdomar som 
placeras, speciellt på institution, att det sällan ger bra resultat. Det omvända förhållandet 
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kan även ibland inträffa. Socialsekreterare: ” Dom ser inga tecken på att barnet far illa på 
något sätt. Medan vi sitter inne med en massa information som gör att vi kanske måste 
placera. Och då kan det bli att man inte förstår.” 

Två av lärarna vittnar om samma typ av oförståelse inför varandras ställningsta-
gande när det gäller åtgärd. Lärare:  

 
/.../ det var väldigt, väldigt frustrerande, just det här, att där skulle vi ha velat haft mer in-
formation. /.../ vi ansåg att det behövdes oerhörda insatser i familjen. /.../ det har vi talat om 
och sagt att det är konstigt att ni lägger så mycket tid på den här eleven och vi ska fylla i en 
massa papper och de har intervjuat oss osv. när det finns andra som vi tycker att de borde 
jobba mer med. 

 
För att råda bot på detta samverkanshinder hade socialsekreterarna lite olika strategier. 
En av dem (som var i mellanchefs position) menade att det är ett pedagogiskt jobb att få 
med skolan på sitt sätt att tänka och presenterar, via föreläsning av forskare, forsknings-
resultat kring just institutionsplaceringar. Det gäller, enligt denne, att hitta gemensamma 
värdegrunder. Alla socialsekreterare försöker lösa situationen genom att diskutera, prata 
kring problemet och informera om arbetsgången. Socialsekreterare: ”Ibland så blir lärare 
upprörda på vad vi gör, men det enda vi kan göra i det läget är att informera om hur vi 
jobbar och vad vi gör.” Ännu en lösning de har är att om möjligt även få med sig föräld-
rar så att sekretess kan hävas och man kan lägga alla kort på bordet och tala öppet. Två av 
socialsekreterarna talar om det nödvändiga i att ha respekt och förtroende för varandra 
och att skapa detta förtroende. Socialsekreterare: ” /.../ det handlar om att skapa förtroen-
de. Skolan måste och vi, skapa förtroende för varandra. Att vi gör det man skall.”  

Några av lärarna nämnde att de brukar ställa frågor och berätta hur det är och vad 
de ser från sitt perspektiv som sätt att hantera problemen.  
 

Ser sig någon yrkesgrupp som mer ”expert” än den andra? 

En av socialsekreterarna ansåg att socialtjänsten nog har tolkningsföreträde ”litet grand”, 
eftersom socialsekreterare har lagligt stöd och uppgift att ta de kontakter runt barnen som 
krävs för att få en fylligare bild än den läraren kan få. Socialsekreterare: ”/.../ vi får ju 
samla in information från så många och den informationen har oftast inte skolan så jag 
tänker litet grand att socialtjänsten har tolkningsföreträde där. Det ligger ju också på nå-
got sätt, vi har en helt annan makt, vad man kan göra för en familj.” En annan beskrev 
också att den makt socialsekreterarna har att gå in och få del i barnets hela tillvaro gav 
dem en särställning i förhållande till skolan, men att ingen egentligen såg sig som mer 
expert än den andre. En tredje ansåg att lärare och skolpersonal kan ha lite överdriven 
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respekt för socialsekreterarens expertis och att lärarna nog ser dem som mer kunniga och 
experter på barnen med problem. Socialsekreterare:  
 

/.../ ibland kan jag uppleva nästan att de har lite för stor respekt för oss, lärarna, skolperso-
nal har lite för stor respekt för oss och lägger på oss kunskaper som vi, ibland känns det som 
att; - Men vem är jag att sitta här och svara här på de här frågorna? Jag vet väl inte det.  

 
Lärarna är samstämmiga, så när som på en, om att de upplever det som att socialsekrete-
rarna har tolkningsföreträde och är mer experter. En av dessa sa sig inte ha något problem 
med det eftersom de (elevvårdsteam och socialsekreterare) har en spetskompetens och att 
hon själv som lärare har kompletterande kunskap om barnen. Två av lärarna kände att 
man inte lyssnade tillräckligt på dem och att socialsekreterarnas (elevvårdsteamets) slut-
satser väger tyngre. Att de på så vis ser sig ha tolkningsföreträde. Lärare: ” Min känsla är 
att soc har den, att deras, antaganden eller slutsatser är mer värda än våra.” En fjärde lära-
re menade att de hade bättre kännedom om barnet än socialsekreterare och elevvårds-
team. 
  Socialsekreterarna talade inte om deras egen relativt större maktposition och 
eventuella tolkningsföreträde som något problematiskt som behöver hanteras. De lärarna 
som ibland såg det som ett problem hanterade det främst genom att helt enkelt acceptera 
det dem upplevde som den rådande ordningen. En av dem berättade, dock, om ett ärende 
där läraren tog upp och diskuterade en JO anmälan mot socialtjänsten, då denne upplevde 
att det hanterades helt fel och de inte fick något gehör från socialtjänsten. 
 

