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Co-operation between school and social services 
 
Malin Eriksson och Mikaela Jaldén 
 
Abstract 
The purpose of this report was to increase knowledge regarding the co-operation between 
social services from the perspective of employees at a school. The focus was on the question: 
“In the schools view, what is the relevance of co-operating with social services?” The 
problem was divided into three categories; the value of the co-operation, the schools 
discourse on co-operation and the balance of power in the co-operation. The scientific topic 
was addressed using a qualitative survey method at a school. Four people were interview; the 
principal, the welfare officer, and two teachers. Also, in order to further improve the survey, 
the interviewed subjects were brought together in a focus group. The scientific position taken 
could be characterized as hermeneutical-phenomenological and was inspired by both the 
hermeneutic of trust as well as the hermeneutic of suspicion. The results were analyzed from 
three perspectives; a social constructive perspective, a role theoretic perspective and from a 
power-balance perspective. The data indicated that all interviewed regarded the co-operation 
as something of large importance. Further, the most significant problem identified was the 
lack of feedback from the social services. Regarding the question of power there were 
contradictions noted between the statements made by the interview subjects, were only one 
subject recognized an imbalance in power in the co-operation. 
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Samverkan mellan skola och socialtjänst 
 
Malin Eriksson och Mikaela Jaldén 
 
Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskap och förståelse om fenomenet samverkan med 
socialtjänsten utifrån skolans perspektiv. Frågeställningen fokuserade på ”Vilken betydelse 
har samverkan med socialtjänsten utifrån skolpersonalens perspektiv?”. Frågan tematiserades 
i tre teman; samverkans betydelse, skolans samverkansdiskurs och makt vid samverkan. 
Forskningsfrågan besvarades genom en kvalitativ undersökning på en skola. Där intervjuades 
fyra personer; rektorn, kuratorn samt två lärare. För en fördjupad förståelse av samverkan 
fördes alla intervjupersoner samman i en fokusgrupp. Den vetenskapliga positionen var 
hermeneutiskt-fenomenologisk och som inspirerades av både tilltrons och misstankens 
hermeneutik. Resultaten analyserades utifrån ett multidimensionellt perspektiv som omfattade 
tre teorier, socialkonstruktivism, rollteori och ett maktperspektiv. Resultatet på de insamlade 
data visade på att samtliga intervjupersoner ansåg att samverkan har en stor betydelse. Det 
största problemet som kom på tal, var bristen på återkoppling från socialtjänsten. På frågan 
om makt fann vi motsägelser i intervjupersonernas utsagor, där det enbart var en som uttalade 
att det finns makt i samverkansarbetet.  
 
Nyckelord: samverka* +skola +socialtjänst, samarbete, collaboration, co-operation  
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1.1 Inledning 
Begreppet samverkan är ett begrepp med många definitioner och utan självklar betydelse. Det 
är ett ord vilket ofta används som ett mirakel för att lösa problemet. Samverkan har idag blivit 
en central del i arbetet för socialtjänsten och skolverksamheten. Det är en del av 
samhällsutvecklingen och är inget man kan välja att göra, utan det är en förutsättning för att 
arbetet ska kunna utföras. (Danemark & Kullberg, 1999, s.9-10) Trots det finns det lite 
forskning kring samverkans positiva effekter. (Bergmark & Lundström, 2005, s.3-4) 
Lagstiftningen säger att socialtjänsten måste samverka för att kunna utföra sitt arbete och att 
det är socialtjänsten som har ansvaret för att samverkan blir av. Vi har dock inte funnit att det 
finns några studier baserande på tydliga teoretiska analyser. Lagen om samverkan är inte 
baserad på någon teoretiskt förankrad kunskap om att samverkan är positiv eller varför den är 
viktig. Det uppstår därmed en paradox i samverkansarbetet för trots att samverkan nästan 
aldrig blir vad organisationerna har tänkt sig, är de genom lag tvingade att samverka.  
 
Samverkan kan ske i flera olika former. Antingen kan det ske inom den egna organisationen 
eller mellan två olika organisationer. I denna uppsats skriver vi om samverkan mellan skolan 
och socialtjänsten. Att samverkan är viktig och ska prioriteras framkommer tydligt av 
samhällsdebatten, men frågan är vad skolpersonalen anser om samverkan? Vi har gjort en 
kvalitativ studie i form av intervjuer med en rektor, en kurator och två lärare samt för att få en 
djupare förståelse avslutade vi med att föra dem samman i en fokusgrupp.  
 
En förutsättning för att samverkan ska ge positiva resultat är att de inblandade vet vilken roll 
de har vid samverkan och att de arbetar för ett gemensamt mål (Danemark, 2003, s.5). Om 
samverkansarbetet inte utvärderas eller att socialtjänsten inte är medveten om vad 
skolpersonalen anser om samverkan, innebär det att de inte har någon möjlighet att utveckla 
sitt arbete. Vi vill således genom denna uppsats förmedla skolpersonalens syn på samverkan 
eftersom den är viktig i det fortsatta samverkansarbetet.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka kunskap och förståelse om fenomenet samverkan med 
socialtjänsten, när det gäller barn som far illa, utifrån skolans perspektiv.  

1.2.1 Frågeställning 
Vilken betydelse har samverkan med socialtjänsten utifrån skolpersonalens perspektiv?  

1.2.2 Temata i uppsatsen 
Uppsatsen är uppbyggd efter tre teman, som överensstämmer med de frågor undersökningen 
vill få svar på.  

1. Samverkans betydelse 
2. Skolans samverkansdiskurs  
3. Makt vid samverkan 

2 Bakgrund till Samverkan 
Diskussionen om samverkan har pågått länge. Redan i en rapport av Socialstyrelsen ifrån 1970-
talet tas vikten av ett förbättrat samarbete upp (SOU 2001:72, s.148). Samverkan har på 
många håll varit framgångsrik, samtidigt som framgången har varierat över tid. Ett exempel 
på goda erfarenheter av samverkan är de samrådsgrupper för ärenden som rör sexuella 
övergrepp mot barn och barnmisshandel. Ett annat exempel är den gynnsamma utvecklingen 
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av familjecentraler och liknande verksamheter som ägt rum under senare år. (Prop. 
2002/03:53) 

2.1 Samverka enligt lag 
Regeringen lyfte 2004 fram betydelsen av samverkan vid frågor om barn som far illa eller 
som riskerar att fara illa. Detta gjordes genom att införa lagbestämmelser samt att 
socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen och myndigheten för skolutveckling fick i uppgift att 
sammanställa en övergripande strategi för samverkan. (Webb D) Det är idag en skyldighet för 
socialtjänsten och skolan att samverka. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret, ett så kallat 
förstahandsansvar, genom 5 kapitlet 1a § SoL (Socialtjänstlagen). En grundläggande 
förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta detta ansvar är den anmälnings- och 
uppgiftsskyldighet som föreligger enligt 14 kapitlet 1 § SoL, för myndigheter vars verksamhet 
berör barn och unga. Den 1 juli 2003 infördes en hänvisning till 14 kapitlet 1 § SoL i 
skollagen.  Huvudprincipen i all samverkan är att den sker med samtycke av den som berörs. 
(Socialstyrelsen, 2004, s.8)  
 

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 
utlämnade av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap denna lag om 
sekretesslagen (1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer tills 
stånd.  
(5 kap 1a § Socialtjänstlagen 2001:453)  

 
Skollagen 1 kap. 2a § säger: 

”Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnomsorgen skall på socialnämndens initiativ 
i frågor som rör barn som far illa, eller som riskerar att fara illa, samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av 
uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2a kap. 18 § och 9 kap. 16a § denna lag 
och sekretesslagen (1980:100) 
(Skollagen 1985:1100). 

3 Tidigare forskning 
Vi har valt att redovisa den tidigare forskningen under vad vi anser vara relevanta, centrala 
delar inom samverkan mellan socialtjänsten och skolan. För att förstå samverkan betydelse 
anser vi det viktigt att se till samverkans syfte, förutsättningar och hinder. Under vår studie av 
den tidigare forskningen har vi funnit två olika huvudperspektiv på samverkan. Det ena 
synsättet kommer från Knut Sundell som mestadels är kritisk till samverkan. Han har i flera 
studier påvisat att samverkan inte fungerar bra och radar upp de kriterier som talar emot att 
samverkan kan fungera. Vi har framförallt studerat studierna; Hand i Hand, samhällets stöd 
och hjälp till elever med psykosociala behov av Sundell & Colbiörnsen (1996), Mellan 
stolarna. Vad händer när socialtjänsten inte samverkar kring barn som far illa av Sundell och 
Flodin (1994) och Se till mig som liten är. En undersökning av socialtjänstens samverkan 
kring utsatta förskolebarn av Sundell, Sjöberg, Lundström, och Wettergren (1992). I en 
intervju med Knut Sundell förklarar han att han anser att samverkan är bra, men att det är 
”kraftigt överskattat”. Han menar att man borde lägga mer vikt på att utveckla sina egna 
verksamheter och att bli mer professionella i sitt arbete. (Celid & Lenestad, 2005, s.35) 
 
Åke Bergmark och Tommy Lundström presenterar ett annat synsätt. De har en mer positiv 
bild av samverkan, även om de ser dess komplikationer. Vi har studerat deras 
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forskningssupplement där de granskar paradoxen mellan att se samverkan som absolut 
nödvändig, gentemot avsaknaden av studier om samverkans effekter. De pekar på att även om 
det är svårt att mäta resultatet av samverkan, får detta inte stå i vägen för systematiska 
ifrågasättanden och nyttan av samverkan. De menar att det inte går att säga enbart ja eller nej 
till att samverka. (Bergmark & Lundström, 2005, s.11) 

3.1 Samverkans syfte 
Syftet med samverkansplikten grundar sig i statsmaktens förhoppning att verksamheterna ska 
kunna drivas effektivare, billigare och bättre (Danemark, 2003, s.8). I vårt samhälle pågår en 
ständig specialisering, en form av utkristallisering, som gör att nya verksamhetsfält skapas 
och andra förstärks. Specialiseringen gör att integreringen minskas och samhället splittras, 
vilket gör det ännu viktigare att samverka. (Mallander, 1998, s.134-135) Samverkan menar 
Danemark och Kullberg är inte längre något man kan välja att göra eller inte göra, utan det är 
en del av samhällsutvecklingen. Det är inte längre något som används för att effektivisera 
arbetet, utan en förutsättning för att arbetet ska vara möjligt att utföra. (Danemark & Kullberg, 
1999, s.9-10) Flera studier visar att samverkan är nödvändig. De menar att genom samverkan 
utnyttjar skolan och socialtjänsten bättre de gemensamma resurserna, som bidrar till en ökad 
professionalitet och kompetens hos de olika aktörerna. De kan med samverkan både inom och 
mellan verksamheter dela kunskap och erfarenheter, som i sin tur kan leda till att 
verksamheterna utvecklas. Genom en bredare kompetens kan socialtjänsten på ett bättre sätt 
komma närmare ett helhetsperspektiv, vilket är målsättningen. (Norström & Thunved, 2004, 
s.97; Socialstyrelsen, 2004, s.6; Danemark, 2003, s.9; Killén, 2003, s.317)  
 
Många familjer, där det finns misstankar om att barn far illa, är ofta välkända på flera 
institutioner. Genom samverkan kan socialarbetare tidigare etablera en kontakt och därmed 
förhindra en ogynnsam utveckling för barnen. (Killén, 2003, s.317; Webb D) För att detta ska 
fungera måste det finnas en strävan att utnyttja de samlade resurserna maximalt. Det mest 
effektiva och kostnadsbesparande för samhället är att stoppa rundgång och dubbelarbete så 
tidigt som möjligt och snabbare hitta rätt hjälp till rätt individ. (Norström & Thunved, 2006, 
s.53) 
 
Skolan är en av få samhällsinstitutioner som tidigt och tydligt ser behovet av social omsorg 
och kan gripa in när familjen sviktar. Skolan ser däremot ofta socialtjänsten som en sista 
utväg i skolans psykosociala problemlösningsarbete och de kontaktas först när skolans egna 
åtgärder inte ger resultat. (Killén, 2003, s.325) Flera undersökningar visar att förskole- och 
skolpersonal inte anmäler om de misstänker att ett barn far illa. När anmälan skedde berodde 
detta ofta på konkreta orsaker, inte de tidiga oroskänslor de haft för barnet. Att själva 
behandla problemen innan man anmäler kan få en negativ betydelse. (Sundell, Sjöberg, 
Lundström & Wettergren, 1992, s.65; Sundell & Colbiörnsen, 1996, s.124) Att arbeta ensam 
med allvarliga fall av bristande omsorg utanför socialtjänsten ger sällan resultat. Man blir ofta 
känslomässigt inblandad i arbetet med dessa barn, vilket gör att det lätt blir felbedömningar 
och bortförklaringar. (Killén, 2003, s.318) 

3.2 Samverkans förutsättningar och hinder 
En vanlig kommentar vid samverkan är ofta att ”bara man vill” så blir samverkan av. 
Danemark och Kullberg poängterar att personkemi och den egna viljan är en förutsättning för 
att samverkan ska bli framgångsrik men det är bara en av flera förutsättningar. (Danemark & 
Kullberg, 1999, s.10-11) 
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3.2.1 Ledning och struktur 
En utvecklad samverkan, både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden är ur många 
aspekter en förutsättning för att socialtjänsten skall kunna lösa sina åtaganden och uppgifter 
på ett tillfredställande sätt. (Norström & Thunved, 2006, s.53; Killén, 2003, s.319; Danemark, 
2003, s.19) Regeringen poängterar att samverkan har fungerat väl där det har funnits ett 
tydligt ställningstagande för samverkan från ledningsnivå (Prop. 2002/03:53). Samverkan på 
en övergripande nivå är därför nödvändig för att samverkan på övriga nivåer ska ges 
legitimitet och grundläggande förutsättningar. En struktur för samverkan på ledningsnivåerna 
skapar förutsättningar för nödvändiga överenskommelser, bland annat om ansvarsfördelning, 
samordnad uppföljning och utvärdering av samverkan och dess effekter. (Socialstyrelsen, 
2004, s.9)  
 
Det finns en risk att vi under besparingstider lägger ett alltför stort ansvar på enskilda 
medborgares engagerande deltagande, så kallade eldsjälar. När verksamheten byggs upp kring 
dessa eldsjälar, fallerar också verksamheten då de bränns ut. (Webb B) En annan risk är att 
samverkan kan ur ett ovanifrånperspektiv framstå som odelat positivt, medan det ur ett 
underifrånperspektiv inte är lika entydigt (Danemark, 2003, s.10). Eftersom olika 
samverkansformer fungerar olika bra för olika deltagare och det är därför viktigare med ett 
öppet förhållningssätt gentemot initiativ och idéer underifrån, än någon speciell organisatorisk 
lösning. (Webb B)  

3.2.2 Olika samhällsinstitutioner 
Skolan och socialtjänsten är två olikartade institutioner som båda har samhälleliga uppgifter 
att lösa. (Lind, Mosholt & Schultz, 1999, s.12) Trots att dessa två inte kan klara sig utan 
varandra kan de öppna eller dolda samarbetsproblemen tyckas ta allt för stor plats och energi 
från den egentliga uppgiften. Ofta står den energi och den tid som läggs ned på att lösa ett 
gemensamt problem inte i proportion till de uppnådda resultaten. (Lind, Mosholt & Schultz, 
1999, s.14) Samverkan upplevs inte heller alltid som ömsesidigt fördelaktigt. (Sundell & 
Colbiörnsen, 1996, s.19) Samverkan är både tidsödande och leder ofta till en mer eller mindre 
långtgående förändring av de inblandades arbete vilket kan upplevas som ett motstånd. 
Motståndet ökar med ett oklart syfte och frågor om vad deltagarna får och inte får göra. 
(Danemark, 2003, s.9).  

