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Abstrakt 
 

Studiens syfte var att öka kunskapen och förståelse om hur ett urval socialsekreterare 
respektive skolpersonal i en viss kommun upplever sitt yrkessamarbete avseende barn och 
ungdomsproblematik. De frågeställningar som studien fokuserat sig på har varit; Vilka former 
och mål finns för socialsekreterarnas och skolpersonalens samverkan med varandra avseende 
barn och ungdomsproblematik? Vilka faktorer anser yrkesgrupperna påverka sitt 
yrkessamarbete? Vilka förväntningar har skolpersonal respektive socialsekreterare på 
varandras yrkesroller? Hur bedömer yrkesgrupperna att sekretessen påverkar deras 
samverkan? Studiens design är kvalitativ och vi har använt oss av ett fenomenologiskt- 
hermeneutiskt perspektiv. Datainsamlingen har skett genom två fokusgruppsintervjuer, en 
med skolpersonal och en med socialsekreterare, samt genom en expertintervju. Materialet 
analyserades utifrån systemteori, socialkonstrutivistiskt perspektiv på organisationsteori samt 
rollteori. Resultaten visade att yrkesgrupperna är förhållandevis nöjda med sin samverkan, 
men att den skulle kunna förbättras genom exempelvis tydligare mål, mer information och 
öppnare diskussioner kring sina skilda förutsättningar. 
 
Sökord: Samverkan, samarbete, yrkessamarbete, skola, socialtjänst.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning……………………………………………………….......................4
      
1.1 Syfte och frågeställningar…………………….....................................................................4 
1.2 Förförståelse………………………………………………………………………………..4
      
2. Bakgrund…………………………………………………………………......5 
 
2.1 Definition av centrala begrepp…………………………………………..............................5 
2.2 Sekretesslagen………………………………………………………………………….......5 
2.3 Tidigare forskning……………………………………………………….............................5 
2.4 Samverkan uttryckt i offentliga dokument och lagtext……………….................................9 
 
3. Metod………………………………………………………………………..11 
 
3.1 Forskningsdesign………………………………………………………………………....11 
3.2 Vetenskapsfilosofiska perspektiv………………………………………...........................11 
3.3 Litteratursökning……………………………………………………………………….....11 
3.4 Urval……………………………………………………………………………………...12 
3.5 Bortfall…………………………………………………………………………………....12 
3.6 Datainsamling………………………………………………………………………….....12 
3.7 Utskriftsredigering……………………………………………………………………......14 
3.8 Dataanalys…………………………………………………………………………….......14 
3.9 Reliabilitet………………………………………………………………………………...14 
3.10 Validitet……………………………………………………………………………….....14 
3.11 Triangulering………………………………………………………….............................14 
3.12 Generaliserbarhet………………………………………………………………………..15 
3.13 Etiska överväganden………………………………………………….............................15 
3.14 Studiens begränsningar………………………………………………………………….15 
 
4. Teoretiska perspektiv……………………………………………………....16 
 
4.1 Rollteori…………………………………………………………………………………..16 
4.2 Studiens koppling till rollteori…………………………………………………………....16 
4.3 Systemteori………………………………………………………………………………..17 
4.4 Studiens koppling till systemteori…………………………………………………….......18 
4.5 Socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori…………………………...........18 
4.6 Studiens koppling till socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori…………19 
4.7 Teoriernas inbördes relation i ett helhetsperspektiv………………………………………19 
4.8 Egna teoretiska antaganden…………………………………………………………….....20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



5. Resultat och analys…………………………………………………………21 
 
5.1 Tema 1: Former och mål för samverkan………………………………………………….21 
5.2 Tema 2: Faktorer med betydelse för samverkan……………………………….................24 
5.3 Tema 3: Roller och förväntningar inom samverkansarbetet…………………...................29 
5.4 Tema 4: Sekretessens betydelse i samverkansarbetet………………………….................33 
5.5 Intervju med forskaren Knut Sundell…………………………………………..................34 
5.6 Sammanfattande helhetsanalys av Tema 1-4 och intervju med Knut Sundell………….. .37 
 
6. Diskussion…………………………………………………………………...40 
 
6.1 Sammanfattning av resultat utifrån frågeställningar……………………………………...40 
6.2 Några möjliga slutsatser…………………………………………………………………..41 
6.3 Metoddiskussion………………………………………………………………………….41 
6.4 Förslag till fortsatt forskning………………………………………………………..........42 
 