Kvalifikationer för kommunikation mellan samverkansparterna 

Vi har redan på ett tidigt stadium haft klart för oss att vi vill analysera respondenternas 
hantering av samverkanshindren utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Enligt detta per-
spektiv finns vissa kvalifikationer för kommunikation och samtal som, om de uppfylls, 
visar på om kommunikationen har potential att förändra situationer, öka förståelse och på 
så vis överbrygga problem. Likaså verkar olika förhållningssätt och attityder på samma 
sätt. Vi har velat undersöka om sådana finns på plats hos våra respondenter. Nedan följer 
deras egna utsagor kring detta. (Haslebo & Nielsen, 1997; Anderson & Goolishian, 1992; 
Andersen, 2003)  
 

Försiktig, till skillnad från kategorisk, kommunikation 

Samtliga respondenter, förutom en, menade att de i sin kommunikation är relativt katego-
riska i sitt sätt att kommunicera. Anledningen till detta, säger dem, är den tidsbrist de ar-
betar under och att mycket information behöver utbytas på kort tid. Det viktigaste måste 
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förmedlas på ett konkret sätt och kanske därav blir kategoriskt till sin karaktär. ”Jag tror 
snarare att vi är kategoriska. Jag tror att när vi väl har kontakt, ofta, så är det när det är 
någonting väldigt angeläget och viktigt.” Hon menade vidare att bättre arbetsrutiner, 
samverkande parter emellan, skulle vinna på att man försökte skapa lugnare former att 
mötas i, snarare än i konkreta ärenden kring enskilda klienter. En annan socialsekreterare 
sade; ”/.../ vi är hela tiden så tidspressade så vi vill vara effektiva. Jag tror att det är därför 
som vi har en väldigt rak kommunikation” och hon fortsätter med att säga; ”/.../ vi kan 
ibland, när vi träffar människor från andra områden, uppleva att vi inte har tid att sitta och 
prata på det viset. Det tar för lång tid och det kan avgöra det här med trevande eller rak på 
sak, på det sättet är vi olika.”  

Den enda avvikande respondenten menade att hon tillhör den litet mer försiktiga 
och trevande sorten; ”Jag är nog lite trevande /.../  lite försiktig, inte så här pang, bom, nu 
ska vi göra, nu går det åt helvete, nu måste vi, nej sådan är inte jag.” Hon säger att hon 
tror att det rör sig om en personlighetsfråga. 
 

Respektfull kommunikation 

Alla respondenterna, utom en socialsekreterare med varierande dåliga erfarenheter, var 
enade om att kommunikationen är respektfull mellan samverkanspartnerna. Man anser att 
det är viktigt med öppenhet, att man ”tror varandra gott” (en socialsekreterare) och att 
man försöker vara lyhörd inför varandras behov, vilket bör avspegla sig i kommunikatio-
nen. 
 

Accepteras olikheter i tankar, synvinklar och frågeställningar?  

Flertalet av respondenterna vittnar om förståelse för varandras skiljaktigheter; och olika 
sätt tänka kring saker. 
 

Det måste ju accepteras på något sätt. Det går inte riktigt att lösa. Jag kan sitta och ha en 
helt annan bild av det här barnet än vad en skola har och de vill förmedla den till mig, men 
då kan man hamna i att vi inte är överens, men låt det vara så då. Det kan man nästan uttala, 
tänker jag också, med skolorna, så kommer det kanske vara, det kommer kanske aldrig ha 
samma bild som oss, men man får försöka jobba vidare ändå. Man får försöka att kanske 
prata om det efteråt, att det här blev så här och där var vi inte överens men jag hoppas ändå 
att vårt samarbete kan fortsätta efter det här /.../. 

 
Genom att träffas och tala med varandra försöker man att öka acceptansen. Ett par av 
dem säger att de i så nära anslutning som möjligt försöker, genom samtal, hantera de upp-
rörda känslor som uppkommit vid oenigheter, om man inte tidigare lyckats förekomma 
dem. 
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Finns nyfikenhet på samverkanspartnerns uppfattningar?  

Så gott som alla socialsekreterarna var eniga om att de är nyfikna på samverkanspartens 
uppfattningar. Någon av dem tyckte sig uppleva varierande intresse från lärarnas sida. De 
med nekande svar, uteslutande lärare, menade att de inte själva känner eller upplever sär-
skild nyfikenhet, inte heller institutionerna emellan, och att de snarare känner en viss re-
signation och avsaknad av intresse. 
 

Reflektion över egna tankar och känslor kring samverkanspartens olika uppfattningar 
kring saker och ting 

Om huruvida respondenterna reflekterade över egna tankar och känslor för att åskådlig-
göra samverkansparternas olika uppfattningar kring samverkan, framträder mångfacette-
rade svar. 

Vissa upplever att egen reflektion utgör ett medvetandegjort konstant flöde som 
tar avstamp i det som man uppfattar är samverkanssyftet, Socialsekreterare: ”/…/ det tän-
ker jag ganska mycket, att det hela tiden är ett utbyte mellan skolan och socialtjänsten 
och att man måste försöka jobba på det.” Andra påtalade avsaknaden av reflektion och 
menade att det i alla fall inte sker på ett medvetet plan, om alls. En lärare sade att hon 
saknar gemensamt reflektionsforum på sin arbetsplats, i den egna organisationen och med 
samverkanspartnern, för att åstadkomma ett bättre utfall i samverkan och därmed bli mer 
professionell i sin yrkesutövning. En socialsekreterare menade att det handlar om att 
åskådliggöra egna tankar och känslor, för att inte bli låst och fastna i frustrationer kring 
problem i arbetet och för att hitta lösningar; ”/…/ jag behöver också prata om det för det 
kanske finns mer än jag själv har sett och förstått.” 

Genomgående framträder det dock i respondenternas svar att många av dem, där-
ibland samtliga socialsekreterare, reflekterar långt mer än de tror, trots att de själva som 
svar på vår fråga, nekade.  