3.2.3 Kunskapsskillnader 
Eftersom de inblandande kommer från olika discipliner med olika teoretiska kunskaper 
uppstår det lätt konkurrens mellan vad man ska ses som problem och hur man ska se på det. 
Det uppstår en rivalitet om vem som har tolkningsföreträde av problemen, där en del 
utbildningar och kunskaper anses ha mer status än andra. Eftersom samverkan ska vara en 
lärande process kan detta förhindra att kunskap delas och därmed försvinner själva idén med 
samverkan. (Danemark, 2003, s.21-22) Vägen till en lyckad samverkan handlar om att 
diskutera och respektera andra synsätt på problemet. (Danemark, 2003, s.28) I dag saknas det 
en gemensam uppfattning om vilka beteenden som kan vara skadliga för barn och om de 
allvarliga och ibland långtgående följderna av dessa. Ett enhetligt språkbruk skulle underlätta 
samverkan och undvika missförstånd. (Prop. 2002/03:53) Bristande personkännedom och 
bristande kunskaper om varandras arbetssätt och arbetsområden gör att det lätt blir 
missförstånd. Det kan finnas orealistiska förväntningar på varandra vilket gör att det blir 
konflikter. En misstro och ett prestigetänkande ökar konflikterna och försvårar 
samverkansarbetet. (Mallander, 1998, s.143) 

 4



3.2.4 Makt vid samverkan 
I allt samverkansarbete uppstår maktrelationer när olika professioner möter varandra i ett 
gemensamt arbete. Till denna mötesplats för de med sig olika redskap och förhållningssätt 
som de använder i sin ordinarie yrkesutövning. Dessa faktorer kan skapa en ojämnhet i 
styrkeförhållandet mellan parterna vilket i en del fall kan försvåra samverkansarbetet. 
(Hammare, 1998, s.12) Yrkesgrupper har olika prestige och makt och desto större 
skillnaderna är, desto större är sannolikheten att problem vid samverkan uppstår. Vissa 
kunskaper tilldelas mer status och tyngd än andra. Faktorer som kön, positionsskillnader 
påverkar också. (Danemark, 2003, s.10, 26) Språket kan användas för att påvisa makt genom 
att stänga ute eller fördumma andra. Genom att använda sig av yrkesbegrepp och facktermer 
ökar man skillnaderna och glappet mellan samverkansparter. (Danemark, 2003, s.31) En 
förutsättning för att samverkan ska fungera är att de inblandade upplever sig ha ett inflytande 
över utformningen av verksamheten och att de känner att samverkan ger resultat i det egna 
arbetet. (Mallander, 1998, s.152) Det krävs en respekt, förståelse och en dialog mellan de 
inblandade parterna för att alla ska känna sig jämbördiga. (Webb B) En dåligt motiverad 
personal och de ojämlika relationer som finns mellan de inblandade yrkesgrupperna kan 
komma att bli ett problem, anser Bergmark och Lundström. (Bergmark & Lundström, 2005, 
s.3)  

3.2.5 Sekretess 
Samverkan är viktigt i överförandet av information. Socialtjänstens sekretess ses dock ofta 
som ett hinder i samverkansförsök. En studie om socialtjänstens samverkan kring utsatta 
förskolebarn visar att hälften av föreståndarna upplevde sig missnöjda med samverkan, medan 
socialarbetarna i samma studie föreföll vara nöjda. Föreståndarna menade att de sällan får 
information kring ärenden från socialtjänsten. De själva måste ge information till 
socialtjänsten, men blir sällan återkopplade om hur det går för barnet och om denne får hjälp. 
Det kan lätt skapa känslan att de ger men får inget tillbaka. (Sundell, Sjöberg, Lundström & 
Wettergren, 1992, s.78) Norström & Thunved påpekar att sekretessen inte behöver vara ett 
problem om den enskilde samtycker till att information får lämnas mellan myndigheter 
(Norström & Thunved, 2006, s.53).  
 
Sundell och Flodin pekar på att förskolorna måste inse att de har en ovillkorlig 
informationsskyldighet. De måste anmäla om de misstänker att ett barn far illa. (Sundell & 
Flodin, 1994, s.51) Fridh och Norman menar att eftersom det kan vara svårt att veta när man 
ska anmäla, kan skolpersonalen behöva föra en diskussion anonymt med en socialarbetare. 
(Fridh & Norman, 2005, s.31) Skolpersonalens negativa attityd till socialtjänsten beror inte 
enbart på socialtjänstens bristande kontakt med skolan. Det kan även bero på att deras delvis 
orealistiska bedömning av socialtjänstens möjligheter att förändra elevens situation och 
skolans. (Sundell & Colbiörnsen, 1996, s.132)  

3.3 Hur ska vi samverka 
Danemark menar att det finns flera olika nivåer av samverkan, där man kan samverka från 
den lägsta ambitionsnivån genom att en yrkesgrupp inkallas för att ge råd och stöd i ett arbete, 
till att slå samman två eller fler verksamheter. (Danemark, 2003, s.17) Drivkraften bör vara att 
de olika parterna tillför något specifikt, exempelvis genom sin kompetens eller genom att 
förfoga över en viss resurs som behövs för att resultatet skall bli bättre än om var och en 
agerade enskilt. Dynamiken eller livsluften för samverkan ligger alltså i olikheterna och inte i 
något slags minsta gemensamma nämnare som alla kan enas kring. Det är även viktigt att inte 
glömma att samverkan är en process som kräver underhåll. (SoU 2001:72, s.152) Fridh och 
Norman pekar också på olika sorters samverkan. De menar att det kan vara ett gott steg på 
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väg till en utökad samverkan, att börja med att delta vid personalmöten och informera kring 
anmälningsplikten. (Fridh & Norman, 2005, s.31) 

3.4 Samverkans effekter 
I mitten av 80-talet skriver Claes Göran Westrin att det inte finns något som påvisar att 
samverkan gör att klienterna får det bättre eller att arbetsförhållandena blir bättre och att 
resurserna utnyttjas effektivare. (Lagerberg & Sundelin, 1990, s.62) Det anses idag politiskt 
korrekt att samverka och det tas för givet att samverkan ger positiva resultat. Det finns dock 
väldigt lite forskning kring samverkans positiva effekter. (Bergmark & Lundström, 2005, s.4) 
Även Sundell och Colbiörnsen pekar på att de flesta undersökningar redovisar att samverkan 
fungerar dåligt.  (Sundell & Colbiörnsen, 1996, s.18) Däremot finns det forskning på vad som 
krävs för att en samverkan ska fungera. Även en granskning av internationella databaser visar 
ungefär samma resultat. Det framgår tydligt att samverkan är något som är nödvändigt i 
socialt arbete, men forskning kring dess effekter finns inte. Det kan bero på att det är svårt att 
metodiskt mäta samarbetets faktiska effekt. Det är svårt att isolera effekterna till den grad att 
man vet att det är samverkan som åstadkommit dem. Samverkan kan därmed lätt enbart ses 
som ett krav uppifrån, från politiker, som gör det omöjligt att säga nej till att samverka. 
(Bergmark & Lundström, 2005, s.2-11) 

4 Begreppsförklaring 
4.1 Samverkan 
Samverkan är när en person eller en sammanslutning av personer arbetar tillsammans med en 
verksamhet för att uppnå ett gemensamt mål. Inom ramen för samverkan sker samarbete men 
även samordning och koordinering. (Webb C) Sundell & Flodin skriver att samverkan innebär 
att aktörerna träffas i kontinuerliga möten kring vissa gemensamma frågor eller problem. Vid 
samverkan har man klart uppsatta mål och metoder för verksamheten. (Sundell & Flodin, 
1997, s.14)  

4.2 Barn som far illa 
Med barn som far illa avses barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen 
(Socialstyrelsen, 2004, s.6). När barns grundläggande behov som rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god fostran inte tillgodoses ställer vi oss frågan om de utsätts för bristande omsorg. 
(Killén, 2003, s.13) 

4.3 Diskurs 
Diskurser bildar ett slags meningssystem, genom att någon antar att ”så här är det”. Detta 
antagande kan ibland vara utan grund. Diskurser står för en samling teser som tillsammans 
bildar en uttalad föreställning om någonting. Man bildar en stereotyp om någon eller 
någonting, vilket ibland kan vara en fördom. Diskursens makt handlar om vilka ord och bilder 
som används, samt i vilken följd de kommer i. (Franzén, 2000, s.92-100) 

5 Teoretiska Perspektiv 
Empiriska data i form av den kvalitativa ansats som vi utgår ifrån är teoriberoende. Detta 
medför vikten av att tydligt beskriva vår teoretiska referensram. I den här studien utgår vi 
ifrån en multidimensionell ansats, där vi integrerar tre teoretiska tolkningsmodeller i analysen. 
En risk som finns med det tillvägagångssättet, är att det lätt kan bli för många teorier som i sin 
tur hindrar en fördjupad kunskap. (Larsson, 2005, s.25, 31) Med detta i beaktande har vi valt 
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tre teorier som kompletterar varandra, och möjliggör för en djup kunskap om samverkan. Den 
socialkonstruktivistiska teorin hjälper oss att ge en tydlig översikt över den 
samverkansdiskurs som råder, de konstruktioner och bilder som skolpersonalen skapar. 
Rollteorin är viktig inom denna studie, då den visar hur de olika rollernas möjligheter och 
förväntningar ser ut. Makt beskrivs ofta inom den tidigare forskningen som ett hinder om det 
inte omnämns. Därav anser vi det viktigt att även tydliggöra detta under analysen för att se 
maktrelationernas påverkan. De tre perspektiven är tillsammans av en väsentlig vikt i 
förståelsen om samverkan.  

5.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som kan användas för att tolka 
och förstå sociala fenomen. Detta medför vissa grundantaganden om den sociala verkligheten. 
En människa är utifrån detta synsätt en aktiv skapare av mening och strukturer, inte ett offer 
för ”naturliga” statiska företeelser. Vi är en produkt av vår sociala och kulturella kontext, där 
vår värld är konstruerad genom sociala processer där språket är ett viktigt medel i den sociala 
konstruktionen. Det finns alltså ingen absolut sanning, ingen verklighetsuppfattning eller 
kunskap som kan ses som den enda riktiga. Den verklighet vi upplever är vår egen version av 
verkligheten och vår kunskap är beroende av vilket perspektiv eller intresse som vi utgår 
ifrån. Människan skapar en förståelse utifrån hennes erfarenheter och upplevelser. Vi gör våra 
personliga erfarenheter meningsfulla i termer av de sociala innebörderna, därav kommer 
sociala processer att styra fenomenologin och arten av våra upplevelser (Wetherell & Maybin, 
1998, s.243, 299; Hutchison, 2003, s.64-66; Payne, 2002, s.59; Bergmark & Oscarsson, 2000, 
s.144)  
 
Människan kan ha flera olika kontextuella jag, beroende på vilka sociala relationer som hon 
befinner sig i. (Wetherell & Maybin, 1998, s. 244, 297) Människan kan därför inte studeras 
oberoende av sin omgivning, eftersom människan skapas och utvecklas hela tiden genom det 
sociala samspel som hon ingår i. Människan upplever sig själv som avgränsad, privat och 
oberoende sin omgivning men den gränsen finns inte. (Barlebo-Wenneberg, 2001, s.11) 
Historiska och sociala processer påverkar vilka begrepp som används och vilken betydelse 
begreppen ges. Begreppen kan därmed ha skilda betydelser inom olika grupper i samhället. 
För att bättre kunna förstå motsättningar mellan olika grupper i ett samhälle kan man 
klarlägga vilka meningar som respektive grupp tillskriver ett fenomen. De diskurser som finns 
inom institutionerna brukar sällan finnas tydligt formulerade i officiella dokument. (Lilja & 
Larsson, 2005, s.314-315; Payne, 2002, s.314) Varje diskurs anser sig vara den objektiva 
verkligheten, trots att det inte finns några objektiva fakta, utan enbart tolkade. (Burr, 1995, 
s.49) 
 
Utgångspunkten i socialkonstruktivismen är att vår sociala värld och vår kunskap om den, 
skapas genom kommunikation och interaktion mellan människor. I samtalet med andra får 
sånt som vi anade en fastare kontur. Människan är meningssökande och hennes förståelse och 
tankar uppstår genom dialogen. Det kan både ses som en produkt och en drivande faktor vid 
socialt samspel. Människan är aktiv genom att vi ständigt påverkar och påverkas av varandra. 
Språket och diskursen spelar därmed en viktig roll i samspelet och makten att förändra och 
förändras ligger i samtalet och språkets användning. (Hutchison, 2003, s.64-66; Wetherell & 
Maybin, 1998, s.241-243) 
 
Förutom att bedöma kunskaper och erfarenheter, positionerar diskurserna människor på olika 
sätt och tilldelar dem olika mycket makt. (Wetherell & Maybin, 1998, s.295, 296) Payne 
menar att maktrelationer har sin grund i hur vi använder språket för att konstruera en bild av 
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världen som kan påverka andra. Socialkonstruktivistiskt synsätt ser relationer som reflexiva, 
dvs. att vi inom relationerna påverkas ömsesidigt. (Payne, 2002, s.47, 218) De sociala 
konstruktioner eller diskurser som bärs upp av starka professionella grupper får ofta en 
dominerande ställning i ett samhälle. (Lilja & Larsson, 2005, s.315) Diskursens makt ligger i 
dess möjligheter att dölja sina egna påverkansmekanismer. Maktskillnaderna blir tålbara då vi 
inte förstår hur de påverkar oss. (Burr, 1995, s.71) Diskurserna har precis som maktrelationer 
svagare punkter, som kan bli attackerade och där kan andra diskurser ibland utgöra ett hot. 
(Burr, 1995, s.74) Socialkonstruktivismen kan utgöra en kritisk kraft där den försöker avslöja 
de direkta fenomenen, till exempel ytliga företeelser som styrs av bakomliggande faktorer. 
(Wenneberg, 2001, s.10) Den kräver att vi tar en kritisk ståndpunkt mot det 
förgivandetagande av förståelsen om oss själva och världen. (Burr, 1995, s.3)  

5.1.1 Teorins anknytning till uppsatsen 
Den socialkonstruktivistiska teorin kan ge ett fruktbart perspektiv på samverkan. Genom att 
använda sig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv försöker vi att få en djupare förståelse av 
samverkan (Lilja & Larsson, 2005, s.314). Det socialkonstruktivistiska perspektivet lägger 
tonvikt på språkets betydelse och hur människor formas genom socialt samspel, samt hur 
människor uppfattar olika fenomen. Språket är viktigt vid samverkan och kan orsaka 
missförstånd. Det bidrar till att diskursen upprätthålls eller förändras. Sundell och Colbiörnsen 
menar att skolan ofta har en negativ attityd gentemot samverkan med socialtjänsten (Sundell 
& Colbiörnsen, 1996, s.132). För att förstå denna attityd måste man se till den rådande 
diskursen och se till de faktorer som upprätthåller den.  
 
Genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vill vi lyfta upp vilken diskurs skolan har kring 
samverkan, samt på vilket sätt den kontext de befinner sig i påverkar deras syn på samverkan. 
Lärarna skapar via sitt språk flera bilder och inställningar om hur de ser på samverkan med 
socialtjänsten. Dessa bilder bildar i sin tur det meningssystem, den diskurs, som finns i skolan 
angående samverkan. Skolans samverkans diskurs påverkar lärarna i hur de ser på samverkan 
och i vilket skede de tar kontakt med socialtjänsten eller i hur vida de anser hur socialtjänsten 
kan hjälpa barnet. Skolans konstruerade samverkansdiskurs framställs inom skolan som 
objektiv och verklig. Tillsammans legitimerar de diskursen som i sin tur styr vad som kan och 
inte kan sägas.  

5.2 Maktperspektiv 
”Lika ogärna som vi talar om makt, åtminstone när det gäller oss själva, lika oundvikliga 
synes frågorna om makt ändå att vara.” (Franzén, 2000, s.82) En anledning till detta, kan 
vara att makt oftast ses som tudelat, de som har makt och de som inte har makt. (Jacobson, 
1998 s.256-257) Makt kan uppfattas som både befriande och förtryckande. (Payne, 2002, 
s.355) Vi utgår ifrån det relationella maktbegreppet som framförallt har formulerats av 
Michael Foucault. Han menar att makt finns i varje slags relation och att makt verkar genom 
relationer. Det innebär att makt inte är något som kan erövras eller delas. Makten har en 
produktiv roll, då den bidrar till att något upprätthålls eller skapas. Där makt finns, finns 
också motstånd, det vill säga en skillnad mellan människor som befinner sig i över- eller 
underläge. Makten är relativ i den meningen att den snabbt kan förändras ifrån ett underläge 
till ett överläge eller tvärtom. Makt är alltså inte absolut utan ska ses i sitt kontextuella 
sammanhang, där makt i en situation inte behöver innebära makt i en annan. Den är rörlig då 
vi kontinuerligt utövar makt och gör motstånd. (Franzén, 2000, s.86-90) Makten kan dels vara 
offentlig eller privat. Det är den offentliga makten som är synlig och därmed kan ställas till 
svars. Den tysta, privata makten är den makt som kan vara dold i företag, organisationer och i 
personliga nätverk. (Franzén, 2000, s.96) Expertisens makt är knuten till professioner, där en 
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yrkesgrupp besitter ett slags kunskapsmonopol över sitt verksamhetsområde. Inom dessa 
utvecklas diskurser om hur man ska se på problemet och hur de ska lösas, vilket kan orsaka en 
strid mellan professioner. När de lösningar som professionen bidrar med fungerar, legitimeras 
professionen. (Franzén, 2000, s.97)  
 
En maktanalys utifrån det relationella maktbegreppet kan göras utifrån den makttriangel som 
Franzén talar om. Han menar att man kan förstå makt genom diskurser, resurser och 
kontexter. Maktens triangel är liksidig vilket innebär att varje del har samma betydelse för att 
förstå hur makt verkar. Diskurs betyder ett system av mening och föreställning. De är 
formbundna och etablerar bestämda förhållanden mellan de ord och bilder som ingår i dem. 
Det är diskursen som skapar våra föreställningar. Genom diskursen vet vi hur vi ska se och 
förstå saker, men även vilka synsätt som ska uteslutas. Diskursen har makt över det vi tar för 
givet och det kan vara svårt att ifrågasätt den. Dess informella regler är underförstådda. De 
fungerar som fördomar, något som vi tar förgivet, som underlättar vår kommunikation både 
när vi vill säga något och tar emot något. En diskursiv knutpunkt är en låsning, förtätning, av 
maktrelationer som har en viss stabilitet. Resurserna är relationsbundna, då det är relationen 
som sätter gränsen för vilka resurser som ska användas och vilken styrka resursen tillskrivs. 
De är också knutna till ett visst sammanhang, vilket innebär att resurser kan innebära makt i 
ett sammanhang, men inte i ett annat. Kontexter är det nät av andra maktrelationer som dessa 
är inspända i. Det blir alltså viktigt att både se de omedelbara maktrelationerna samt till deras 
sammanhang. (Franzén, 2000, s.90-116) 
 
En maktanalys utifrån Franzéns makttriangel innebär att man först identifierar de aktörer som 
är involverade och vilka relationer som finns. Nästa steg blir att studera vilken eller vilka 
diskurser och resurser som verkar i den studerade situationen. Det sista steget blir att se i 
vilken kontext de verkar i. Hur kontexten ser ut och om den möjliggör förändringar. När man 
har studerat de olika delarna gäller det att sätta dem samman igen, dvs. återgå till 
utgångspunkten. Meningen med makttriangeln är att öppna upp för en analys av de 
maktprocesser som verkar. (Franzén, 2000, s.118-120) 

5.2.1 Teorins anknytning till uppsatsen 
Begreppet makt tas upp många gånger i forskningen om samverkan. Den beskriver de 
konflikter som kan förekomma då två olika professioner möter varandra i ett gemensamt 
arbete. Eftersom makt i en situation inte innebär makt i en annan, kan personer som är vana 
att inneha makt och inte har samma position under samverkan, orsaka missförstånd. Det är 
därför viktigt att se till kontexten, men även resurserna och diskurserna kring maktrelationer 
inom samverkansområdet. Språket har liksom i förståelsen av diskursen, en viktig betydelse i 
förståelsen av maktrelationen.  
 