För att åstadkomma och synliggöra de egna reflektionerna, menade en del av re-
spondenterna att de försöker träffas och samtala med varandra, både med sina närmsta 
kollegor och med samverkansparter i olika möteskonstellationer eller vid de möten som 
uppstår i ärendehanteringar generellt. Vidare beskrevs hur förekommande terminsmöten 
bidrar till reflektion och utvärdering av erfarenheter för att möjliggöra förändringar fram-
över. 
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Andra aspekter som främjar god samverkan 

Tidigare forskning och systemteoretisk förståelse (Haslebo & Nielsen, 1997) pekar båda 
gemensamt mot några saker som kan göras för att undanröja samverkanssvårigheter. Det-
ta är bl.a. att verka för en gemensam målsättning och vision, samt att klargöra roller, spel-
regler, krav och förväntningar på varandra.  

Vi har velat ta reda på om våra respondenter gör något av detta. Svaren är som 
följer. 
 

Gemensam vision och målsättning 

Socialsekreterarna omnämner skolpersonalens behov av att ha gemensamma möten utan 
specifika syften. Detta är något som socialsekreterarna finner meningslöst då gemen-
samma möten ofta kommit att upplevas som ”skvallermöten”. Socialsekreterares tolkning 
av skolans behov där är att skolan och socialtjänsten inte delar samma visioner och mål-
sättningar. Socialsekreterare menade att det finns en diskrepans kring vad, hur och när 
man skall träffas och att svaren på dessa frågor skiljer sig i de två olika organisationerna. 
Socialsekreterare: ”Jag vet att vissa skolor fortfarande tycker att det är väldigt synd att vi 
inte sitter med på de där mötena och de förstår heller inte varför vi inte gör det.” Detta är 
dock inte en helt entydig uppfattning och det finns också åsikter om att man delar visio-
ner och målsättningar på övergripande plan, trots meningsskiljaktigheter, vilket avspeglas 
i ärenden, föräldrakontakterna och i arbetet med familjer i sin helhet. 
 En av lärarrespondenterna menade att en avvikande ståndpunkt dem emellan är att 
lärare i första hand mer ser till gruppbehov, emedan samverkansparten riktar uppmärk-
samheten på den enskilde individens behov; ”Individen först och främst, men det är lite 
svårt att vara individ när det är tjugoåtta klasskamrater.” 

Vägen till att åstadkomma gemensamma visioner och mål, menade respondenter-
na, möjliggörs av samtal och gemensamma möten som att träffas på samverkansmöten, 
internorganisatoriska möten och möten på ledningsnivå. Detta var något som efterlystes, 
men inget som våra respondenter hade någon särskild strategi för att uppnå. 
 

Klargörande av roller, spelregler, krav och förväntningar på varandra 

Utifrån socialsekreterarnas perspektiv framgår det att de upplever att otydliga samver-
kansformer orsakar svårigheter och missförstånd mellan de olika aktörernas roller, förut-
sättningar och förhoppningar. En socialsekreterare berättar; 
 

Jag tror att när det är otydligt och när det är otydliga strukturer och ramar om vem som 
skall göra vad, då finns det mycket utrymme för att hamna i konflikter, eller för att det skall 
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bli svårt eller för att man lägger över ansvaret på den andre hela tiden. Det måste vara väl-
digt tydligt vem det är som skall göra vad. 

 
Vidare lyfte denne socialsekreterare också att lärare bör bli bättre på att efterfråga infor-
mation, då åtagandet är ömsesidigt i att stävja samverkansproblemen. 

Bland socialsekreterarna menade man, att de försöker informera, diskutera, samta-
la en mot en och i möten, för att klargöra hur de arbetar och hur spelreglerna ska/kan se 
ut. Detsamma när det gäller att få klarhet runt vad för förväntningar de har på lärare och 
vad lärare rimligen kan ha för förväntningar på dem. 

Lärarnas svar är inte lika entydiga, men det sägs att det är mycket som tas för gi-
vet och att man förväntas känna till spelreglerna. En lärare säger att hon anser det vara 
ledningens ansvar att informera och förankra informationen. En av lärarna svarar att hon 
inte ens slagits av tanken och en annan att hon inte anser sig ha något ansvar i att klargöra 
förväntningar och roller vid samverkan; ”Jag gör personligen inga ansträngningar för 
det. För det, det får någon annan sköta.” 
 

Kännedom om respektive samverkanspartners arbetes organisation 

Enligt tidigare forskning och även förstått ur ett systemteoretiskt perspektiv (framkom-
mer i analysen av denna aspekt) blir det problem när det finns okunskap om samverkans-
partens arbetes organisation.  Socialsekreterarna tyckte, samtliga, att de kände till hur lä-
rarnas och skolans arbete är organiserat om än till varierande grad. En sade sig ha litet 
kunskap, en annan så mycket som behövdes, de andra två hade god kännedom.  

Lärarna däremot nämnde unisont, med undantag av en som genom tidigare arbete 
fått kunskapen, att de saknar kunskap om hur socialsekreterare och närmsta samverkans-
partners arbetar vad gäller metoder, ramar osv.. 
 

Olikheter i hur ”ledningen” och ”utförare” tycker att samverkan skall gå till 

Endast en av socialsekreterarna påtalade att det kan vara ett problem att ledningen har en 
syn på samverkan som är svår att ta till sig för socialsekreteraren i det dagliga arbetet. 
Socialsekreterare: ”/.../ cheferna, när de talar så blir det så brett och det blir också en viss 
otydlighet. Vi ska samverka och vi är öppna för att ta emot allt. Vi ska kunna komma, 
och så är det just det man behöver bena ned lite i praktiken. Hur blir det då? Hur går det 
till?”  Socialsekreteraren delgav inga tankar om hur hon hanterar det med sin egen led-
ning. Däremot hade hon lyft de problem som följer som konsekvens av förhållandet med 
skolors ledning i samverkansmöten. De andra socialsekreterarna sade sig dela eller trodde 
sig dela syn med ledningen. 
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Hälften av lärarna tyckte att de delade ledningens syn på samverkan, medan den 
andra hälften upplevde en diskrepans och ett missnöje med hur den är organiserad eller 
med brister i organisationen. En av lärarna, på vars skola lärarna inte deltar i elevvårds-
konferenser där deras elever behandlas, har framfört sitt missnöje.  
 