Samverkan ska genomföras så att samtliga parter kan känna sig jämbördiga och kan delta på 
lika villkor. (Webb B) Detta är såklart en förutsättning som inte helt utesluter att 
maktskillnader kan finnas, men det förutsätter att dessa belyses för att de inte ska utgöra ett 
hinder. Vi anser därför att det är viktigt att analysera maktrelationerna inom samverkan för att 
belysa de problem som kan uppstå. Vi menar att det kan finnas ett motstånd kring att 
diskutera maktskillnader, men att de ändå kan påverka mer implicit. Det blir därför viktigt att 
offentliggöra ett eventuellt tyst, privat, maktförhållande som Franzén diskuterar. (Franzén, 
2000, s.96) 
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5.3 Rollteori 
Rollteorin handlar om människors samspel med andra och hur deras och våra egna 
förväntningar påverkar på vilket sätt vi agerar och reagerar. Dessa rollförväntningar omsätter 
vi sedan i vårt faktiska beteende. Begreppet roll innebär de förväntningar och normer som är 
kopplade till en social position eller uppgift. Det kan också innebära hur man får en förståelse 
av personligheten och relationer. Det är framförallt arbets-, familje- och föräldrarollen som 
styr vår personlighet och vårt beteende. Det är rollerna som i stor utsträckning ger ramarna för 
det individuella beteendet. Vi är sällan enbart rolltagare utan även rollskapare. I själva 
rollutförandet har individen en viss frihet att uttrycka sig själv och även att distansera sig från 
rollen, t.ex. genom överdrifter eller genom att inom dess ramar bryta mot det förväntade. 
Beroende på hur vi uppfattar våra roller påverkar det vår förmåga att hantera de olika 
förändringar som sker under livets gång. Rollteorin ser människor som aktörer som kan spela 
flera olika roller vilket kallas multipla roller. Att en person har en uppsättning av roller hör 
ihop med att roller alltid ska ses utifrån sitt sammanhang med relationer. Roller går enbart att 
definieras utifrån relationer. Det är rollerna som formar vår identitet utifrån andras ögon. 
Genom att andra reagerar på oss utifrån den uppfattning de har om våra roller, påverkar deras 
syn hur vi ser på oss själva. (Hutchison, 2003, s.43; Payne, 2002, s.221-225; Tornstam, 2001, 
s.122-123) 
 
En roll kan antingen vara tillskriven eller förvärvad. De tillskrivna rollerna är roller som vi 
har på grund av olika omständigheter som vi inte kan påverka, t.ex. att vara kvinna. 
Förvärvade roller är de som vi har utifrån något vi gjort, t.ex. yrkesrollen. När en individs 
olika roller innehåller delar som är oförenliga med varandra uppstår en rollkonflikt. En 
rollkonflikt kan även uppstå vid ambivalens, exempelvis när förväntningarna framstår som 
oklara. Rollkomplementaritet infinner sig då roller, beteenden och förväntningar stämmer 
överens med varandra och med omgivningens uppfattningar. Rollambiguitet är istället när vi 
känner oss osäkra på de förväntningar som ställs på en roll. Till exempel då det uppstår en 
fråga om vad som krävs av personen i sin yrkesroll. I en yrkesroll, främst när man arbetar med 
människor kan det ibland vara svårt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. 
(Hutchison, 2003, s.43; Payne, 2002 s.221-225; Tornstam, 2001, s.122-123) Det kan vara 
svårt att skilja personliga attityder och beteenden från den professionella rollen. Detta kan ur 
professionell bemärkelse ses som en korrekt rolldistans, men kan ibland uppfattas som fel 
ifrån de människor man arbetar med.  (Payne, 2002 s.221-225) Rollerna lärare–elev utgör ett 
kompletterande rollpar som definieras utifrån samspelet mellan dem. I vissa rollpar kan den 
enes rättigheter ofta vara den andres skyldigheter. Samhället i stort kan förstås som ett 
gigantiskt nätverk av relaterade roller som fylls av individer. Yrkeslivet karakteriseras av att 
roller ofta är reglerade genom lagar och föreskrifter och att överordnade roller i allmänhet 
innehåller större individuell frihet än underordnade. (Webb A) 

5.3.1 Teorins anknytning till uppsatsen 
Vid samverkan mellan socialtjänsten och skola möts personer med olika roller. Det kan även 
innebära att rollerna förändras i och med samverkan. Om ens egna förväntningar inte stämmer 
överens med omgivningens förväntningar, kan personen bli osäker på vilka förväntningar som 
ställs på den egna rollen. Den rollambiguiteten kan försvåra samverkansarbetet. Det kan också 
finnas en rollkonflikt mellan den privata rollen och yrkesrollen. Till exempel då man upplever 
att det tar tid innan en insats blir av efter det att man gjort en anmälan om ett barn som far illa. 
Som privatperson hade man kanske inte accepterat detta utan sett till att hjälpa barnet själv 
men i yrkesrollen blir det omöjligt.  
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Rollteorin beskriver begreppet rolldistans som att det ibland är svårt att skilja mellan 
personliga attityder och beteenden från den professionella (Payne, 2002, s.221-225). Vi vill 
genom rollteorin belysa att vid samverkan mellan socialtjänsten och skolan rör det sig ofta om 
elever som har det väldigt svårt. Den rolldistans som krävs för att upprätthålla sin 
professionella roll kan då orsaka problem i arbetet med eleven eller i samarbete med en 
kollega som har en annan uppfattning. Saknaden av förståelsen för andra personers arbete är 
ett hinder framförallt vid samverkansarbetet. Vi vill genom rollteorin se vilken medvetenhet 
intervjupersonerna har om den egna och även andras roller.  

6 Metod 
6.1 Förförståelse 
Vår förförståelse har konstruerats genom våra praktikplatser och de erfarenheter vi haft inom 
det sociala arbetet. Vi har dels befunnit oss i en myndighetsposition, där skolan har förmedlat 
en okunskap om vilka möjligheter och hinder som socialtjänsten står inför. Vi har dels 
befunnit oss bakom skolans perspektiv, där vi påverkats av känslan att skolpersonalen bara 
ger och får ingen information tillbaka ifrån socialtjänsten. Det framkom även en frustration 
som kan finnas i skolan, då de ofta ansåg att det tog för lång tid från det att en anmälan 
gjordes och till dess att socialtjänsten utredde saken. Denna förförståelse har mestadels gett 
oss en negativ syn på samverkan med de tidsödande långa mötena som sällan ger tydliga 
resultat.   

6.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Uppsatsens vetenskapliga position är i huvudsak hermeneutiskt-fenomenologiskt. Det 
fenomenologiska förhållningssättet påverkar vårt insamlande av data, hjälper det 
hermeneutiska oss att analysera det. Med den fenomenologiska hållningen strävar vi efter att 
erhålla förutsättningslösa och rika beskrivningar där sociala fenomen förstås utifrån 
aktörernas perspektiv. Den relevanta verkligheten är sådan som människor uppfattar att den 
är. Forskningsintervjuns fokus ligger i att studera den mening som den intervjuade upplever 
av sin livsvärld. (Larsson, 2005, s.93; Kvale, 1997, s.54-56)  
 
Det hermeneutiska perspektivet påverkar oss i hur vi väljer att se på vårt insamlade 
datamaterial. Ordet hermeneutik innebär att man förstår meningen av det man studerar. Vid 
ett hermeneutiskt perspektiv har vår förförståelse en stor betydelse. Det innebär att vi inte kan 
göra en objektiv tolkning, utan att vår egen referensram påverkar. Forskningsintervjun ses 
som ett kunskapande samtal. Ett samtal där människans livsvärld tolkas, där muntlig diskurs 
förvandlas till text, som vi sedan analyserar. Hermeneutiken speglar både den dialog där 
intervjutexterna skapas och genom att vi är del av den process där intervjutexterna analyseras. 
Inom hermeneutiken talas det om den hermeneutiska cirkeln, som innebär att vi förstår texten 
utifrån sin egen referensram. Vi tolkar därmed textens olika delar, för att förstå dessa utifrån 
textens helhetliga mening. Om helheten eller delarna ändras, ändras också dess totala mening. 
Denna process upphör när vi kommit fram till en enhetlig mening som är fri från inre 
motsägelser. (Larsson, 2005, s.93; Kvale, 1997, s.49-54)  
 
Vår uppsats är inspirerad av Josselsons artikel om hermeneutik (2004) då vi väljer att växla 
mellan tilltrons och misstankens hermeneutik. Under den största delen av analysen har vi en 
tilltro till utsagorna, medan vi väljer att under några delar kritiskt granska via misstankens 
hermeneutik. Tilltrons hermeneutik, likt fenomenologin, mål är att återställa meningen till en 
text genom att undersöka olika meningar som finns naturligt i en text. Meningar behöver inte 
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vara klart utsagda, då de kan ligga djupare än vad de tillsynes vara, men de är förstådda som 
uttryck för det underliggande. Det är intervjupersonen som är expert på sin egen erfarenhet 
och tillsammans med intervjuaren kan de utforska den djupare meningen. (Josselson, 2004, 
s.3, 4). Misstankens hermeneutik utgår från uppenbara dolda meningar, att utforska längre än 
de uttalade meningarna i texten. (Josselson, 2004, s.1) Meningar är sedda som dolda, 
dubbeltydiga eller desorienterade anvisningar mot andra skikt av meningen. Intervjuaren 
måste vara öppen inför dolda utsagor och dekonstruera berättelsen för att kunna tolka denna i 
ett nytt ljus. (Josselson, 2004, s.4, 12) Detta är något som inte behöver ske medvetet hos 
intervjupersonen. Vårt mål är inte att bestrida dennes berättelse, men att se en alternativ 
förståelse. Denna position överensstämmer med vår vilja att komma åt skolans 
samverkansdiskurs, där vi kan se tecken av till exempel socialklass, maktrelationer och kön. 
(Josselson, 2004, s.15)  

6.3 Litteratursökning för beskrivning av den tidigare forskningen 
Under vår litteratursökning framkommer det att ämnet ”samverkan mellan skola och 
socialtjänst” är väl forskat om. Det visar även att det har varit ett väldiskuterat ämne sedan 
1970-talet, där flera studier visar på svårigheter, men också förutsättningar för att samverkan 
ska fungera. Vi har sökt inom databaser som ”Child Abuse and Neglect”, ”ERIC - 
Educational Resources Information Center”, “IBSS - International Bibliography of Social 
Science”, “Artikelsök”, ”DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet”, ”Nationalencyklopedin”, 
”Libris”, ”Statistiska Centralbyrån SCB”. Dessa databaser har vi haft åtkomst till på 
Stockholms Universitets datorer. Vi har även sökt på Google för att finna andra artiklar och 
synpunkter kring samverkan. På hemsidor för Riksdagen, Regeringen och Socialstyrelsen har 
vi läst FoU, SoU och propositioner kring samverkan. Vi har även tagit hjälp av äldre 
rapporters referenslistor.  
 
I de svenska databaserna fick vi fram ungefär ett tjugotal träffar, beroende på vilka sökord 
som vi kombinerade. Vårt urval har främst utgått ifrån de centrala verken som refererats till i 
andra rapporter. Utifrån dessa har vi gjort ett ytterligare urval genom att använda oss av 
litteratur, som är skriven under 1990-talet och framåt. En sökning i internationella databaser 
har också gett ett stort urval av träffar, men eftersom vår studie baseras på den svenska skolan 
har vi valt att inte ta med detta material. De sökord vi använt oss av är: samverka* +skola 
+socialtjänst, samarbete, collaboration, co-operation. 

6.4 Datainsamling och urval 
Vi väljer att göra en kvalitativ undersökning, eftersom vi vill få en ökad kunskap om 
skolpersonalens subjektiva upplevelse och uppfattning kring ämnet samverkan. Det är 
intervjupersonens livsvärld som är fokus för undersökningen. Den kvalitativa metoden 
innebär att vi själva deltar och befinner oss i den sociala verklighet som vi studerar. Vi medför 
därmed en påverkan av datainsamlingens resultat, i detta fall genom att vara intervjuare. 
Datainsamlingen sker genom djupintervjuer med delar av skolpersonalen från en utvald skola. 
Efter en analys av detta samlar vi de intervjuade i en fokusgrupp. (Larsson, 2005, s.92) 
Kvalitativa metoder har som syfte att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta, 
vilket innebär att de personer som undersöks blir färre än vid en kvantitativ metod. Även om 
en kvalitativ metod utgår från ett helhetsperspektiv, innebär det inte att vi inte kan avgränsa 
undersökningen. (Larsson, 2005 s.92) Vi båda kommer att delta under alla intervjuer, där den 
ena har en intervjuledarroll och den andre en observatörsroll. Observatören kommer att ha en 
möjlighet att komma in med eventuella frågor som intervjuaren missar.  
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6.4.1 Urval 
Intervjuns kvalitet är beroende av att intervjupersonerna ger täta och detaljerade 
beskrivningar. Det är därför viktigt att välja personer som kan ge sådana beskrivningar. 
(Larsson, 2005, s.104) Då vår ambition är att undersöka de olika rollerna i samverkan, väljer 
vi att intervjua en rektor, en kurator och två lärare. Vi vill genom detta urval få med både ett 
strukturellt perspektiv och ett individuellt perspektiv på samverkan. Eftersom vi väljer att göra 
vår undersökning på enbart en skola, blev valet av rektor och kurator förbestämt. Vid valet av 
lärare använder vi oss av ett syftesbestämt urval, enligt en variant av ett snöbollsurval. Genom 
en redan förmedlad kontakt på skolan, ber vi den personen välja intervjupersoner som kan ge 
oss detaljerade beskrivningar. (Larsson, 2005, s.103) 

6.4.2 Intervjuguide 
Vi använder oss av en allmän intervjuguide under vår datainsamling, som baseras på tre 
teman, vilka följs upp av öppna frågor kopplade till temat. Denna typ av intervjuguide brukar 
beskrivas som en checklista, eftersom en del frågor sedan följs upp av mera informella frågor. 
Det är angeläget att de teman vi inte väljer är för låsta, eftersom det är viktigt att vara öppen 
för om intervjupersonen tar upp andra viktiga teman som är relevanta för undersökningen. 
(Larsson, 2005, s.104) Vid fastställandet av intervjuguiden använder vi oss av en deduktiv 
strategi, vilket kort kan sammanfattas som att förstå data utifrån teori. Det innebär att vi 
kommer att styras ifrån tidigare valda teoretiska perspektiv, som utgör grunden för vilka typer 
av frågor som ställs, samtidigt som det innehåller en tolkningsmall för de svar som erhålles. 
(Larsson, 2005, s.23) Då våra analysverktyg består av ett övergripande 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, maktperspektiv och rollteori, kommer våra intervjufrågor 
att formuleras utifrån dessa perspektiv. För att vara säkra på att vår intervjuguide stämmer 
överens med våra teman, gör vi två testintervjuer på lärare. Detta möjliggör att vi kan 
omformulera svårställda frågor och där vi kan kontrollera vilka möjliga resultat som kan 
komma fram.  