 

Analys 
Här nedan är vår ambition att analysera det vi lagt fram tidigare som undersökningens 
resultat. Främst tittar vi på om respondenternas hantering av hindren kan tänkas vara ef-
fektivt i ljuset av systemteori. 
 

Vår undersökning och tidigare forskning 

Det gemensamma målet med samverkan, enligt policydokumentet framtaget av Socialsty-
relsen, är att de utsatta barnen ska få stöd och hjälp i ett tidigare skede av en ogynnsam 
utveckling. Detta kan hindras av de svårigheter som uppkommer vid samverkan som våra 
respondenter påtalar och som på många punkter överensstämmer med de hinder för sam-
verkan som man funnit i den tidigare forskning vi läst. I vårt resultat framkommer endast 
en aspekt kring samverkan mellan socialtjänst och skola som vi inte stött på i tidigare 
forskning. Det är att lärarnas utsagor om det motstånd de känner inför att anmäla miss-
tankar om missförhållanden till skolan, till en del består av en motvilja att utelämna och 
stigmatisera föräldrarna och barnen.      

Sekretess och anmälningsskyldighet 

Ett av de mest framträdande samverkansproblem som socialsekreterarna och lärarna ac-
centuerade var de som sekretessen alstrar. På grund av en upplevd brist på återkoppling 
efter en anmälan, en upplevelse av att de inte får veta vad som sker och om något sker, 
samt att det kan se ut som att ingenting ändå görs, finns ett visst motstånd till att anmäla. 
En anmälan kan komma att göras i senaste laget.  

Det socialsekreterarna gör för att råda bot på detta problem, som att få tillstånd av 
föräldrar för att kunna kringgå sekretessen, återkoppla till lärare det som under alla för-
hållanden kan kommuniceras, samt informera och samtala med lärare om hur de arbetar 
och vad som sker efter en anmälan, är olika kommunikativa handlingar. Utifrån vårt teo-
retiska perspektiv framträder att dessa är beroende av hur mycket tid socialsekreterarna 
har till förfogande, den kvalitet som kommunikationen och utbytet mellan aktörerna har, 
samt kontinuiteten i kontakterna, för att vara verksamt. Hur det kan vara så kommer att 
framgå av nedanstående. 
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Brist på kontinuitet och den förhållandevis höga personalomsättning som råder 
både på skola och socialkontor var för socialsekreterarna ett problem eftersom den förstå-
else för varandra man mödosamt byggt upp genom samtal förloras och man måste börja 
om från början igen. Ur ett systemteoretisktperspektiv skaffar man sig gemensamma upp-
levelser och ”berättelser” genom språklig interaktion, vilket ger möjligheten till förståelse 
av varandras bilder av verkligheten trots att man ursprungligen inte delar samma para-
digm eller sätt att tolka omvärlden. Detta kan då, som socialsekreterare upplevde det vara 
mödosamt, vilket systemteorin bekräftar eftersom kommunikationen mellan samverkans-
parterna behöver ha flera kvalifikationer, som att vara respektfull, ej kategorisk utan mer 
försiktig och trevande, för att den ska ”landa” hos och accepteras av motparten. Attityder 
som gör att man själv på bästa sätt mottar den andre aktörens yttranden, men även verkar 
positivt på egen kommunikation är bl.a. nyfikenhet på den andres uppfattningar, accep-
tans av olikheter i tankar och synvinklar Dessa kvalifikationer kräver eftertanke och det 
kan vara svårt att ha under den tidspress som socialsekreterarna även upplever sig arbeta 
under. Enligt systemteorin är det även önskvärt och ibland nödvändigt med upprepade 
språkliga interaktioner, för att åstadkomma de invärtes förändringar som gör att man vid 
ett senare tillfälle kan agera annorlunda och mer adekvat på specifik kommunikation som 
vederbörande vid tidigare tillfälle saknade repertoar för. För detta krävs både tillräckligt 
med tid och en kontinuitet i kontakterna. 

Tid, kontinuitet och hur kommunikationen ser ut är tre faktorer vi i vår undersök-
ning funnit ha ansenlig inverkan på om de sätt respondenterna hanterar samverkanspro-
blem på är effektiva. Av dessa är det endast sättet att kommunicera som respondenterna 
har omedelbar möjlighet att påverka.  
 

Olikheter och motsättningar 

Det sätt på vilket socialsekreterarna hanterar svårigheterna som uppkommer p.g.a. olikhe-
ter vad gäller att rama in och förstå barns problem, skillnader i uppfattningar hur de ska 
åtgärdas samt tvister om ansvarsfrågan kommer att vara mest fruktsamt, enligt ovanstå-
ende, om det finns kontinuitet i kontakterna och de resursmässiga förhållandena i fråga 
om tid är goda. De försöker genom samtal och information få tillstånd en gemensam 
språklig upplevelse och ”berättelse” kring barnen.  Motsatta förhållanden, lite kontinuitet 
och ont om tid, försvårar dessa försök att komma tillrätta med motsättningarna. Det sätt 
på vilket man kommunicerar, som respondenterna menade till viss del, men inte fullstän-
digt, påverkas av hur mycket tid de har till förfogande är också en variabel att räkna med 
för utfallet.  
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Kommunikation och attityd 

Kvaliteten på kommunikationen, bemötande och inställning avgör i hög grad, enligt det 
systemteoretiska perspektivet, huruvida ny förståelse eller nya ”berättelser” alstras i sam-
tal. Haslebo och Nielsen (1998) och Andersen (2003) tar upp några förhållningssätt och 
vägar att kommunicera för att kunna fungera som katalysator till förändring när problem 
förekommer. Kommunikationen bör vara respektfull, vilket de allra flesta respondenterna 
bekräftade att den var. Att vara mer försiktig och trevande i motsats till kategorisk i sin 
kommunikation är behjälpligt, men här sade sig nästan alla respondenter vara motsatsen. 
Accepterande av olikheter i tankar, synvinklar och frågeställningar som vid en mångfal-
dig cirkulär orsaksförståelse är gynnsamt, och respondenterna hade till klart övervägande 
del en sådan inställning. Nyfikenhet på samverkanspartnerns uppfattningar främjar ska-
pandet av egna nya bilder och fanns bland socialsekreterare, men saknades mer hos lära-
re. Reflektion över egna tankar och känslor kring samverkanspartens olika uppfattningar 
kring saker och ting bidrar på samma sätt positivt och socialsekreterare konstaterades alla 
göra detta, lärarna i mindre utsträckning. 

Sammantaget visar detta att det, särskilt hos socialsekreterarna, finns förutsätt-
ningar i och med deras bemötande och sätt att kommunicera för att agera som katalysator 
till förändring och därmed möjligen överkomma samverkanshinder. Följaktligen ter det 
sig som att de båda andra faktorerna, tidsbrist och dålig kontinuitet i kontakterna är de 
främsta stoppklossarna i socialsekreterarnas hantering av samverkansproblemen.  

En socialsekreterare som menade att det ibland var oöverstigligt svårt att tala 
med, informera och ge feedback i vissa skolor, var också väldigt bestämd och på det klara 
med att både lärares och skolpersonals och hennes egen och kollegers kommunikation var 
kategorisk. Den antipatiska stämningen och situationen var cementerad, som socialsekre-
teraren sa, den satt i väggarna. Detta kan eventuellt ses som ett exempel på att den typen 
av utbyte som inte resulterar i en förändring av de bilder de inblandade har gjort sig av 
situationen.  
 

Klargörande av roller och gemensam målsättning 

I den tidigare forskning vi läst, i socialstyrelsens policydokument och hos Haslebo och 
Nielsen (1998) ser man skapandet av gemensam målsättning och vision för att göra kon-
texten gemensam och förståelig för de olika aktörerna, som betydelsefullt för en funge-
rande samverkan. Flera av våra respondenter saknade detta förhållande men var utan stra-
tegier för att få till stånd ett sådant. Att klargörande av roller, spelregler, krav och för-
väntningar på varandra bör göras för en fungerande samverkan är man både inom den 
tidigare forskningen och hos Haslebo och Nielsen (1998) överens om. Systemteoretiskt 
kan det förklaras av att man då bygger ”inre strukturer” som möjliggör mottagande av 
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kommunikation från aktörerna på bästa sätt. Bland socialsekreterarna menade man, att 
man försöker åstadkomma detta genom att informera, diskutera, samtala en mot en och i 
möten, samt arbeta fram metoder för att klargöra de yrkesmässiga olikheterna. Tillväga-
gångssättet är det samma som vid försök att överkomma andra samverkanshinder och är 
på samma sätt känsligt för de tre faktorerna, tid, kontinuitet och kvalitet på kommunika-
tion.  
 

Kunskap om samverkanspartnerns organisation 

Lärarna beskrev unisont att de saknade kännedom om socialsekreterares, och även deras 
närmaste samverkanspartners, arbetes organisation vilket blir en stötesten enligt tidigare 
forskning och ej svarar mot målsättning i policydokument. Enligt systemteorin är det ett 
problem då lärarna följaktligen kan antas sakna en ”inre struktur” och förståelse som på 
ett bättre sätt kan möjliggöra ett produktivt mottagande av de kommunikationer och 
handlingar de möts av från socialsekreterare. Detta kvarstående problem finns, sätt ur re-
spondenternas egna hanteringsmöjligheter, då lärare saknar initiativ till att ta kontakt med 
och lära om socialtjänsten, samt har det mycket troligt också sin orsak i socialsekreterar-
nas brist på tid att informera och samtala och där utöver personalomsättningen på arbets-
platserna. 
 

Lednings- och utförares syn på samverkan 

Den socialsekreterare som beskrev den mest problematiska bilden av dennes samver-
kanserfarenheter med skolan menade att ledningen inte har samma syn på samverkan som 
hon själv har, vilket kan bekräfta detta förhållande som ett samverkanshinder i överens-
stämmelse med tidigare forskning. Det återkommer även i Socialstyrelsens policydoku-
ment att tydlighet kring målet bör råda för effektiv samverkan.  
 

Tolkningsföreträde 

Att socialsekreterarna ser sig ha tolkningsföreträde eller vara mer experter eftersom deras 
större maktbefogenheter ger dem en bättre insyn i barnets sammantagna situation, ger en 
maktobalans mellan de båda aktörerna som eventuellt kan försvåra kommunikationen 
dem emellan om det leder till att man från socialsekreterares håll förhåller sig mer re-
spektlöst i sin kommunikation. De säger sig göra förhållandevis kategoriska och bestäm-
da uttalanden när de kommunicerar med lärare, vilket förutom tidsbrist som de själva an-
gav som orsak, skulle kunna spegla en sådan uppfattning om expertis. Det blir då svårt 
för lärare att ta till sig informationen eller det kommunicerade då man enligt systemteori 
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inte kan åstadkomma någon förändring genom att instruera. Om det förhåller sig på detta 
sätt kan bara förstås om socialsekreterarna hade den tid de upplevde sig behöva för en 
bättre samverkan. 
 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I respondenternas beskrivningar av hur de upplever att samverkan fungerar framkommer 
inga problem eller hinder som inte redan påtalats i den tidigare forskning vi läst. De svå-
righeter de påtalar bekräftar således denna forskning och fäster uppmärksamheten på att 
detta är problem man kan förväntas stöta på när socialtjänst och skola samverkar kring 
barn.   