6.4.3 Fokusgrupp 
Vårt val att använda oss av en fokusgrupp som uppföljningsmetod, är att fokusgruppen 
hjälper oss att få det djup och den kontext, som vi behöver för att fördjupa vår förståelse kring 
skolpersonalens samverkansdiskurs. (Wibeck, 2000, s. 58, 127) Utifrån vår förståelse av att 
samverkansbegreppet är svårdefinierat och kulturellt förankrat, känns det naturligt att 
sammanföra de vi intervjuat i en fokusgrupp. Det är intressant att komplettera med en metod 
där forskarens påverkan är mindre, än i en vanlig djupintervju (Billinger, 2005, s.171). 
Wibeck citerar Morgan i boken Fokusgrupper: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data 
samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne.” (Abrahamson, 2005, s.179) En fördel som 
vi får från fokusgruppen, är att deltagarna kan gemensamt resonera sig fram till åsikter och 
idéer. (Wibeck, 2000, s.40) Billinger menar att individen själv inte enskilt väljer sina 
värderingar och åsikter, utan ansluter sig till olika sociala gruppers hållning till olika frågor. 
Genom användandet av denna metod kommer vi att visa hur gruppen resonerar kring 
fenomenet, och därmed klargöra en tydligare bild av diskursen. (Billinger, 2005, s.170) Vi 
kommer att använda fokusgruppen som en form av ”member check”, där vi prövar vad som 
sägs i fokusgruppen i jämförelse med vad som sagts i tidigare intervjuer. (Janesick, 1994, 
s.217-219) 

6.5 Utskrift och analys 
Alla intervjuer och fokusgruppen kommer att bandas, för att sedan transkriberas, vilket 
betyder att hela intervjun skrivs ut till en sammanhängande text. Vi kommer att transkribera 
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allt som sägs, men har valt att inte ta med pauser och skratt som ibland kan förekomma. Den 
av oss som har observatörrollen kommer att transkribera materialet. (Larsson, 2005, s.92) 
 
Vid dataanalysen kommer vi främst att använda oss av meningskoncentrering och 
meningskategorisering, för att sedan göra en meningstolkning. Med meningskoncentrering 
menas att vi omformulerar långa och utförligare intervjuutsagor, till kortare och mer 
sammanfattande formuleringar, utan att den centrala meningen med utsagan försvinner. 
Meningskategorisering innebär att texten organiseras utifrån exempelvis de temata eller 
frågeställningar som undersökningen utgår ifrån. När en meningskoncentrering och 
meningskategorisering är gjord kommer vi att använda oss av resultatet för att göra en 
meningstolkning. När vi använder oss av meningstolkning så försöker vi på ett djupare plan 
förstå meningen med intervjupersonens utsaga. Tolkningen kommer att göras utifrån de valda 
analysperspektiven. Vi går utöver det som är direkt uttalat, till att förstå det som inte direkt 
framträder under intervjun. För att göra en meningstolkning krävs det en viss distans till 
texten. Detta får vi genom att analysera resultatet vi olika tidpunkter och genom att se på det 
utifrån valda teoretiska perspektiv och mot bakgrund av vår vetenskapliga position. (Kvale, 
1997 s.174-176; Larsson, 2005 s.106)  

6.6 Uppsatsens trovärdighet  
Inom den kvalitativa forskningen bygger många av datainsamlingsmetoderna på forskarens 
och den undersöktes subjektiva syner på omgivningen. (Ruth, 1991, s.278) Det är därför 
viktigt att kontinuerligt beakta undersökningens reliabilitet och validitet. (Kvale, 1997, s.207) 

6.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitetsbegreppet inom kvantitativ forskning handlar om hur väl en undersökning är 
utförd. Det väsentliga är att vi kan se var gränsen för vår egen livsvärld och den undersökta 
personens livsvärld går. (Ruth, 1991, s.281-284) Detta innebär att vi måste vara medvetna om 
att intervjupersonerna ger oss sin tolkning av samverkan, som vi sedan ska analysera. Vi 
måste vara vaksamma inför den dubbla hermeneutiken, då vi tolkar intervjupersonernas 
tolkningar. Det bli viktigt att vi ser skillnad på vad som är våra egna tolkningar och vad som 
är intervjupersonernas tolkningar. För att kontrollera de resultat som vi får och därmed stärka 
reliabiliteten, ställer vi flera frågor med samma fokus under intervjuerna. Vi transkriberar hela 
texten en gång, för att sedan transkribera valda delar igen. Vi båda analyserar alla data, men vi 
väljer även att analysera valda delar vid flera olika tidpunkter. Det är de tre tillvägagångssätt 
som Larsson beskriver kan stärka reliabiliteten inom kvalitativ forskning. Det är viktigt att 
resultaten av det undersökta hela tiden är konsistent, det vill säga att vi får samma resultat vid 
varje tillfälle. (Larsson, 2005, s.115-117) Genom en fokusgrupp kommer vi att stärka 
reliabiliteten genom att vi får in ytterligare data i analysen. Vi kan även därigenom kontrollera 
svaren med undersökningens deltagare. (Wibeck, 2000, s.119) 

6.6.2 Intern validitet 
I kvalitativforskning handlar validiteten om intern validitet. Validitet betyder giltighet och 
handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. Det är 
alltså viktigt att vår undersökning baseras på vårt syfte och ger svar på vår frågeställning. 
(Kvale, 1997, s.150; Ruth, 1991, s.286) Vid kvalitativ forskning görs en intensiv 
undersökning på ett fåtal fall där vi beskriver det undersökta noggrant. Det handlar om att 
intervjupersonerna svarar på det som vi vill att de ska svara på och att alla intervjupersoner 
kommer till tals. (Kvale, 1997, s.116) Vår studies validitet är beroende av att 
intervjupersonerna ger oss täta och rika beskrivningar (Larsson, 2005, s.102) Det krävs också 
att vi är hantverkskickliga, vilket utvecklas under undersökningen med ständigt 
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kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna. Kvale ser också 
validering som en ständigt pågående kvalitetskontroll under alla stadier i undersökningen. 
(Kvale, 1997, s.213, 218; Larsson, 2005, s.117) Validiteten stärks genom att många olika 
datakällor pekar mot samma tolkning och utesluter andra (Ruth, 1991, s.287). Det gör vi 
genom att intervjua flera olika personer och sedan föra dem samman i en fokusgrupp. 
Mångsidigheten i en undersökning utgör en viktig del i validiteten.  
 
En fara i vår fokusgrupp är att deltagarna kanske inte säger vad de tänker på grund av 
grupptryck eller annan påverkan. Lärarna kan känna sig hindrade att uttala sig fritt då rektorn 
deltar. Deltagarna kanske även överdriver, eller drar tillbaka de åsikter de gav under den 
enskilda intervjun. Fokusgruppen kanske inte heller ger en djupare förståelse eller ger en 
felaktig syn på samverkan, vilket sänker undersöknings trovärdighet. Det finns alltid en risk 
med fokusgrupper att deltagarna säger det som är socialt accepterbart. Begreppet samverkan, 
som vi tidigare beskriver, är ett begrepp som förmodligen styrs av en stark diskurs i skolan.  
(Wibeck, 2000, s.121) 

6.6.3 Generaliserbarhet 
Det finns olika former att mäta generaliserbarheten inom kvalitativ forskning, som dock bör 
göras med försiktighet. (Kvale, 1997, s.210-211) För att forskaren ska kunna dra allmänna 
slutsatser är det viktigt att hitta en balans mellan de fenomen och de temata som finns i 
materialet och de tematiska fält som ligger bakom dem. Enligt Ruth kräver också 
generaliserbarheten en teoretisk förankring av beskrivningen. (Ruth, 1991, s.289) 
 
I den här rapporten använder vi oss av en naturalistisk generalisering. En naturalistisk 
generalisering vilar på vår personliga erfarenhet. (Kvale, 1997, s.210-211) Det handlar om när 
tyst kunskap kan verbaliseras till en mer formulerad påståendekunskap. (Larsson, 2005, s.118) 
Generaliserings validitet beror på i vilken utsträckning som de jämförda egenskaperna är 
relevanta, vilket är beroende av hur rik, tät och solid beskrivningen av fallet är. (Kvale, 1997, 
s.210-211) Fokusgruppen i denna undersökning kan hjälpa oss att komma åt underliggande 
värderingar och premisser som argumentationen utgår ifrån. Den kan belysa hur 
argumentationen kring ämnet diskuteras i andra grupper. (Wibeck, 2000, s.123) 

6.6.4 Triangulering 
Vi kan på flera olika sätt triangulera för att öka kvalitén och trovärdigheten i uppsatsen. Vi 
använder oss av teoritriangulering, som innebär att man använder flera teoretiska perspektiv 
vid analysen av samma dataunderlag. Genom att använda sig av triangulering av datakällor, 
vill vi få en fördjupad och mer nyanserad information. Detta kan ske genom att intervjua 
personer med olika roller och olika perspektiv på fenomenet. Det kan också innebära att man 
gör intervjuer med personerna vid flera tillfällen. (Larsson, 2005, s.109-117) En möjlighet 
med att använda oss av både individuella djupintervjuer och en fokusgrupp, gör att vi genom 
triangulering säkerställer validiteten eftersom det möjliggör att vi kan jämföra de olika 
datakällorna. (Wibeck, 2000, s.122) Vi kommer att använda fokusgruppen som en member 
check, där vi kontrollerar att de data vi fick ifrån intervjuerna, med vad de säger under 
fokusgruppen. (Patton, 1990, s.459) Genom att vi är två personer som skriver uppsatsen, 
kommer vi att använda oss av undersökartriangulering, vilket innebär att vi är två intervjuare 
vid datainsamlingen samt två personer som analyserar samma data. Sist använder vi oss av 
triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner, eftersom vi använder oss av ett 
hermeneutiskt-fenomenologiskt synsätt. (Larsson, 2005, s.109-110) 
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6.7 Etik 
Det finns inte några explicita regler eller klara lösningar för de etiska problem som kan uppstå 
vid en undersökning som är baserad på intervjuer. Det sociala samspelet som pågår under 
intervjun påverkar både intervjupersonen och oss som intervjuar. Det är därför viktigt att 
beakta de etiska aspekterna i undersökningen. Etiska överväganden är något som är en 
pågående process genom hela undersökningen. Innan intervjuerna äger rum informerar vi 
intervjupersonerna om undersökningens syfte, samt att de får ge sitt samtycke till att delta. Vi 
garanterar också en extern konfidentialitet under uppsatsskrivandet. Under intervjun 
informeras personerna att de har rätt att när som helst avbryta intervjun. Det är även viktigt 
under de etiska övervägningarna att ta ställning till vilka konsekvenser undersökningen får för 
intervjupersonen. Risken att intervjupersonen lider skada ska vara så liten som möjligt. 
(Kvale, 1997, s.104-110; Larsson, 2005, s.119-120) Då vår undersökning enbart utförs på en 
skola och där den troende hermeneutiken riktar sig mot en autentisk redovisning av det som 
de intervjuade har berättat, blir det därmed etiskt problemfyllt eftersom det är svårt att 
bibehålla deras konfidentialitet inom skolan. (Josselson, 2004, s.12). Då vi enbart intervjuar 
rektorn, kuratorn och två lärare är det inte svårt för personer på skolan att identifiera vem som 
säger vad. Intervjupersonerna kommer att informeras om detta och får möjlighet att på nytt ge 
sitt samtycke till det. Extern konfidentialitet kan vi garantera, där det som säg inte kan 
kopplas till individen. Vilken kommun och vilken skola som undersökningen är gjord i 
framkommer inte heller i uppsatsen.  
 
Ur etisk synpunkt är det även viktigt att beakta forskarens roll i undersökningen. I en 
kvalitativ undersökning är det vi som är det centrala instrumentet. Vi medför en påverkan 
under hela undersökningsprocessen och uppsatsens utformande, men även i samspel med de 
intervjuade och därmed resultaten av intervjuerna. (Wibeck, 2000, s.128) Inom misstankens 
hermeneutik finns det en risk att intervjupersonen känner sig förolämpad eller finner 
undersökningen som ett övertramp, där tolkningen görs längre än vad de sagt. Det finns alltid 
en risk med att intervjupersonerna inte har varit insatta i vad de samtycker till och därmed inte 
känt till att forskaren gör den slutliga analysen i undersökningen. För att kombinera de olika 
hermeneutiska inriktningarna är det viktigt att vara säker på vad de intervjuade menar innan vi 
kan undersöka det dolda. (Josselson, 2004, s. 20, 22) 

6.8 Studiens begränsningar 
Vi väljer att begränsa studien på olika sätt för att den inte ska bli för omfattande. Vi väljer att 
enbart fokusera oss på en skola, då vi ansåg att ett rollfokus, med lärare, rektor och kurator, 
var användbart för att svara på vår frågeställning. Därmed väljer vi bort att studera flera 
skolor med intervjupersoner av samma roll, vilket kan ha gett oss en annan syn på samverkan. 
Vi väljer även bort att granska hur eleverna eller socialsekreterarna ser på samverkan. Den 
tidigare forskning som exempel Sundell visar på, är att socialsekreterarna vanligen var 
positiva medan exempelvis förskolepersonal var negativ. Vi anser att enbart välja 
skolpersonal, tillgodoser vårt syfte med att fördjupa vår kunskap om hur skolans personal ser 
på samverkan.  
 
Vi väljer att enbart studera svenska verk eftersom vår undersökning baseras på den svenska 
skolan. Det beror också att det finns en stor mängd svensk forskning inom området och med 
den tidsbegränsningen som vi hade, möjliggör inte för en mer omfattande studie av utländska 
verk. Vi väljer även bort att ha med en intervju med en forskare, då vi anser att den 
nedskrivna forskningen tillfredsställer vårt behov av referensmaterial.  
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Anledningen till att vi har väljer bort en kvantitativ ansats på undersökningen, beror på att vi 
vill fokusera på att ta del av intervjupersonernas livsberättelser och sedan genom en 
fokusgrupp få en djupare förståelse. Vi anser till följd därav att studiens syfte besvaras bäst 
genom en kvalitativ undersökning.  

7 Resultat 
7.1 Inledning 
Vi har valt att presentera våra intervjupersoner utifrån deras yrke, utbildning och ungefärliga 
ålder. I resultatdelen redovisar vi de viktigaste citaten, som belyser de tre teman som c-
uppsatsen baseras på. Det innebär att varje intervjuperson inte alltid redovisas. Där vi tagit 
bort delar av citatet redovisar vi detta med tre punkter. I samband med varje tema redovisas en 
sammanfattande kommentar.  

7.1.1 Intervjupersonerna 
IP 1: Rektor, kvinna i 55 årsåldern, lärare med skolledarutbildning. 
IP 2: Kurator, kvinna i 65 årsåldern, småbarnspedagog och socionom. 
IP 3: Lärare, kvinna i 40 årsåldern, årskurs1-7 med inriktning Samhällsorientering, Matematik 
och Naturkunskapsorientering. 
IP 4: Lärare, man i 25 årsåldern, årskurs 1-7 med inriktning Samhällsorientering. 

7.1.2 Skolans samverkansarbete 
Organisationen på skolan ser annorlunda ut jämfört med den typiska uppbyggnaden skola 
kontra socialtjänst. På skolan är kuratorn anställd som socialsekreterare i Barn- och 
Ungdomsgruppen, men arbetar främst i skolan. Hon sitter med i socialsekreteraregruppen, där 
hon har sin handledning och drar ärenden, medan hon arbetar som kurator i skolan och sitter 
med i elevvårdsgruppen. (IP 1) 

7.2 Samverkans betydelse (tema 1) 
Intervjupersonerna definierar samverkan på liknande sätt. IP 1 menar att  

”samverkan är att man möts vid någon situation som man önskar att lösa. Att man är 
öppen i det och där alla är ute efter att få bra resultat.” ”I vårt område har den 
(samverkan, vår anm.) en oerhörd stor betydelse. Det måste finnas en bra samverkan 
med socialtjänsten därför att många av våra barn och de familjer som vi har, oftast har 
kontakt med socialtjänsten.” ”Om vi inte hade haft socialtjänsten att samverka med 
skulle vi stå oss ganska slätt i vårt samhälle.”  

 
IP 2 beskriver samverkan som ett  

”samspel, det handlar ju helt enkelt om att man möts… jag tror att det är någonting 
man bygger upp det till att vara och det är ingenting man bara kan säga nu ska vi 
samspela utan det här tar tid och det handlar om personer också.”  ”Jag tror det 
betyder mycket för klienten. Det är i första hand för barnet, för mig är det alltid att ha 
barnet i centrum men det smittar ju av sig på föräldrarna också, det vill säga när vi ska 
ha kontakt med sociala”.  

 
 IP 3 menar att samverkan är  

”att man är olika grupper, som försöker jobba mot gemensamma mål. Ja samhället 
måste ju samverka.” Hon anser att vi bör samverka för ”de här speciella barnen, som 
har speciella behov och som jag som pedagog inte kan åtgärda.”   
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IP 4 anser att samverkan är ett  

”samarbete, att man har bra kommunikation och kontakt.” ”För barnens bästa, för att 
kunna hjälpa barnen så bra som möjligt.” ”Alltså det är ju framförallt för att det ska bli 
så bra som möjligt för barnen, för de andra sakerna runt omkring har vi ju mest för att 
det ska blir bra. Om jag får mer information så vet jag mer om barnet och det kan 
underlätta men det är ju fortfarande barnet det handlar om.” 

7.2.1 Samverkansansvar 
Åsikterna om vems ansvar det är att samverkan fungerar varierar mellan intervjupersonerna. 
Ansvaret enligt IP 1 är:  
 ”Allas… på alla nivåer…”  
 
IP 4 menar däremot att ansvaret är delat.  

”Jag kan väl tycka att det är deras ansvar, socialtjänsten, fast samtidigt alltså delvis är 
det ju mitt ansvar också. Om jag märker att det krävs att socialtjänsten ska kopplas in, 
då är det ju mitt ansvar att se till för jag kan ju inte vänta och hoppas på att de ska 
uppmärksamma någonting om ingen annan meddelar de så att säga… Men om jag väl 
har anmält en sak så känner jag ju att jag då har lagt över ansvaret delvis på de 
eftersom de vet hur det ska skötas på ett annat sätt. Så initiativtagandet kan väl vara 
mitt ansvar kan jag tycka.”  

 
IP 2 och IP 3 är däremot enade om att det är skolans ansvar. IP 2 säger  

”Skolan, det är nog vi som vill in, vi vill vara med. Det är det som är skillnad från 
andra ställen där går socialsekreterarna ut och det är de som ville ha det här och här är 
det skolan som vill ha det här.”  

 
IP 3 menar att det är hennes ansvar:  

”Det måste vara mitt ansvar, eftersom det är jag som initierar det hela tiden. Det är jag 
som går och ber om den här hjälpen.” 