Det hinder för samverkan som sekretessen alstrar accentueras i vår undersökning. 
Man skulle kunna anta att flera av de andra svårigheterna, som inte vanligtvis förknippas 
med sekretessen, som olikheter att förstå och rama in problem kring barn, hur man önskar 
att dessa ska åtgärdas, och upplevelsen av att socialsekreterare är mer experter än lärarna 
även kan mildras eller överkommas om man kan råda bot på sekretessproblemet på ett 
fundamentalt vis. Kunde aktörerna kommunicera öppet med varandra om barnens situa-
tion skulle förmodligen många missförstånd och missförhållanden kunna undanröjas. Det 
kan tyckas anmärkningsvärt att detta problem kvarstår då man under en avsevärt lång tid 
har brottats med problemet. Mycket intressant i sammanhanget var en lärares förslag om 
att lagstiftningen borde ändras så att lärare omfattas av samma stränga sekretess som so-
cialsekreterare. Denne ansåg det rimligt eftersom lärarna har ett betydligt större socialt 
ansvar för barnen än tidigare. Detta skulle innebära att socialsekreterarna kunde tala öp-
pet om alla aspekter av relevans i ärendet kring ett barn. Vi föreslår att inte bara lärarnas 
benägenhet att anmäla då troligtvis skulle öka. Socialsekreterarnas upplevda särställning 
som experter och bärare av viktig och vital kunskap, som de inte kan dela med sig, kunde 
då tänkas undanröjas. Detta skulle kunna befrämja respektfulla mellanhavanden och öka 
tilliten till varandra. Likaså ter det sig inte långsökt att anta att förståelsen för varandras 
olika betraktelsesätt och önskan om åtgärder kunde ökas. Att ändra lagstiftningen på om-
rådet är förstås känsligt eftersom det handlar om att skydda föräldrar och barns integritet 
från kränkande insyn och inblandning i privata angelägenheter. Lärare har dessutom, till 
skillnad från socialsekreterare, en nästan daglig kontakt med barnen och en långvarig 
kontinuerlig kontakt med föräldrarna. Föräldrarnas ofta visade ovilja till att släppa in lä-
rarna i utredningarna pekar på det känsliga i situationen.  Det kan vara mer intressant att 
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skydda föräldrars och barns integritet och rättssäkerhet än det är att undanröja det stora 
hinder som sekretessen innebär, det låter vi vara osagt 
 När det kommer till vad respondenterna gör för att överkomma de påtalade sam-
verkanshindren finner vi att det främst sker genom olika kommunikationshandlingar. De 
försöker genom samtal, diskussioner och genom att informera få tillstånd en gemensam 
språklig upplevelse och ”berättelse” kring barnen.  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv ser det ut som om socialsekreterarna med deras 
inställning till samverkansprocessen och sätt att kommunicera med samverkanspartnern, 
skulle kunna vara i stånd att överbrygga flera av de samverkanshinder som uppstår då 
aktörerna tillhör olika organisationer och professioner på ett effektivt sätt, om de hade 
tillräckligt med resurser i form av tid och kontinuitet i kontakterna. Båda faktorerna som 
ser ut att stoppa upp verkningsgraden av respondenternas hantering ligger, åtminstone 
omedelbart om kanske ej i ett längre perspektiv, utanför socialsekreterarnas möjlighet att 
påverka. 

Vi har beskrivit socialsekreterarnas inställning till samverkansprocessen och sätt 
att kommunicera som en nyfikenhet på lärarnas uppfattningar, en acceptans av deras 
olikheter i tankar, synvinklar och frågeställningar, och att de kommunicerar på ett re-
spektfulltsätt om än kategoriskt sätt, som är att skylla på tidsbristen. Detta är deras egna 
beskrivningar av hur det ligger till och vårt resonemang ovan, faller eller håller, beroende 
av om de är i överensstämmelse med hur det uppfattas av lärarna. Eftersom vi inte inter-
vjuade lärare som hade erfarenhet av samverkan med just dessa socialsekreterare kan vi 
inte säkert bedöma detta. 

 Att de uppfattade sin kommunikation som kategorisk hindrar effektiviteten i de-
ras hantering av hindren. Om det beror av, som de säger tidsbristen, eller speglar en upp-
fattning av att vara något av experter, eller båda delar kan vi inte veta. Under alla förhål-
landen pekar vår studie mot att respondenternas hantering av samverkansproblem skulle 
vara mer effektiv om de hade mer tid till sitt förfogande.  

Det förhållande att socialsekreterare upplevde sig ha alltför begränsad tid till kon-
takterna med lärare och den ogynnsamma inverkan på samverkan det har, kan vi tänka 
oss som bl.a. ett ekonomiskt och politiskt problem. Det skulle då kunna ombesörjas ge-
nom ökade resurser omsatt i fler socialsekreterare. Kontinuiteten i kontakterna, som även 
detta är önskvärt för hanteringen av problem, står på samma sätt utanför socialsekreterar-
nas direkta påverkan. Socialsekreterarnas egna bemödanden ser alltså inte ut att vara till-
räckligt för att bemöta de problem som uppstår vid samverkan med skolan.  