7.2.2 Anledningar till att samverka 
Intervjupersonerna beskriver att det finns flera olika anledningar till att samverka men att det 
ibland kan vara svårt att se vilket resultat samverkan ger. IP 1 menar att det är:  

”Svårt att väga och mäta, men det jag kan säga är att jag lärt mig under årens lopp att 
det här inte går att mäta men det är mycket. Alltså man får verkligen en annan bild när 
man pratar med någon med en annan erfarenhetsbakgrund och annan kunskap. 
Anledningen (att samverka, vår anm.) är att det ska bli bra för de här små människorna 
som vi har här.” ”Det finns fortfarande att det förekommer här att man har ett visst 
misstänkliggörande mot varandra i gruppen… vad gör de egentligen på socialtjänsten. 
Det händer ju ingenting. Här har vi ju väckt den här frågan hur länge som helst och den 
här familjen borde ju vara känd. Skolan kan ju tycka att det ska hända saker och det ska 
gå fort och gärna ganska drastiska saker… Man blir frustrerad, man ser små människor 
som inte har det bra helt enkelt och tiden bara går. Samtidigt så vet man ju att om man 
suttit i det här arbetet länge är att det här tar tid.” 

 
IP2 beskriver att:  

”Det (samverkan, vår anm.) har stor betydelse.” ”Dessutom som jag tycker är viktigt 
för lärarna och det är att man kan återföra. Det säger många lärare, vi bara anmäler 
och sen hör man ingenting och vi har barnet varje dag. Det ger ju ganska stor trygghet 
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för lärarna att man säger att de håller på, jag kan inte berätta för dig vad de gör om 
inte föräldrarna är med men du ska veta att de håller på. Om man går där ute och har 
barnet varje dag och varje timme för det är så de har det och vet att de gör någonting, 
det var ändå en mening med det här. Det kan hända någonting inte nu men sen, det kan 
bli en förändring.” ”Lärarna har barnet varje timme hela året och de kan inte säga jag 
orkar inte längre. Lärarna har ett oerhört tungt jobb. Och därför gäller det att 
underlätta för dem så att de inte känner att allt ansvar hänger på de.” 

 
IP 3 menar att samverkan:  

”kan ge förklaringen till vissa barns beteende. De (socialarbetarna, vår anm.) får ju inte 
berätta… de får ju inte berätta någonting. Så oftast blir det så om man sätter igång en 
sån utredning, om vi inte hade haft kuratorn på plats, då vet vi inte om det sker 
någonting. Och där skulle man kanske behöva få veta… att nu fortgår någonting, att det 
pågår ett arbete och vilka åtgärder. Vi får nästan aldrig feedback… och det tycker jag 
är jättesynd. Innan man får feedback att det går åt rätt håll så oroar man ju sig. Man 
tar det ju på sig tills man veta att en lösning… att det händer någonting och då lyfts det 
bort ifrån mig som pedagog då.” 

 
IP 4 beskriver utbytet av samverkan som:  

”Om samverkan skulle vara större och bättre så skulle jag nog få mera utbyte. Just nu 
har jag inte fått så mycket utbyte av den samverkan, de få som jag har haft har det mest 
varit hysch hysch om allting, så man har inte veta mycket om vad som har hänt.” ”Att 
det ibland kan kännas att det är mycket man skulle vilja veta om barnen som man inte 
får veta för att det är konfidentiellt från socialas sett, och ibland vet man inte ens att 
sociala är inkopplat med vissa familjer heller och vissa såna saker kan det kännas att 
det är svårt att man inte vet innan för att det skulle kunna underlätta vårt arbete när 
man har lite förkunskaper och förförståelse varför vissa barn kanske kan reagera på 
vissa sätt.” ”Ja men det är väl lite så jag skulle vilja ha mer information om situationen 
vad det är som är problem vad problemet kan beror på så att man inte råkar förvärra 
saker och ting liksom man råkar säga någonting som inte är så bra att säga när man 
inte vet om det om barnet eller någonting sånt.” 

7.2.3 Yrkesrollen 
I diskussionen om yrkesrollens betydelse menar IP 1 att:  

”Jag får ju en ganska viktig roll eftersom det är jag som ska stå bakom besluten. Jag 
tycker nog att man tar tillvara (de olika yrkesrollerna, vår anm.) men jag tror att det är 
rätt unikt, det är inte så himla vanligt. Att känna personen bakom den som har rollen är 
jätteviktigt. Det är därför det är så bra att ha den här kuriren springande emellan 
eftersom hon känner till båda kulturerna väl, och hon känner dessutom människorna.” 

 
 IP 2 menar att:  

”det handlar ju också om det här att man lär känna varandra och vet vad man kan 
använda varandra till. Som det är nu är det ju en möjlighet att jobba tillsammans. 
Handläggaren kan komma hit och man kan göra en gemensam planering tillsammans 
med föräldern så det är mera öppet.” 

 
IP 3 skiljer på rollerna då hon menar att:  

”Jag är lärare, jag är inte kurator. Det kan ju vara så att det berör inlärningen och 
eftersom barnet då inte klarar sina relationer med sina föräldrar till exempel  då måste 
de ju få stöd i det och då kan ju inlärningen fungera också. Då tar vi bort vissa bitar 
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som jag känner att jag har inte utbildning för det och så kan jag få stöd att utföra mitt 
arbete. Det är viktigt att vi skiljer på rollerna så vi inte går in i varandra för mycket.” 
”Det kan bli så att man fastnar i en roll och då är det bra om någon annan kommer in 
utifrån. Hon (kuratorn, vår anm.) tar ansvaret för den sociala biten… jag ska ju först 
och främst vara pedagog.”  

 
IP 4 diskuterar hans roll som:  

”Min är roll är väl att förmedla de intryck och det som jag får av barnen i första hand 
då liksom om det handlar om ett barn eller familjen. Alltså de intrycken jag får. Min roll 
är väl att förmedla mest det jag ser så objektivt som möjligt. För att ge de en bild av hur 
barnet funkar i sociala sammanhang här.” ”Alltså som lärare så kan väl man känna sig 
som att man sitter ju ofta inne med mindre information och då kan man ju känna sig lite 
underlägsen eller vad man ska säga vid samverkan det är de som vet mer och har mer 
koll på hur det funkar och så att eftersom man själv inte är så insatt i hur deras arbete 
fungerar exakt och så.” 

7.2.4 Olika synsätt 
IP 1 menar att de  

”försöker skilja på det (synsättet, vår anm.) så mycket som det går. Skilja vad som är ett 
skolproblem och var det ligger någonstans. Ibland kan vi inte göra någonting här i 
skolan eftersom det inte är någon idé. Vi kan skaffa specialpedagoger och mindre 
grupper. Det lättar på trycket, men det är inte det som är grejen. Det är i den sociala 
situationen som det måste ske en förändring. Vi är i första hand skolan, men ibland, 
upplever vi ibland att vi är en social institution… Vi ska ha båda rollerna till en viss del. 
Skolan ska fostra och lära, ta ett socialt ansvar, men vi kan inte göra för mycket.”   

 
IP 2 menar att det är självklart att man har två synsätt för annars hade man inte behövt 
samverka.  

”Den här förståelsen är ett viktigt jobb i skolan när man jobbar så här. Annars blir det 
två kulturer som står där och knackar på varandra och det är då man säger de kan väl 
se till att ungen kommer till skolan, det är mamma som brister, det är mamman som inte 
får upp ungen, det borde sociala kunna fixa, men vi kan göra det tillsammans.” 

 
 IP 3 menar att  

”ibland känns det som det är jag som gör fel och det är därför barnet inte fungerar och 
där får man ju inte vara för snabb, utan då man måste komma och titta hur jag agerar 
mot barnet.” 

 
 IP 4 anser att  

”det borde ju påverka lite grann, vi ser ju barnen i annan situation och har andra krav 
och förväntningar och så på hur barnet ska fungera enligt normerna än vad 
socialsekreterarna borde ha.”  

7.2.5 Sammanfattning  
Det finns ingen gemensam definition om vad samverkan innebär, men samtliga 
intervjupersoner ger samverkan en liknande betydelse. De använder sig av begrepp som 
arbeta mot samma mål, att mötas vid en situation som de önskar att lösa, att det krävs en god 
kommunikation, samarbete och samspel. Framförallt kuratorn och rektorn lyfter fram vikten 
av att lära känna personen i den andra rollen. Svaret på för vem ska man samverka är alla helt 
enade om att det är för barnens skull. Ansvarsfördelningen går ifrån att vara allas, till den 
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enskilda personen. Det finns ett samförstånd att vi ska samverka, men problemet att inte bli 
informerade dyker upp hos lärarna. Kuratorn och rektorn medger att det är ofta som lärare 
anser att de inte blir återkopplade. Kuratorn pekar dock på att det inte borde vara ett problem 
om man får ett samtycke från barnens föräldrar. Det framkommer tydligt att det är viktigt att 
skilja på ett pedagogiskt kontra ett socialt synsätt. Det är viktigt att inte lärarna får rollen som 
kurator, utan att de fokuserar på den pedagogiska delen och sedan tar hjälp från kuratorn i det 
andra. 

7.3 Skolans samverkansdiskurs (tema 2) 
Samtliga intervjupersoner är enade om att det inte finns en gemensam definition, på skolan, 
om vad samverkan innebär. Det framkommer att det inte heller finns något styrdokument eller 
handlingsplan som avser samverkan med socialtjänsten. Det sker inte heller några 
regelbundna diskussioner angående hur samverkan ska fungera inom skolan. IP 2 säger att det 
beror på att diskussionerna är behovsstyrda;  

”Det är hela tiden levande eftersom vi träffas en gång i veckan, elevvårdsteamet och 
där tar vi ju upp även sociala problem och hur vi ska ha kontakt med socialen om vi 
måste kontakta handläggaren eller så.”  

 
IP 1 säger att de har det:  

”hela tiden i diskussioner i elevvårdsgruppen hur vi gör och på vilket sätt vi arbetar, 
men i övrigt inte.”  

 
Varken IP 3 eller 4 upplever att det sker någon sådan diskussion regelbundet. IP 3 beskriver 
det på följande sätt  

”Nej inga regelbundna. Vi har väl möjligtvis tagit upp det vid ett fåtal tillfällen men 
ingenting som ofta tas upp eller någonting sånt där.”  

 
På frågan om det finns en diskussion med socialtjänsten om vad samverkan ska innebära 
svarar intervjupersonerna att en sådan diskussion inte existerar men IP 1 menar att  

”Nej, och andra sidan har vi haft en väldigt djupgående diskussion hur det ska se ut 
eftersom vi har den här konstruktionen. Vi betalar och de anställer.” 

7.3.1 Prioritering av samverkan 
IP 1 anser att samverkan är något som prioritera inom skolan. 

”Lagarbete ska prioriteras, det är ett av lönekriterierna. Både inom skolan och med 
andra runt omkring.”  

 
IP 2 anser att hon  

”prioriterar det högt men det är ju för att jag är anställd för att göra det. Men hur vi 
prioriterar det är helt behovsstyrt. Det kan vara upp och ner, ibland har vi inte pratat 
om det på länge eller som den här veckan pratar vi om det mycket och vi känner att de 
behöver komma och hjälpa oss. Det beror på dagsformen.”  

 
IP 3 säger att eftersom  

”de (skolan, vår anm.) har anställt en kurator, visar att de tycker att det är en viktig 
bit… och det här är ju något som kommer fram på olika sätt, att det är viktigt att man 
samverkar. Den här skolan tycker jag betonar att vikten av det, det betyder mycket.”   

 
IP 4 är av en annan åsikt då han inte anser att det står  
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”särskilt högt. Det mesta går genom kuratorn. Där kanske det prioriteras högt… men 
det är ingenting som vi tar upp väldigt mycket i vårt arbetslag eller någonting sånt eller 
på stora personalkonferenser… ingenting så till att vi pratar om det, utan är det så att 
det är stora problem eller om man misstänker att det är någonting som inte är som det 
ska så pratar man med kuratorn i första hand. Sen brukar hon prata med föräldrar och 
så först och hör hur det är och sen tar hon kontakt med socialtjänsten efter det i så fall.”  

7.3.2 Rollförväntningar 
Alla intervjupersonerna är enade kring att det finns höga förväntningar på socialtjänstens 
arbete. IP 1 tror att de är  

”orealistiska… sitter man ner och diskuterar, förstår man mycket väl, men när man 
sitter i situation att man har en liten människa nära sig som man märker far illa, blir 
man så upprörd att man inte förstår någonting i vissa stunder… Det finns en viss 
förståelse för det, men det är ändå så att när det väl kommer till kritan reagerar jag och 
det är en annan sak.”  

 
IP 2 anser att  

”i allmänhet har lärarna en övertro på vad socialsekreterarna kan göra… Det har med 
förväntningarna, det hänger ihop med vad man säger att de inte tror att det inte görs så 
mycket. Det handlar om tid ingenting annat. Har man ett jätteproblem som lärare som 
person hela tiden lever i och sen tar det ju sådan tid… Då säger lärarna, de 
(socialsekreterarna, vår anm.) gör ju ingenting. Men samtidigt är de ganska tålamodiga 
för de vet att det går men det mal och det är så det är.” 

 
IP 3 anser inte att förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Hon menar att lärarna 
vill  

”att det ska hända någonting, att det ska bli, förbättra situationen naturligtvis.”  
 
IP 4 menar att han 

”tror att de har höga förväntningar på att de ska ta tag i det och lösa problemet… ur en 
socialsekreterares synpunkt kan de anses vara för höga, men om man utgår från barnen 
är de inte så höga. Det handlar väl lite om resurser.” 

7.3.3 Ledningen 
Tidigare forskning poängterar att en tydligt definierad ledning med struktur har stor betydelse 
vid samverkan. Vid frågan om hur ledningen kan utveckla samverkan säger IP 2  

”Samverkan ska beslutas på ledningsnivå så det är tillåtet och det ska vara tydligt. Sen 
hur man bygger upp det, det gör man hela tiden med personer.” 

  
IP 1 anser att ledningen skulle kunna utveckla samverkan genom att  

”trampa upp stigarna bättre till de andra grupperna (socialtjänsten är uppdelade i 
områdesgrupper och kuratorn arbetar enbart i en områdesgrupp, vår anm.).”  

 
IP 4 menar att  

”det känns som om ledningen har större möjligheter att påverka än vad vanliga 
pedagogerna har de har lite större makt och bättre kontakter och såna saker. Om de 
anser att någonting inte fungerar som det ska borde de ha ganska stor möjlighet att 
diskutera det med ansvariga på socialkontoret.” ”Det som jag tycker svårt är just det 
här att sekretessen är hård men det är säkert ingenting som de kan göra någonting åt 
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det är någonting grundläggande. Men det är just det som känns som det svåra att det är 
så lite information som man kan få ibland men som man skulle behöva ha med.” 

 
IP 3 och 4 menar att om ledningen inte prioriterar samverkan med tid och resurser uteblir 
samverkan medan IP 1 och 2 anser att personligheten avgör om samverkan blir av. IP 1 
menar att det är  

”ungefär samma sak som ungarna säger om vad som är bra för lärande. Lärarna är 
jätteviktiga och sen är det min egen vilja. Jag tror det är den egna viljan till att skapa de 
situationerna är viktigare än pengarna och allt annat. Det står och faller med personer 
oftast.” 

 
 IP 2 säger att  

”det beror lite grann på personlighet. Det måste vara väldigt klart uttalat för det 
handlar om att alla har väldigt mycket att göra. Det ska vara väldigt tydligt uttalat… En 
tydlighet med hjälp att prioritera.” 

7.3.4 Utveckling 
Angående möjligheterna till att utveckla samverkan säger IP 1 att  

” i stort finns det stora möjligheter… men att det handlar om ekonomiska resurser. Man 
hittar säkert annan samverkan, broar och andra sätt.”  

 
IP 2 säger att skolan har mycket kvar att göra men att de är på god väg. Hon anser att det vore 
bra om kuratorn  

”kan vara med familjen från början till slut som medhandläggare men utan 
myndighetsansvar… Jag tror att det är bra för föräldrarna att kuratorn är med och det 
ger en bra relation till föräldrarna. Man kan gå tillbaka och bygga upp i skolan sen 
utan att det blir något märkvärdigt. Det blir också en förtjänst för skolan.” 

 
 IP 3 menar att kuratorn är  

”hårt belastad och inte räcker till eftersom det är väldigt mycket sociala problem i det 
här området.”  

 
 IP 4 säger att  

”socialtjänsten skulle behöva mer personal eftersom det känns som det är många som 
inte har tid.”  

7.3.5 Tidigare kontakt 
IP 1 menar att, att ta en tidigare kontakt med socialtjänsten  

”är en policyfråga. Jag vet att vi sköter ganska många saker här ganska länge och om 
de blir akuta att man måste göra någonting. Och då tycker vi, nu har vi jobbat så länge 
och nu ska de (socialtjänsten, vår anm.) göra något omedelbart. Och då kanske inte vi 
har varnat tillräckligt tidigt.” 

 
 IP 2 anser dock att  

”det är mycket sällan vi gör en anmälan. Jag tycker inte man gör det på skolan så här 
gäller det att man förarbetar och så ska man göra så mycket man kan innan man gör en 
anmälan till socialen. Och så ska man göra den tillsammans med föräldern och då är 
det ju väldigt bra om man kan följa med så när de träffar sin socialsekreterare så kan 
jag följa med.” 
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 IP 3 menar att hon 
”tror att det kanske handlar om att man är rädd att stöta sig med föräldrarna. Man vill 
inte förvärra saker.” 

 
 IP 4 påpekar att det behövs  

”bättre och klarare regler eller sånt på när man ska anmäla, vid vilka tecken eller så.”  

7.3.6 Sammanfattning  
Skolan har ingen gemensam definition på vad samverkan innebär och de diskussioner som 
förs om hur samverkan ska se ut är sporadiska. Samtliga intervjupersoner är enade om att 
samverkan prioriteras högt på ledningsnivå, men att det ibland inte sträcker sig hela vägen ner 
till arbetslagen. När det gäller förväntningarna på socialtjänstens arbete anser alla att de är 
höga och ibland orealistiska, men IP 4 lyfter fram att det ur ett barnperspektiv kanske inte är 
att ha för höga förväntningar. Ledningen tillmäts en stor betydelse vid samverkan. Hos lärarna 
menas att samverkan inte kan fungera utan att ledningen prioriterar samverkan med tid och 
resurser, där kuratorn och rektorn däremot visar att det är beroende på vilja och personlighet. 
Att skolan inte tar kontakt med socialtjänsten vid ett tidigt skede, verkar intervjupersonerna 
enade om. Kuratorn beskriver detta som en medveten process. Alla intervjupersonerna kan se 
olika sätt att utveckla samverkan, men där mycket vikt läggs på de ekonomiska resurserna.  

7.4 Makt vid samverkan (tema 3) 
IP 1 menar att  

”Vi (skolan och socialtjänsten, vår anm.) kan påverka varandra mycket. Vi känner ofta 
att de kommer in som ett ärende för utredning och innan dess har vi haft en mångårig 
kontakt med föräldrarna. Det är klart att det kan påverka. Vi tycker ibland att de borde 
lyssna mer på oss.”  

 
Om frågan om maktskillnader svarar IP 1 att  

”det beror på vilket område… jag tror inte vi tänker så... vi tänker inte maktpositioner. 
Skolan är en institution i samhället som alltid tycker att de vet mest och kan bäst.” 
”Skolan är en institution där man har stora möjligheter att hitta på saker direkt. Jag 
kan ju flytta på ungar och göra saker som man inte skulle kunna göra via socialtjänsten. 
Vi tänker inte så. Vi gör det vi ska göra oavsett vem som har befogenhet att göra det.” 
”Det (makt, vår anm.) kanske finns i vissa sammanhang… Det kan bli när samverkan 
sker på olika nivåer, men jag ser inte det.”  ”Det handlar mer om vem man möter, om 
hur man talar än att det är något yrkesspråk. Handlar mest om individ än vilken sida 
man står på.”  

 
IP 2 anser att skolans åsikter  

”påverkar positivt… Det stora hindret är just det att det är två kulturer där man tänker 
olika och här ska vi då samla det vi har, det viktigast vi har är ju barnet. Och då ska 
man förenas om vad som är bäst för barnet och det ska då bli bra på båda ställen.” På 
frågan om makt svarar hon, ”vilken makt. Makthierarki, det finns inte.” 

 
IP3 anser att skolans åsikter är positiva till samverkan. Hon anser själv att hon har möjlighet 
att påverka.  

”Jag är ganska påstridig, för jag står på mig. Om jag inte får det jag vill så återkommer 
jag. För vissa grejer är inte mitt jobb.”  

 
Angående maktskillnader menar IP 3 att det inte finns.  
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”De (socialtjänsten, vår anm.) har ett annat ansvar, nej handlar inte om makt.” ”Beror 
nog mycket på vem man möter tror jag. Om hur man blir bemött av den andra personen, 
om det är socialsekreteraren eller kuratorn. Om hon behandlar mig som likvärdig, då 
blir det ingen maktkamp. Däremot har man makt måste man även ta ansvar. Jag menar 
om det är hon som har makten, då får jag lägga problemet hos henne, då är det ju 
hennes problem, då slipper jag det, då måste hon ju ta det ansvaret.” ”Det jag har att 
bidra med är viktigt, men att hon ändå har då alla maktbefogenheter, de ingår ju i 
hennes jobb”  

  
IP 4 anser att möjligheten att påverka samverkansarbetet inte är stora.  

”Det görs det som ska göras och sen får jag den informationen och får reda på vad jag 
ska göra. Det är inga diskussioner om vad som ska göras med mig.”  ”Påverka, det är 
mer kontakt och mer information om vad som skulle vara bra i den påverkan, men själva 
deras arbete är det ju svårt att påverka att säga vad de ska göra.”  

 
Han anser att  

”det är ju svårt, den maktskillnaden jag ser är ju att de har en annan information och 
en annan liksom, att det är de som bestämmer vad som ska göras eller vad som ska ske 
och det är väl maktskillnaden. Men samtidigt vet jag inte om det påverkar till det sämre 
eller bättre. Jag vet inte om det skulle vara bättre att jag hade mer möjligheter att 
påverka det, jag vet inte om det skulle vara positivt för samarbetet att jag skulle kunna 
säga att nu måste ni göras så här. Men kanske alltså det är väl klart om man kan 
diskutera vad som ske och om det kan påverka positivt eller negativt så är väl det 
positivt om man blir jämnare och kan få en diskussion.” ”Det beror också på vilka plan 
känns det som. Mellan mig och socialtjänsten är maktförhållanden så att socialtjänsten 
är högre känns det som, men sen vet jag inte riktigt hur det är mellan rektorerna och 
socialtjänsten eller kuratorn och socialtjästen vem som ska bestämma vad eller vem ska 
eller vad de prioriterar och såna saker.”  

 
IP 4 säger också att de olika yrkesspråken  

”förstärker väl deras maktposition det måste man väl säga lite grann… vet man mer så 
har man ofta större makt så det påverkar väl på det sättet.” 

7.4.1 Sammanfattning  
Vid diskussionen kring skolans påverkan på samverkansarbetet anser de flesta 
intervjupersoner att de kunde påverka och att socialtjänsten tog tillvara på den kunskap de 
hade. Men vid frågan om makt ansåg tre av fyra att det inte finns någon makt. IP 4 beskrev 
däremot att han hade en liten möjlighet att påverka och att socialtjänsten enbart informerade 
honom om vad han skulle göra. Han menar att de har en annan information om vad som ska 
göras och att det därmed finns en kunskapsmakt. 

8 Analys steg 1: Delanalys 
8.1 Samverkans betydelse (tema 1) 
Våra resultat visade på att det inte finns någon gemensam syn på vems ansvar det är att 
samverkan blir av, IP 1 säger att det är ”allas… på alla nivåer…” medan IP 4 svarade; ”Jag 
kan väl tycka att det är deras ansvar, socialtjänsten.”  Detta kan ses utifrån rollteorin som 
menar att vara lärare är en förvärvad roll. På vilket sätt vi agerar beror på vilka förväntningar 
vi själva och andra har på vår roll. (Hutchison, 2003, s.43; Payne, 2002 s.221-225; Tornstam, 
2001, s.122-123) I lärarrollen finns det flera kategorier av människor som har förväntningar 
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på en; kollegor, ledningen, eleverna och elevernas föräldrar. Som lärare kan det då bli svårt att 
veta vilka förväntningar som ska styra, framförallt när dessa förväntningar är oklara eller 
skiljer sig åt. Utifrån rollteorin kan man se det som en rollkonflikt, då det finns en ambivalens 
mellan de förväntningar som ställs på en. (Hutchison, 2003, s.43; Payne, 2002 s.221-225; 
Tornstam, 2001, s.122-123) Ambivalens i samverkansarbete skildras tydligt i intervjuerna. 
Framförallt i diskussionen kring vems ansvar det är att samverkan blir av, men även när 
intervjupersonerna talade om vilken roll de själva hade vid samverkan. Att det finns en 
gemensam, men outtalad diskurs kring hur samverkan ska fungera, gör att det lätt uppstår 
oklarheter i vilka förväntningar som ställs på en. Resultaten visar också på en okunskap om 
lagstiftningen och varandras ansvarsområde, eftersom det idag är socialtjänsten som har det 
yttersta ansvaret. Även den tidigare forskningen visar på att det lätt kan uppstå konflikter när 
det finns en okunskap om varandras arbetssätt eller att förväntningar är orealistiska 
(Mallander, 1998, s.143). Struktur är ett begrepp vilket anses som en förutsättning för att 
samverkan ska bli av (Prop. 2002/03:53).  
 
Som lärare använder du dig själv som det främsta verktyget och om man kommer i kontakt 
med ett barn som far illa kan det bli svårt att veta vilken roll man ska spela. Lärarens privata 
roll kan hamna i konflikt med yrkesrollen, det som med rollteorins begrepp ses som en 
rollkonflikt. Som privatperson kan det vara svårt att göra en anmälan och sedan lämna över 
ansvaret till socialtjänsten. Istället hade man kanske försökt ordna det själv. När arbetet sedan 
tar tid blir det ändå, precis som IP 2 säger, att läraren träffar barnet varje dag och ser hur 
barnet far illa. Det blir svårt att upprätthålla det professionella förhållningssätt som det krävs. 
Det blir då viktigt att lärarna känner sig delaktig i arbetet och får den återkoppling de behöver 
för att klara av att hantera barnet i klassrummet. IP 2 beskriver att lärarna känner en trygghet 
när kuratorn kan berätta att socialtjänsten arbetar med ärendet. Samtliga intervjupersoner är 
enade om att det är viktigt att skilja på det pedagogiska synsättet och ett socialt synsätt. Alla 
är enade om att precis som IP 3 säger ”Jag är lärare, jag är inte kurator.” Som lärare hamnar 
man ofta i situationer där man behöver vara mer än en lärare. Även här kan det då uppstå en 
rollkonflikt, då det som lärare ibland behövs att man går utöver den pedagogiska biten. Det är 
då viktigt att veta vilka gränser ens yrkesroll har.  
 
Rollteorin säger att roller enbart går att definieras utifrån relationer och att vi inte bara är 
rolltagare utan även rollskapare (Hutchison, 2003, s.43; Payne, 2002 s.221-225; Tornstam, 
2001, s.122-123). IP 3 säger att ”Det kan bli så att man fastnar i en roll” och att man kan 
behöva hjälpa utifrån i att se hur man ska gå vidare. Detta kan förstås utifrån att det som 
rollteorin säger att ens egen roll skapas utifrån andras förväntningar på en. När 
samverkansarbetet fungerar så finns det olika kompetenser som kan ge varandra möjligheten 
att utveckla sitt arbete. Om det finns en kunskap om varandras arbete och om vilka roller var 
och en ska ha så finns det en stor möjlighet att arbeta tillsammans för det gemensamma 
barnet.  

8.2 Skolans samverkansdiskurs (tema 2) 
Det framkom av våra intervjuer att det inte finns någon gemensam definition på skolan om 
vad samverkan innebär. Det sker inte heller någon regelbunden diskussion angående hur 
samverkan bör se ut. Underförstått vet alla att skolan prioriterar samverkan, men det finns 
inga öppna diskussioner om det. Vi tolkar detta som att det inte finns en uttalad diskurs om 
hur de ser på samverkan, men vi tror däremot att det finns en outtalad. Genom att det inte 
finns några styrdokument eller handlingsplaner som avser samverkan med socialtjänsten, kan 
det medföra problem i hur man ska samverka. Det förs enbart diskussioner på ledningsnivå, 
men dessa kanske inte klarar av att införlivas hos lärarna. Lilja och Larsson menar att 
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diskurser sällan brukar formuleras i officiella dokument (Lilja & Larsson, 2005, s.315). Den 
samverkansdiskurs som finns baseras då på skolans outtalade konstruktion som vidmakthålls 
genom samspelet. Det kan bli svårt att som utomstående se denna konstruktion och det blir 
även svårt att påverka denna om dess struktur inte blir uppenbarad. Det framkom som vi 
tidigare skrev att skolan prioriterar samverkan högt, men att detta mestadels sker på 
ledningsnivå. Detta går i led med att den diskussion som förs inte når fram till lärarna. 
Mallander menar dock att en förutsättning för att samverkan ska fungera är att de inblandade 
upplever sig ha ett inflytande över utformningen av verksamheten och att de känner att 
samverkan ger resultat i det egna arbetet. (Mallander, 1998, s.152)  

8.2.1 Ledning 
Den tidigare forskningen poängterar, för att samverkan ska fungera så måste det finnas en 
tydlig struktur och ett gemensamt mål. Alla de intervjuade anser att ledningen har en stor 
betydelse vid samverkan, vilket är förenligt med den tidigare forskningen som menar att 
samverkan på en övergripande nivå är nödvändig för att samverkan på övriga nivåer ska ges 
legitimitet och grundläggande förutsättningar, så som struktur. (Norström & Thunved, 2006, 
s.53; Killén, 2003, s.319; Socialstyrelsen, 2004, s.9; Danemark, 2003, s.19) Medan lärarna 
pekar på att det inte går att samverka utan att ledningen tilldelar detta både tid och resurser, 
menar både rektorn och kuratorn att det personliga engagemanget är av vikt. Medan 
Danemark och Kullberg pekar på att den personliga kemin i samverkan kan vara en 
förutsättning, bör den ses som en bland många. Den personliga kemin kan alltså inte ge en 
heltäckande förklaring. (Danemark och Kullberg, 1999, s.10-11)  
 
IP 4 beskrev under resultatdelen att ”det känns som om ledningen har större möjligheter att 
påverka än vad vanliga pedagogerna har, de har lite större makt och bättre kontakter och 
såna saker.”  Vi ser utifrån intervjuerna att det finns en tydlig rollförväntning på vad som är 
ledningens ansvar. Det finns en tydlig ledningsdiskurs om att skolan ska samverka. Det finns 
dock ett problem som Danemark diskuterar att samverkan kan ur ett ovanifrånperspektiv 
framstå som odelat positivt, medan det ur ett underifrånperspektiv inte är lika entydigt 
(Danemark, 2003, s.10). Man kan tolka lärarnas svar under intervjuerna som ett svar på att 
samverkansdiskursen inte alltid når fram till lärarna. Orsaken till detta kan vara att det inte 
förs någon gemensam diskussion om vad samverkan innebär. Det kan även bero på att lärarna 
inte har någon större roll vid samverkan. Att deras ansvar enbart är att upptäcka och anmäla 
till kuratorn vid en oro. Sedan tar rektorn och kuratorn över samverkansarbetet med 
socialtjänsten. Det kan därigenom finnas ett samband mellan lärarnas uppfattningar om 
skillnaden mellan om de anmäler eller ifall en socialsekreterare tar kontakt med dem utifrån 
ett annat ärende. Den tidigare forskningen visar på att olika samverkansformer fungerar olika 
bra för olika deltagare och det är därför viktigare med ett öppet förhållningssätt gentemot 
initiativ och idéer underifrån, än någon speciell organisatorisk lösning. (Webb B)  

8.2.2 Höga förväntningar 
IP 1 beskrev skolpersonalens förväntningar på socialtjänsten som ”orealistiska”. Samtliga av 
de intervjuade var enade om att skolan hade för höga förväntningar på socialtjänsten. Detta 
kan ses ur rollteorin som de rollförväntningar som finnas på en yrkesroll. Rollförväntningar 
stämmer inte alltid överens med andra förväntningar. Denna rollambiguitet kan förstås utifrån 
den bristande diskussion kring vad socialtjänsten kan och får göra. Det framkom en viss 
ambivalens i att några menar att det finns en förståelse för de andras roller, men att när det 
finns känslor inblandade i ärenden försvinner denna förståelse. Det går även att se en 
rollkonflikt i det de intervjuade säger då de anser att de har för höga förväntningar. Det är inte 
alltid realistiskt gentemot den känsla de har då socialtjänsten inte gör något. Deras upplevelse 
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att ”socialtjänsten inte gör något” bidrar till att diskursen om att inte tidigt anmäla kvarstår. 
Mallander menar att de orealistiska förväntningar som kan finnas inom samverkan kan bero 
på en bristande kunskaper om varandras arbetssätt och arbetsområden, vilket gör att det lätt 
blir missförstånd. (Mallander, 1998, s.143) 
 
Man kan även se dessa rollförväntningar som en social konstruktion inom skolans diskurs. 
Till exempel då IP 4 pekar på att förväntningarna kan anses för hög utifrån en 
socialsekreterares synvinkel, men inte ur ett barnperspektiv. Det blir lätt att se detta ur ett 
skolperspektiv, att när de väl anmäler har de hunnit bygga upp en frustration. Det blir lätt att 
få en hög förväntning då det kanske anses som den sista utvägen, då ens egna resurser inte 
räcker till. Genom samtalen mellan lärarna kvarstår diskursen och får en stabilare form. Det vi 
anar får en fastare kontur i samspelet med andra, vilket gör att vi inte kan studera fenomenet 
samverkan oberoende sin omgivning. (Barlebo-Wenneberg, 2001, s.11) De höga 
förväntningarna kan ha ett samband med att skolan sällan gör anmälningar. IP 1 pekar på att 
eftersom man väntar med en anmälan ökar frustrationen. När man väl gör en anmälan bidrar 
det till en högre förväntning att socialtjänsten ska göra något snabbt för att hjälpa barnet. IP 2 
förklarar att man sällan gör en anmälan utan att man helst vill arbeta så mycket som möjligt 
tillsammans med föräldrarna. De höga förväntningarna kan leda till en slutsats om att 
socialtjänsten inte kan hjälpa barnet, varav att man väljer att inte anmäla utan försöker lösa 
det inom skolans ramar.  Detta överensstämmer med det Killéns beskriver att skolan ser ofta 
socialtjänsten som en sista utväg i skolans psykosociala problemlösningsarbete och de 
kontaktas först när skolans egna åtgärder inte ger resultat. (Killén, 2003, s.325) 

8.3 Makt vid samverkan (tema 3) 
Det är enbart en intervjuperson som uttalar att det finns makt i samverkansarbetet medan de 
andra tre är eniga om att precis som IP 2 säger ”vilken makt. Makthierarki, det finns inte.” I 
deras diskussioner framkommer det däremot motsägelser om makt finns eller inte, IP 3 säger 
att ”om hon behandlar mig som likvärdig, då blir det ingen maktkamp. Däremot har man 
makt måste man även ta ansvar.”  Det nämns flera gånger att socialtjänsten har större ansvar 
och att de därmed har större makt. Hammare menar att det i allt samverkansarbete uppstår 
maktrelationer när olika professioner möter varandra i ett gemensamt arbete. Till denna 
mötesplats för de med sig olika redskap och förhållningssätt som de använder i sin ordinarie 
yrkesutövning. Dessa faktorer kan skapa en ojämnhet i styrkeförhållandet mellan parterna, 
vilket i en del fall kan försvåra samverkansarbetet. (Hammare, 1998, s.12) Utgångspunkten i 
Franzéns makttriangel är att vara medveten om att makt finns och vilka roller man har, om det 
då finns ett motstånd till att diskutera makt kan det orsaka problem i samverkansarbetet. 