Om vi till den metod vi använt lagt en andra, i form av observationer (se metod-
diskussion) vore det kan hända möjligt att mer säkert få en uppfattning om hur kvaliteten 
på kommunikationen ser ut. Då hade vi möjligen hypotetiskt kunnat vederlägga att det 
kategoriska i socialsekreterarnas kommunikation snarare avspeglar en respektlöshet och 
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att man egentligen inte alls är beredd att acceptera den andre aktörens avvikande tankar 
och synvinklar samt att man även saknar nyfikenhet på deras uppfattningar. Då skulle det 
istället finnas en hel del socialsekreterarna skulle kunna göra i fråga om deras egen in-
ställning och kommunikation för att öka verkningsfullheten i sitt sätt att hantera samver-
kanshindren.  

Hur det än ligger till, kan en ökad medvetenhet om sitt sätt att kommunicera och 
en strävan att utveckla de kvaliteterna för kommunikation vi har diskuterat, bara förbättra 
hanteringsmöjligheterna. Här skulle handledning kanske vara behjälpligt. 
 

Diskussion kring vald metod 

Den kvalitativa metoden har i grunden varit mycket lämplig, då vi upplevt att intervjun 
som samtalsmodell fungerat väl för att uppfånga våra respondenters upplevelser och be-
skrivningar av sina upplevelser och hanteringen av samverkanshindren. Genom den in-
blicken skapades möjlighet till förståelse och insikt om respondenternas förutsättningar 
och förhållanden. Via jämförelser av respondenternas olika uppfattningar hoppas vi ha 
bidragit till att utveckla nya infallsvinklar till gagn för både utövare och klienter fram-
över. Genom denna förmedling av nya beskrivningar kanske någon ny kunskap också har 
genererats. 
 
Den kvalitativa metoden har utgjort en balansgång mellan det som funnits och det som 
eventuellt skapats i intervjukontexten. Det var svårt för oss att upprätthålla balanserat fo-
kus. Dels utifrån det egna målet med undersökningen och dels att undvika att påverka 
respondenterna till att konfirmera våra avsikter. Ytterligare svårigheter uppstod genom att 
respondenterna besvarade frågorna utifrån sitt perspektiv och att vi uppfattat dem utifrån 
vårt.  

Annat att reflektera över är betydelsen av allt som förblev dolt. Då människor 
sannolikt styrs av mer än det de förmår förmedla, samt det de heller inte vill berätta, hade 
det varit intressant att få tillgång till detta dolda.  

För att få en annan bild av samverkanshindren, genom att komplettera med eller 
välja en annan metod som observation, hade vi sannolikt kunnat få en annan bild än den 
som verbalt berättats för oss av respondenterna. Kanske hade vi då kunnat se och uppfatta 
hanteringen på flera eller annorlunda sätt då vi själva varit närvarande. Något av det dol-
da kanske hade blivit synligt? 

Ett annat problem, som uppkommit genom den valda metoden, var hanteringen av 
allt ”överflödsmaterial” från intervjuerna. Vårt syfte styrde vad det var vi valde att ta fas-
ta på i intervjumaterialet och trots att det var uttalat, vore det intressant att se hur utfallet i 
resultatet hade påverkats om även ”restmaterialet” vägts in. Det vore också intressant att 
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problematisera sådant som respondenterna svarat ”undermåligt” på och undersöka anled-
ningar till varför så skett, är det pga. av oss eller dem? 
Sammantaget är vår uppfattning dock att den valda metoden varit skäligen tillfredsstäl-
lande i genomförandet av vår undersökning och att det vore svårt, för oss, att finna en 
mer lämpad metod för genomförandet av undersökningen utifrån vårt syfte. 
  

Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår undersökning har vissa resultat utmärkt sig, som kanske skulle kunna utgöra 
underlag för vidare forskning. Socialsekreterares upplevelse av tidsbrist pga. alltför få 
anställda vilket skapar dåligt samarbetsklimat, kan kanske betraktas vara beroende av 
ekonomiska faktorer. Ett annat sätt att betrakta respondenternas tidshinder skulle kunna 
vara utifrån prioriteringshänseende? Kanske det är så att respondenterna inte har känne-
dom om alternativa sätt att disponera tiden för att få den att räcka till, för de behov de ut-
talar. Att tiden används ineffektivt? Anser man det inte vara av stor vikt att t.ex. åter-
koppla till skolpersonal? Är man stöpt i ett vanemässigt handlingsmönster, det linjära 
tänkandets boja? Fortsatt forskning kring det och om bakomliggande orsaker, vore i så 
fall av nytta för att få ett bättre och effektivare sätt att förvalta de ekonomiska medlen. 
Det skulle kanske också minska de nuvarande samverkanshindren som orsakas av den 
upplevda bristen på tid. 
 I vilken utsträckning lärarna känner motstånd mot att anmäla till socialtjänst p.g.a. 
det utelämnande och den stigmatisering de upplever att det betyder för föräldrar och barn, 
samt det obekväma i situationen, som de sedan ska fortsätta att arbeta med, kan vara nå-
got att vidare undersöka. Detta var något våra lärarrespondenter tyckte var besvärligt. Ser 
det ut att vara utbrett blir det intressant att se vad det har för betydelse för huruvida man 
ändå gör anmälan, skjuter upp eller inte anmäler alls.  