 
Franzén belyser makt genom sin makttriangel som består av diskurser, resurser samt 
kontexter. Lärarna påverkas av skolans diskurs om samverkan, dvs. skolans meningssystem 
om hur samverkan med socialtjänsten ska se ut och hur de ser på socialsekreterarnas roll och 
även hur de ska se på sin egen. De resurser som finns, i det här fallet två olika professioner, är 
knutna till den relation de har. Att en person brukar ha makt innebär inte att hon har det i den 
här situationen vilket kan påverka hur samverkansarbetet fungerar. Den kontext de verkar i 
beror på vilket sammanhang de möts i och vilka andra maktrelationer som finns. Exempelvis 
ser det annorlunda ut om en chef eller rektor är med. (Franzén, 2000, s.90-120) Utifrån 
Franzéns makttriangel finns det alltså fler olika saker som påverkar hur samverkansarbetet 
kommer att se ut. För att det ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att detta förs upp till ytan 
för diskussion. Utgångspunkten blir att de involverad vet vilka roller de har i 
samverkansarbetet. 
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8.3.1 Skolans diskurs kring makt 
Franzén menar att diskursen har makt över det vi tar för givet och att det kan vara svårt att 
ifrågasätta den. (Franzén, 2000, s.90-116) Det finns på skolan en outtalad förståelse för vad 
samverkan är och hur skolan arbetar. Det kan som lärare eller personal på skolan bli svårt att 
belysa saker som är negativt eftersom skolans diskurs påverkar deras syn. När lärarna 
diskuterar kring samverkan har de även med sig att det kan finnas en makthierarki mellan dem 
och rektorn. Att de flesta intervjupersoner i den öppna dialogen säger att det inte finns någon 
makt kan bero på fler saker, dels kan det precis som Franzén säger ”lika ogärna som vi talar 
om makt, åtminstone när det gäller oss själva, lika oundvikliga synes frågorna om makt ändå 
att vara.” (Franzén, 2000, s.82) Det kan finnas ett omedvetet motstånd att belysa de 
maktrelationer som finns, men det kan också handla om att det finns en rädsla om att 
diskutera makt eftersom begreppet har en negativ ton. Det kan också bero på att vår definition 
om vad makt är, inte ser likadan ut som för intervjupersonerna. För att motverka att makt ger 
negativa effekter är det viktigt att maktskillnaderna belyses (Franzén, 2000, s.82). 
 
I intervjun med lärarna var det största problemet med samverkan att de inte fick någon 
återkoppling från socialtjänsten när det pågick en utredning kring deras elever. Detta fick till 
följd att lärarna inte kände sig delaktiga i arbete och tyckte att det var svårt att släppa sin oro 
för barnet. Det kan upplevas som en maktlöshet att inte veta och ha en känsla av att 
socialtjänsten har mera makt. Det handlar återigen om att inte ha förståelse för varandras 
roller och kunskap i hur de andra arbetar. IP 4 beskriver tydligt detta ”de har en annan 
information… att det är de som bestämmer vad som ska göras eller vad som ska ske och det 
är väl maktskillnaden.”   

9 Analys steg 2: Helhetsanalys 
Enligt den hermeneutiska cirkeln, ser vi utifrån de teman den helhet som intervjupersonerna 
redovisar. Under tema 1 framkommer att de intervjuade är mestadels positiva till samverkan 
och att samverkan är för barnets bästa. Det föreligger dock en oenighet om var ansvaret 
ligger. Trots att de tillmäter samverkan en stor betydelse, beskriver samtliga en frustration 
som finns om att inte bli återkopplade. Under tema 2 såg vi att det inte finns några 
regelbundna diskussioner kring hur samverkan ska se ut. Här ser vi även att ledningen har en 
stor betydelse genom att prioritera samverkan. Tema 3 visar att maktförhållandena inte är 
något de brukar diskutera i skolan. Det framkommer dock inom samtliga teman att de 
intervjuade kan se en viss form av kunskapsskillnad, i form av olika roller, bristen på 
återkoppling och i deras känslor om de kan påverka samverkansformerna.  
 
När vi lägger ihop den information som vi fick ifrån intervjuerna, kan vi se en koppling 
mellan alla dessa tre teman. De belyser på olika sätt den rådande diskurs som finns i skolan. 
Ledningen och kuratorn tillskrivs en stor betydelse, där vi tror att den största delen av 
samverkan utförs. Ledningen påverkar till viss del även resten av skolpersonalens 
konstruktioner kring deras positiva tankar om samverkan. Samtliga intervjupersonerna pekar 
på att rollfördelningen anses viktig, vilket också kan vara en grund till deras positiva tankar 
om samverkan. Vi uppfattar att det finns en säkerhet i vad som ingår i deras roll och därmed 
blir det ingen maktkamp inom skolan eller mot socialtjänsten.  
 
Det blir även tydligt under resultatdelen och temaanalysen att diskussionen inte förs lika 
utförligt mellan lärarna. Vi tolkar detta utifrån att det inte finns någon enighet om vems 
ansvar det är att samverka och den fortgående känslan som finns om att socialtjänsten inte 
hjälper om de anmäler. De negativa tankar som Sundell i tidigare studier visar att skolpersonal 
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har gentemot socialtjänsten finns även här, men verkar inte ha lika stor betydelse då 
samverkan mestadels fungerar på andra nivåer än mellan lärarna själva och socialtjänsten.  Vi 
finner inte heller de problem som Bergmark och Lundström påpekar kan finnas, som en dåligt 
motiverad personal eller ojämlika relationer (Bergmark & Lundström, 2005, s.3) 

9.1 Analys steg 3: Fokusgrupp i form av member check prövning 
Då vi under fokusgruppen presenterat en fallbeskrivning som vi fört diskussionen kring, 
sammanfaller inte svaren exakt som temana är uppdelade. Temana har dock fungerat som en 
grund, då vi har prövat det som kom fram i fokusgruppen i jämförelse med vad som sagts i 
tidigare intervjuer. Detta kapitel kommer därmed att fungera som en ”member check”, där vi 
checkar av det som framkommit i de enskilda intervjuerna. (Janesick, 1994, s.217-219) Vi har 
valt att redovisa fokusgruppen efter de centrala delar som vi fått fram ur resultat från 
intervjuerna.  

9.1.1 Rollförväntningar inom skolan 
På denna skola verkar man funnit ett sätt som fungerar för dem. Genom att ha ett tätt 
samarbete med kuratorn, som lärarna verkar ha förtroende för, försöker man ordna det mesta 
inom skolans resurser. Den vanliga vägen att gå vid en oro för ett barn är att direkt kontakta 
kuratorn. Som IP 3 beskriver i fokusgruppen som svar på fallbeskrivningen är att  

”då kontaktar man ju kuratorn i skolan, det är den vägen man går. Jag gör det direkt, 
det kan ju vara mer än en knuffkonfrontation.”  

 
Efter det att en lärare gjort en anmälan menar kuratorn att  

”jag försöker titta sammanlagt på det här… man måste ju försöka ta reda på hur han är 
i skolan. Sen pratar jag med läraren och sen kallar jag föräldrarna och berättar för 
föräldrarna om vad han har berättat i skolan. Det är lite olika gradering.” ”Ibland så 
tycker lärarna att det är väldigt obehagligt att ta upp det här med föräldrarna. Ibland 
känner de föräldrarna och vet att föräldrarna reagerar väldigt negativt på olika saker. 
Om jag träffar de ensam, spar läraren sin roll som lärare. De kan bli arg på mig men de 
behöver inte bli arg på läraren”.  

 
Vi har den uppfattningen att det verkar vara en god rollfördelning på denna skola. Det verkar 
finnas en konsensus i skolan att alla roller är lika viktiga. Lärarna har sina roller och beskriver 
tydligt både i intervjuerna och i fokusgruppen vilket som ingår i deras roll och vad som inte 
ingår. IP 1 poängterar i fokusgruppen att det är viktigt att man skiljer på kuratorsrollen och 
lärarrollen eftersom ansvaret att arbeta med att hjälpa föräldern i sin roll ligger hos kuratorn.  

”Det ska vi (pedagogerna, vår anm.) inte ta på oss överhuvudtaget.”   
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan vi se hur skolan tydligt poängterar vilken roll 
de innehar i skolan och de konstruktioner som de tillskriver rollerna. På frågan om vilken roll 
rektorn har vid en oro att ett barn far illa svarar IP 1 

”jag kommer in när vi gör en anmälan. I vissa fall är jag med även vid 
föräldrakontakten. Det är jag som står bakom anmälan.” 

 
På frågan om IP 4 anser att de som lärare har kompetens att se när det blir ett större problem 
än bara ett skolproblem.  

”Nej det har vi ju inte, det är klart jag är ju inte utbildad till det. Men med den 
kunskapen jag har, kan jag ju se om barnet mår bra eller kan till stor del märka om ett 
barn mår bra eller inte bra och sen kan jag ju prata med barnet och vad det handlar 
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om. Om jag känner att det förmodligen är någonting annat så går ju jag och pratar med 
kuratorn.” 

 
IP 3 tillägger att  

”men vi har olika resurser, dels har vi skolsyster och sen har vi kuratorn och sen har vi 
specialpedagoger också. Det är ju inte säkert att jag som pedagog kan se vart det ligger 
någonstans. På den här skolan tycker jag att vi har bra med resurser. Ibland räcker det 
att jag går till kuratorn och då får man en klapp på axeln och sen är det bara att kämpa 
vidare.” 

9.1.2 Återkoppling 
Vi upplever att behovet av återkoppling främst kommer ifrån lärarna, medan IP 1 och 2 anser 
att det inte behövs i den grad som lärarna önskar. IP 1 tillägger i fokusgruppen att  

”Sen är det ju så här att många gånger behöver vi ju inte veta så mycket. Jag menar om 
socialtjänsten kommer hit och har öppnat en utredning utifrån att någon annan har 
gjort en anmälan och så säger man att man behöver ha information ifrån skolan och då 
ska vi lämna den. Så varför ska vi veta. Ibland är det så att nyfikenheten eller andra 
saker som det handlar om. Vi behöver faktiskt inte veta allt.” 

 
Det framkommer från de andra i fokusgruppen att de hinder som upplevs med samverkan kan 
förändras beroende på om skolan anmäler eller om socialsekreterarna tar kontakt med lärarna. 
IP 3 menar att  

”de gånger när jag känner att man inte får någonting tillbaks har ju mer varit när de 
har kontaktat oss från socialen, inte när kuratorn har varit inblandad…. Det är då 
samverkan inte fungerar.”  

 
Det verkar däremot finnas en enighet i behovet att veta att ärendet tas hand om, även om det 
inte finns en enighet om att behöva veta mer.  IP 1 beskriver igen i fokusgruppen att  

”om man sätter igång någonting härifrån, man börjar arbeta på någonting som ska 
utredas i familjen så vill man ju veta, har ni kommit någonstans hur långt är det gånget, 
är det färdigt? Vi har avslutat och lagt ner”, menar hon att de får till svar. 

 
Dessa resultat går till viss del i led med det som den tidigare forskningen pekar på att 
skolpersonals uppfattning om att de inte blir återkopplade, att de inte får någon information. 
Det kan lätt bli känslan att de ger men får inget tillbaka (Sundell, Sjöberg, Lundström & 
Wettergren, 1992, s.78). Det intressanta här är att de intervjuade skiljer på när det gäller 
samverkan som initierats av skolan eller av socialtjänsten. De anser inte att det är ett problem 
när kontakten går via kuratorn. Vi uppfattade däremot inte denna skillnad under de enskilda 
intervjuerna.  

9.1.3 Rollförväntningar på socialtjänsten 
Skolpersonalens åsikter om att göra anmälningar och de höga förväntningar de har på 
socialtjänsten kan vara ett tecken på den rådande diskursen. IP 1 beskriver igen i 
fokusgruppen att  

”det är inte sällan, det avslutas och det blev ingenting av det hela. Oh herregud, vi 
tyckte att vi slog på liksom stora trumman och sen blev det ingenting. Och skälen till 
varför det inte har blivit någonting, det blir inte klart för oss.”  ”Vad skulle hända om vi 
gjorde en anmälan på det (fallbeskrivningen, vår anm.). Ingenting, det är ju en skitsak 
rent ut sagt i sammanhanget. Vi lever i ett socialt mycket tungt område. Vi har ungar 
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som mår dåligt runtomkring oss i olika grader. Väldigt många mår lite dåligt skulle jag 
vilja säga.” 

 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv måste man se detta som ett tecken på frustration 
utifrån den kontext som skolan befinner sig i. Förmodligen skulle deras åsikter ha varit 
annorlunda om de hade befunnit sig i ett område som inte innefattar det socialt tunga trycket. 
Även förståelsen kring idéerna om att göra anmälningar måste förstås utifrån detta 
sammanhang. De intervjuades upplevelser kring att skolan ligger i ett socialt tungt belastat 
område, där socialtjänsten har mycket att göra, bidrar till deras diskurs om att inte anmäla. IP 
1 tillägger däremot att hon inte anser att socialtjänsten förringar deras oro. Hon påpekar i 
fokusgruppen att  

”jag tror att vi gör för få anmälningar. Därför att, jag menar, det beror ju på vad man 
lever i för miljö, vart tolerans ligger någonstans och vart man lägger ribban.”  
”Snäppet till att få en åtgärd som inte är frivillig, där är det ett långt steg. I det där 
gapet hamnar nog en stor del av de ärenden som vi rapporterar.” 

 
Att göra en anmälan i ett tidigare skede påverkas av deras syn på att ”socialtjänsten inte gör 
något”. Genom att IP 1 pekar på att de bör göra anmälningar bevisar en kunskap om hur man 
politiskt korrekt ska göra i en situation. Däremot kan det vara svårt då den rådande diskursen 
menar att det inte leder någon vart om man anmäler. Det blir en konflikt mellan diskursen 
som lagen tillhör till den outtalade anmälningsdiskurs som finns inom skolan. Den 
socialkonstruktivistiskt teorin menar att skolpersonalen skapar en förståelse utifrån deras 
erfarenheter och upplevelser (Wetherell & Maybin, 1998, s.243; Hutchison, 2003, s.64-66; 
Payne, 2002, s.59; Bergmark & Oscarsson, 2000, s.144). Skolans diskurs upplevs som den 
objektiva verkligheten, trots att det inte finns någon objektiv fakta utan enbart tolkade fakta 
(Burr, 1995, s.49). Om inte skolan upplever att socialtjänsten gör något om de anmäler, bildar 
det en inre uppfattning hos skolpersonalen att försöka så gott som möjligt först inom skolan 
innan de anmäler.  
 
När vi frågar om hur de gör om ett barn tydligt uppvisar att barnet blivit slagen svarar IP 2 att 

”då är det inget att välja på, då gör man en anmälan direkt till mottagningsgruppen.”  
 
IP 2 menar att när det finns blåmärken finns det ingen möjlighet att göra en egen bedömning 
utan då görs en anmälan direkt. Om det inte finns blåmärken säger IP 2 att  

”det är jättesvårt och lite grann är det då att jag kollar med min arbetsledare (på 
socialtjänsten) också. Men då har jag ju träffat föräldrarna innan. Där gör man ju 
också en bedömning, vad är det som gör. Är det att de är dödströtta på ungen eller inte 
bryr sig eller någonting sånt då måste man ju göra en anmälan.”   

 
Här menar de att om barnet inte uppvisar tydliga bevis anmäler man inte direkt, medan om 
man finner konkreta orsaker väljer man att direkt att anmäla. Detta överensstämmer med den 
forskning vi funnit där Sundell och Colbiörnsen menar att flera tidigare studier visar att 
skolpersonal inte anmäler om de misstänker att ett barn far illa. När anmälan skedde berodde 
detta ofta på konkreta orsaker, inte de tidiga oroskänslor de haft för barnet. (Sundell & 
Colbiörnsen, 1996, s.124) Intervjupersonerna berättar att det är svårt att dra gränsen 
däremellan.  