Att utvärdera samverkan mellan socialtjänst och skola på platser med varierande 
förhållanden i syfte att undersöka i vilken mån och under vilka omständigheter den resul-
terar i önskade förhållanden, så som hjälp och stöd till barn i riskzonen i ett tidigt skede 
av en oroande utveckling, är ett annat förslag på forskning. Den forskning som finns med 
detta i sikte är, vad vi har funnit, betydligt mer sparsam än kartläggningen av hinder och 
svårigheter. Wiklund (2006) kommer i sin studie fram till att samverkan tenderar att ha 
liten betydelse för variationer i antalet anmälningar och i vissa fall även vara negativt 
korrelerat med anmälningar. När en långtgående samverkan existerar behöver dock inte 
antalet anmälningar indikera om de barn som behöver få samhällets hjälp och stöd får det 
i ett tidigt skede. Man kan tänka sig att bl.a. konsultation från socialsekreterares sida får 
det önskade utfallet och att ”onödiga” anmälningar sållas bort. Vidare forskning vore som 
sagt önskvärd. 
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Att barn som risker att utvecklas ogynnsamt bör ha hjälp i ett tidigt skede ses som 
en obetvistad sanning, ett axiom, i Sverige. Hur det ligger till med det kanske man också 
kan forska om. Om man emellertid lämnar det och låter det kvarstå som axiom så kan 
man med fördel forska vidare för att se om det alltid är anmälningar till socialtjänst på ett 
tidigt stadium som ska till för att uppnå detta. Lagstiftning påbjuder en skyldighet att an-
mäla så fort misstanke om att ett barn kan fara illa föreligger och det är i synnerhet an-
mälningarna man forskat kring för att försöka förstå om barnen får hjälp i ett tidigt skede. 
Kanske samverkansformer mellan socialtjänsten och skola kan se ut på ett sätt som före-
bygger anmälningar? Då skulle man även undvika det stigmatiserande i anmälningar. Å 
andra sidan, om anmälningsmöjligheten kvarstår, ökar stigmatiseringen för den grupp 
som ändå anmäls. Det förebyggande arbetet var något som våra respondenter sade sär-
skilt efterfrågades av lärare. Socialsekreterarna sade sig sakna möjligheter till detta efter-
som de var fullt upptagna av att utreda de mest akuta ärendena. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samverkan mellan socialtjänst och skola 
är en mycket komplex företeelse och om idén med tidiga insatser är bra för våra barn, bör 
mycket göras och forskas kring på området. 
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Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
 
• Vad upplever du, är syftet med samverkan? 
 
• Kan du berätta för mig om dina upplevelser av samverkan med lärare/skolpersonal/ 

socialsekreterare? 
 
• Har du några tankar kring vilka orsaker som kan ligga bakom hindren vid samverkan? 

Berätta! 
 
• Har du en bild av vad som får samverkan att fungera bra? Berätta! 
 
Övergripande tema: Respondenternas individuella hantering av problem vid samver-
kan 
 
• Vad gör du för att överkomma hindren vid samverkan? Berätta… 
 
• Hur hanterar du samverkanshinder p.g.a. sekretessen? (Danermark & Tid forsk)  
 
• Informerar du om hur du samverkar med lärarna/socialsekreterarna till ledningen? 

(Haslebo & Nielsen & Tid forsk) 
 
• Uppstår det samverkanshinder pga. olikheter i hur ”ledningen” tycker att samverkan 

skall gå till och hur du tycker att det skall göra det? Hur hanterar du dessa? (Tid 
forsk) 

 
• Upplever du att det är problem med ansvarsfrågan, dvs. vem som bär ansvaret för det 

gemensamma samverkanssyftet? Hantering? (Danemark)  
 
• Uppstår det problem pga. hur beslutsordningen är organiserad hos er, till skillnad från 

skolan? Hantering? (Tid forsk & Danemark) 
 
• Brukar det uppstå svårigheter kring hur eventuella problem skall åtgärdas? Vad gör 

du då? (Danemark) 
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• Känner du till hur lärarnas/socialarbetarnas arbete är organiserat? (Metoder, ramar, 
roller osv.….)? Om inte, är det ett problem? Hantering? (Tid forsk) 

 
• Tycker du att ni har olika sätt att förstå och rama in (barnens) problem? Hur gör du 

med det? (Danemark) 
 
• Brukar det vara någon av er som ser sig som mer ”expert” än den andre? Ifall det är 

så, är det ett problem? Vad gör du då? (Danemark) 
 
• Har ni olika språkbruk i era resp. organisationer? Hur hanterar du det? (Tid forsk) 
 
• Tycker du att ni har en gemensam vision och målsättning? Hur fick ni det? (Haslebo 

& Nielsen & Tid forsk) 
 
• Reflekterar du över dina egna tankar och känslor kring samverkanspartens olika upp-

fattningar kring saker och ting? (Haslebo & Nielsen & Tid forsk) 
 
• Brukar ni klargöra roller, spelregler, krav och vilka förväntningar ni har på varandra? 

Tar du själv sådana initiativ? (Haslebo & Nielsen & Tid forsk) 
 
• Accepteras olikheter i tankar, synvinklar och frågeställningar? (Haslebo & Nielsen) 
 
•  Är ni nyfikna på varandras uppfattningar? (Haslebo & Nielsen) 
 
• Hur är kommunikationen mellan er, försiktig eller kategorisk? (Haslebo & Nielsen) 
 
• Har ni respektfull kommunikation sinsemellan (talar konstruktiv och positivt/kritiskt 

och nedgörande…)? (Haslebo & Nielsen & Tid forsk) 
 
• När du försöker lösa problem, brukar du ha en färdig bild av vad som orsakar de och 

hur de kan lösas? (Haslebo & Nielsen) 