9.1.4 Makt  
Under intervjuerna framkommer det att de inom skolan inte tänker på maktskillnader. Det är 
enbart en av de intervjuade som beskriver hur olika maktskillnader kan uppstå. Både den 
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tidigare forskningen och maktteorin menar att det finns makt i alla slags relationer som då 
påverkar samverkansarbetet. Man kan se motståndet att diskutera makt på flera olika sätt. Då 
vi återkommer till maktdiskussionen i fokusgruppen framkommer att deras definition av makt 
är som IP 3 menar är möjligheten att påverka.  IP 1 anser att hon  

”sitter ju inne med väldigt mkt makt att styra och ställa vid såna här saker. I 
rektorsrollen har man ju som ingen annanstans egentligen möjlighet att gå in och agera 
som handlar om barns vara när det handlar om barns placeringar. Som inte 
socialtjänsten kan göra. Så på sätt besitter jag ju makt, alltså att påverka andra 
människors liv. I alla sammanhang så står det i samråd med föräldrarna men om 
samrådet inte fungerar så kan jag ju gå in och ta ansvar för beslutet.”   

 
IP 2 beskriver maktskillnaden mellan henne och föräldrarna. Hon menar då att  

”ibland kan jag känna att jag har makt, det handlar om att ha kunskaper. I det här 
området handlar det om att man vet om hur man gör och hur man ska bete sig.”  

 
Detta visar återigen att det är svårt att diskutera maktskillnader inom arbetsgrupper. Det blir 
lättare att se skillnaden mellan föräldrarna och dem. Det framkommer dock att de kan se 
maktskillnader, men som de inte direkt uttalar. Som när IP 1 menar  
 ”Att inte ha kunskap är att vara maktlös.”  
 
Detta kan tolkas som den kunskapsskillnad som lärare, rektor och kurator har gentemot 
socialtjänsten. Det verkar dock som under analysen av rollfördelningen inom skolan att de 
olika yrkesrollerna hålls isär. Alla vet vad de ska göra. Vid en misstanke släpper lärarna direkt 
sin oro till kuratorn. Det blir därigenom ingen maktkamp, eller kunskapskamp mellan 
yrkesrollerna.  Detta utesluter däremot inte att det finns en maktskillnad. På frågan om det 
finns en kunskapsskillnad mellan socialtjänsten och skolan, menar IP 1 att  

”vi har ju olika kunskap. Vi har olika sätt att uttrycka oss på.”  
 
IP 2 anser att det är  

”olika språk. Två helt olika kulturer”  
 
IP 1 tillägger att  

”Det här finns med när ni pratar om samverkan och att mötas, vi uttrycker oss olika. 
Man använder fackuttryck som kan vara svåra att förstå.”  

 
Den resurs som rektorn innehar är att hon anser att hon kan påverka barnets skolgång, 
kuratorn innehar kunskap om hur socialtjänsten fungerar och lärarna har kunskapen om barnet 
i skolan. Beroende inom vilken kontext samverkan sker verkar skolpersonalen uppfatta 
samverkan på olika sätt. Detta överensstämmer med både Fransens teori om maktanalysen 
och den socialkonstruktivistiska teorin, som Wetherell och Maybin menar, att människan kan 
ha flera olika kontextuella jag, beroende inom vilka sociala relationer som hon befinner sig i 
(Wetherell & Maybin, 1998, s. 244, 297). Detta kan även ses som ett tecken på att lärarna 
kanske skulle svara annorlunda beroende på om de befann sig i en fokusgrupp med enbart 
lärare.  

9.2 Slutsats  
Resultatet från intervjuerna och fokusgruppen går mestadels i linje med varandra. Det kom 
fram mer åsikter om påverkan och om maktskillnader, men de som tidigare uttalade att det 
inte finns makt sa detta även under fokusgruppen. Vi såg även i fokusgruppen att de skiljer på 
samverkan utifrån eget initiativ och då socialtjänsten kontaktade dem. Detta fick vi inte fram 
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under intervjuerna, men det motsäger däremot inte heller resultatet från dessa. Det som bör 
beaktas är att IP 1 och IP 2 mestadels kom till tals i fokusgruppen. Detta kan ses som en typ 
av modellering om vad som får sägas, då man kan se deras roller som mer auktoritära. Det går 
även att se detta utifrån att samverkan mestadels förs på ledningsnivå och därmed blir det 
lättare för dem att uttala sig.  

10 Diskussion 
10.1 Besvarande av forskningsfrågan 
Uppsatsens frågeställning var ”Vilken betydelse har samverkan med socialtjänsten, utifrån 
skolpersonalens perspektiv?” 

10.1.1 Sammanfattning av resultatbilden 
En sammanfattning av resultatet visar att samtliga intervjupersoner är positiva till samverkan 
och anser att den har stor betydelse. De är oeniga om hur de själva kan vara med att påverka 
hur samverkansarbetet ska se ut och vems ansvar det är att samverkan blir av. Det lärarna var 
negativa till var att de saknade återkoppling från socialtjänsten, när socialtjänsten initierade 
kontakten. Genom skolans uppbyggnad framkommer det tydligt att samverkan prioriteras på 
skolan och att det kontinuerligt förs en diskussion på ledningsnivå angående hur samverkan 
ska fungera. Det framkom däremot att denna diskussion ibland hade svårt att nå ner i 
diskussionerna i arbetslagen. För lärarna finns det outtalat att samverkan ska fungera, men det 
finns ingen öppen diskussion kring det. Rektorn och kuratorn menade att en förutsättning för 
att samverkan ska bli av är den personliga viljan. Samverkan kan alltså enligt dem komma till 
stånd utan att ledningen prioriterar det i form av tid och resurser. Lärarna menade dock att om 
ledningen inte tydligt visar att det prioriteras så fanns det ingen möjlighet att samverkan blir 
av. 
 
Vid frågan om makt mötte vi ett motstånd där flera intervjupersoner sa att det inte finns någon 
makt. En person menade däremot att det finns en kunskapsmakt hos socialtjänsten eftersom 
de har mer information i samverkansarbetet. Det finns motsägelser i intervjupersonernas 
berättelser, samtidigt som de säger att det inte finns någon makt menar de att de har olika 
kunskap och att en saknad av kunskap är en typ av maktlöshet.  

10.1.2 Central tolkning av resultatbilden och koppling till tidigare forskningen 
Vi fann att våra resultat mestadels visar samma förutsättningar och hinder som den tidigare 
forskningen. Det som är intressant är den positiva synen som både lärarna, kuratorn och 
rektorn visar mot den samverkansorganisation som deras skola ingår i. De bortser inte ifrån de 
hinder och problem som kan uppstå enligt denna samverkansuppbyggnad, men samtliga 
verkar tämligen nöjda. Det kan vara så att de känner en trygghet för detta system, vilket 
fungerar bra för dem.  
 
Likt den tidigare forskningen visar våra resultat att samverkan på en övergripande nivå är 
nödvändig för att samverkan på övriga nivåer ska ges legitimitet och grundläggande 
förutsättningar (Socialstyrelsen, 2004, s.9). Den visar även på en betydelsefull rollfördelning. 
Att de delaktiga ska veta vad de kan göra inom sina ramar, men även en kunskap om vad den 
andre parten kan göra. I fokusgruppen framkom det tydligt att skolan anser att de gör för få 
anmälningar och att de först försöker arbeta med problemet inom skolan. Precis som Killén 
skriver är det ett problem att skolan ser socialtjänsten som en sista utväg i skolans 
psykosociala problemslösningsarbete. (Killén, 2003, s.325)  
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Utifrån rollteorin gör vi den tolkningen att för att det inte ska uppstå konflikter och oroligheter 
i samverkansarbete är det viktigt att veta vilka förväntningar som finns på den egna rollen 
men även att respektera de andras arbetssätt. Ett stort problem är att lärarna inte känner att 
socialtjänsten gör tillräckligt eller ger återkoppling, vilket beror på att de inte har kunskap och 
förståelse för hur socialtjänsten arbetar. Utgångspunkten i socialkonstruktivismen är att vår 
sociala värld och vår kunskap om den, skapas genom kommunikation och interaktion mellan 
människor (Hutchison, 2003, s.64-66; Wetherell & Maybin, 1998, 242-243) Det är därför 
viktigt i samverkansarbete att socialtjänsten och skolan har diskussioner kring hur samverkan 
ska fungera. Denna diskussion finns idag enbart på ledningsnivå. 
 
Maktperspektivet menar att det finns makt i alla relationer men om det förs upp till ytan så 
behöver makt inte orsaka ett problem. Vid en första fråga så svarar de flesta 
intervjupersonerna att det inte finns någon makt men vid vidare diskussioner framkommer 
framförallt att socialtjänsten har en form av kunskapsmakt i samverkansarbetet. I 
fokusgruppen framkom att inte ha kunskap innebär en typ av maktlöshet.  
 
Vår förförståelse och den tidigare forskningen gjorde att vi utgick ifrån att skolan skulle ha en 
negativ syn på samverkan precis som Sundell och Colbiörnsen skriver. (Sundell & 
Colbiörnsen, 1996, s.132) Vår undersökning går däremot mer i linje med Bergmark och 
Lundströms forskning. Vår tolkning är att samverkan har en stor betydelse. Samverkan kan 
däremot uppfattas som ett trubbigt instrument att arbeta med då olika lagar, kunskap, makt 
och organisationer kan uppfattas som ett stort hinder. Däremot tror vi att möjligheten att 
samverka kan skapa en tilltro till andra professioner. Det kan ses som ett arbetsverktyg som 
stödjer då ens egen roll inte räcker till. Läraren kan kontakta kuratorn då han/hon befarar att 
ett barn far illa och kuratorn kan vända sig till socialtjänsten då denne anser att problemet går 
utöver de egna möjligheterna. Att det är svårt att se att samverkan ger positiva effekter kan 
bero på vilka resultat man mäter. Det kanske inte går att mäta att det faktiskt ger ett resultat, 
men då själva samverkan ger en säkerhet om att skolan inte behöver gå utöver sin befogenhet.  

10.2 Metoddiskussion 
Det centrala i det som kan påverka studiens resultat är beroende av att intervjupersonerna och 
vi som intervjuare kan påverkas av intervjuns kontext (Josselson, 2004, s.7). I uppsatsen har 
vi valt att intervjua fyra personer, varav en rektor, en kurator och två lärare. Detta upplägg kan 
påverka resultatet av intervjuerna och fokusgruppen. Eftersom lärarna inte är vana att sitta i en 
gemensam diskussion med rektorn kan det påverka deras svar. Rektorn gör att gruppen blir 
mer formell och det kan ibland handla om att det är viktigt att bevara sin egen roll och visa sig 
professionell gentemot rektorn. Det kan även finnas en medveten eller omedveten rädsla att 
verkligen säga vad man tycker, i alla fall om det handlar om att ifrågasätta diskursen.  
 
Reliabiliteten i en uppsats är beroende av tre saker; att forskaren under intervjuerna ställer 
olika frågor med samma fokus, transkriberar hela texten en gång för att sedan transkribera 
valda delar igen samt att göra analysen vid olika tillfällen eller av två olika forskare (Larsson, 
2005, s.115-117). Vi har valt att använda samtliga delar för att försöka beakta 
reliabilitetskraven. Det gäller även som forskare att ha en distans till texten och veta vart 
gränsen går för intervjupersonernas livsvärld och vår egen (Ruth, 1991, s.283-284). Eftersom 
vi är två forskare är det möjligt för oss att tillsammans skapa den distans till texten som är 
nödvändig. Vi anser att vår undersökning har en god reliabilitet. Den interna validiteten 
baseras på att intervjupersonerna ger täta och rikliga beskrivningar av det fenomen som vi 
avser att undersöka. De utsagor som intervjupersonerna har gett har ibland övergått till en 
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form av narrativa beskrivningar. Vår reliabilitet och validitet stärks även genom de olika 
former av trianguleringar vi har använt oss av i studien. (Patton, 1990, s.475) 
 
Det är viktigt att de teman man valt inte är för låsta eftersom det är betydelsefullt att vara 
öppen för om intervjupersonen tar upp andra viktiga teman som är relevanta för 
undersökningen. (Larsson, 2005, s.104) I vår undersökning hade vi från början tre olika teman 
men dessa har utökats, förminskats och även byts ut under undersökningens gång vilket 
innebär att de inte har varit för låsta, utan utgått ifrån den information som intervjupersonerna 
har gett. Att ändra temana innebär också att vår slutgiltiga helhetsförståelse utifrån 
hermeneutikens cirkel har ändrats. 

10.3 Förslag till fortsatt forskning 
• Eftersom skolan vi har gjort vår studie på har en speciell uppbyggnad av kuratorstjänsten 

och samverkansarbetet, hade det varit intressant att jämföra den här skolan med en skola 
som har en mer traditionell uppbyggnad. Vår litteraturgenomgång och förförståelse gjorde 
att vi trodde att skolan skulle vara mer negativ till samverkan och kanske har det med 
skolans uppbyggnad att göra.  

 
• Samtliga intervjupersoner var positiva till hur deras organisation såg ut, men det hade inte 

gjorts någon utvärdering om vilka effekter den här typen av organisation har. Det vore 
intressant att göra en utvärdering av skolans uppbyggnad med en kurator som anställd på 
socialtjänsten.  

 
• Under fokusgruppen utgick vi ifrån en fallbeskrivning för att se hur de skulle hantera ett 

konkret fall, vid en fortsatt forskning skulle det vara intressant att ha flera 
fallbeskrivningar och att låta personal på två eller flera skola diskutera kring dem.  

 
• Då de utsagor våra intervjupersoner har gett ibland har övergått till narrativa 

beskrivningar vore det intressant att göra en narrativ analys av vårt resultat. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Kommentar till intrevjuguiden: dessa teman var våra inledande teman. Det sista temat blev 

borttaget och frågorna blev förflyttade till de andra temana eller borttagna. Temat Makt 

tillkom ur den diskussion som dessa frågor skapade.  

 

Inledande 

• Vad har du för utbildning?  

• Kan du kort beskriva ditt arbete? 

• Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Samverkans betydelse 

• Hur definierar du samverkan? 

• Vad har samverkan för betydelse? 

• Hur ser du på din roll vid samverkan? 

• På vilket sätt tycker du att era olika yrkesroller påverkar ert samverkansarbete? 

• Vems ansvar är det att samverkan fungerar och kommer till stånd? 

• Vilket utbyte får du av att samverka med socialtjänsten? 

• Vilka anledningar finns det för att samverka? 

• För vems skull anser du att samverkan är till för? 

• Tycker du att samverkan hjälper dig i ditt arbete?  

• Utgör lagstiftningen ett hinder eller en förutsättning för samverkan? 

• Hur tycker du att skolan och socialtjänsten ska utveckla samverkansarbetet så att det 

fungerar? 

• En anledning till samverkan anses vara för att det ska ge ökad kompetens, anser du att 

det stämmer? 

 

Skolans samverkansdiskurs 

• Finns det på skolan en gemensam definition om vad samverkan innebär? 

• Finns det i er organisation styrdokument/handlingsplan som avser samverkan med 

socialtjänsten? Hur har i så fall dessa mål utarbetats i den egna organisationen? 

• Har ni inom skolan regelbundna diskussioner kring hur samverkan ska se ut? 

• Har ni regelbundna diskussioner med socialtjänsten om hur samverkan ska se ut?  
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• Hur prioriterar ni samverkan på eran skola? 

• Vilka förväntningar tror du att personalen på skolan har på socialsekreterarnas 

ansvarsområde och kompetens? 

• Hur upplever du möjligheten att påverka samverkansarbetet? 

• Hur ser maktförhållanden inom och mellan skola och socialtjänst ut? 

• Hur uppfattar du att skolans åsikter påverkar samverkansarbetet? 

• Vilka möjligheter finns till att utveckla samverkan inom skolans ramar? 

 

Samverkans utveckling i förhållande till tidigare forskning 

• Tidigare forskning poängterar att en tydligt definierad ledning med struktur har en stor 

betydelse vid samverkan, hur kan ledningen föra samverkan framåt?  

• En förutsättning sägs ofta vara att det finns tid och resurser för samverkan, hur kan 

man arbeta för att samverkan ska fungera trots tids- och resursbristen? 

• Forskningen visar att skolpersonalen ofta väntar in i det sista innan de tar kontakt med 

socialtjänsten, vad behövs för att skolpersonalen ska ta en tidigare kontakt? 

• Hur påverkar era olika synsätt på vad som är problemet, ett pedagogiskt kontra ett 

psykosocialt synsätt? Hur kan man göra för att övervinna detta hinder?  

• Tidigare forskning visar på att makt finns i alla relationer, hur ser du på maktskillnader 

vid samverkan? Vad behövs för att förhindra att maktskillnader blir ett problem? 

• På vilket sätt bidrar era olika yrkesspråk till att öka eller minska maktskillnader? 
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Bilaga 2 Fallbeskrivning till fokusgruppen 
 
Pelle är 8 år och är vanligtvis stökig i klassrummet. Han har svårt att sitta stilla och 
koncentrera sig. Pelle pratar ofta högt och tar mycket plats när den övriga klassen försöker att 
lyssna på fröken. På rasterna hamnar Pelle ofta i slagsmål med de andra barnen. Han kommer 
ofta tidigt på morgonen, innan de andra barnen kommer. När Pelle då är ensam med fröken är 
han lugn och vill gärna sitta med fröken och prata i soffan. En måndag morgon när Pelle 
pratar med fröken om vad han har gjort i helgen berättar han att pappa blivit väldigt arg och 
börjat knuffa och ta hårt i Pelle.  
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