Referenslista 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



1. Inledning 
 
Socionomer möter i sin yrkesutövning människor med många olika typer av problem och med 
skiftande behov. Inom socialtjänsten har man dock inte alltid kunskap eller resurser att möta 
och uppfylla klientens alla behov. Ibland behöver socialtjänsten därför samverka med andra 
verksamheter, verksamheter som har den kompetens och de resurser som socionomerna 
saknar. I praktiken innebär detta att socionomer i sin vardag möter yrkesgrupper med en 
annan utbildning, andra perspektiv och andra förutsättningar. Förhoppningsvis leder denna 
samverkan till att yrkesgrupperna tillsammans kan ge klienten det stöd och de insatser som 
han eller hon behöver. 
   Vi tror att människobehandlande organisationer känner ett behov av att samverka med andra 
professioner då de har förhoppning om att denna samverkan kan leda till något positivt. 
Tanken att samverkan kan ge goda resultat återfinns i lagar och offentliga dokument, där 
samverkan beskrivs som något nödvändigt och givande.  
   Dessvärre är skilda yrkesgruppers samverkan inte okomplicerad i praktiken. Tidigare 
forskning på området visar tydligt på flera faktorer som kan försvåra samverkansarbetet, 
exempelvis brist på struktur, okunskap om varandras profession och skilda perspektiv på ett 
problem. Det finns till och med forskare som menar att det inte gjorts några studier som visar 
på att samverkan ger positiva effekter (Bergmark & Lundström, 2005:3). 
 
En av de verksamheter som socialtjänsten ofta har ett samarbete med är skolan. Skolan är en 
verksamhet som har mycket kunskap om barnets livssituation. När en socialsekreterare gör en 
utredning kring ett barn eller en ungdom är det därför av stor vikt att relationen mellan 
socialtjänsten och skolan är välfungerande. Detta för att man på bästa sätt tillsammans ska 
kunna tillgodose barnets behov av stöd och insatser.  
   Vi har därför i denna studie valt att undersöka hur socialsekreterare och skolpersonal 
upplever sitt yrkessamarbete. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 
Att öka kunskapen och förståelsen om hur ett urval av socialsekreterare respektive 
skolpersonal i en viss kommun upplever sitt yrkessamarbete avseende barn och 
ungdomsproblematik. 
 
Frågeställningar: 
1. Vilka former och mål finns för socialsekreterarnas och skolpersonalens samverkan med 
varandra avseende barn och ungdomsproblematik? 
2. Vilka faktorer anser yrkesgrupperna påverkar yrkessamarbetet?  
3. Vilka förväntningar har skolpersonal respektive socialsekreterare på varandras yrkesroller? 
4. Hur bedömer yrkesgrupperna att sekretessen påverkar deras samverkan? 
 
1.2 Förförståelse 
Vår förförståelse om ämnet grundar sig på egna erfarenheter från arbete och praktik inom 
skola och socialtjänst. Vi har bägge upplevt att det kan vara svårt att få till ett bra samarbete 
mellan dessa båda verksamheter. Som hinder för samverkansarbetet har vi bland annat sett 
omorganiseringar, resursbrist, brist på återkoppling från socialtjänsten till skolan samt 
sekretessen. Vi har mött frustration bland skolpersonal och socialsekreterare som tycker att 
det är svårt att mötas, diskutera och förstå varandras agerande. 
   Vi har dock även upplevt en stark vilja, från både skolan och socialtjänsten, att samverka för 
att på bästa sätt kunna hjälpa barn och ungdomar. Vår förförståelse är därför att samverkan 
upplevs som viktig och kan ge goda resultat men ofta stöter på svårigheter i praktiken. 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för definition av studiens centrala begrepp, för den 
litteratursökning vi gjort samt för hur syftet med samverkan uttrycks i lagtexter och offentliga 
dokument. 
  
2.1 Definition av centrala begrepp 
Centrala begrepp i vår studie är samverkan och samarbete. Vi har valt att definiera dem med 
hjälp av litteraturen. 
Danermark (2003:15) skriver; 
”Hela det sociala livet bygger på samarbete mellan människor. Att samverka däremot innebär 
att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är styrda av 
andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål. 
Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. 
 
Sundell och Flodin (I Lundgren & Persson, 2003:28) anser att samverkan är mångtydigt och i 
allmänhet dåligt definierat. De skriver att samarbete är ett överordnat begrepp och att 
samverkan är ett ”…ganska långt gånget samarbete som kan karaktäriseras av 
- gemensamma mål och syften 
- urskiljbara kompetensgränser 
- ambition att tona ned professionshierarkier 
- gemensam syn på klienternas behov” (a.a.). 
 
I forskning och rapporter vi tagit del av har begreppen samverkan och samarbete använts 
parallellt. Vi kommer även i vår studie att variera ordvalet mellan dessa två begrepp. Dels för 
att få variation i texten men också för att vi i detta sammanhang inte lägger någon större 
skillnad i innebörden av dessa ord. 
 
2.2 Sekretesslagen 
En av våra frågeställningar berör sekretesslagens eventuella påverkan på samverkan. Vi vill 
därför nämna den paragraf som har störst betydelse för samverkansarbetet mellan 
socialtjänsten och skolan. Det är sekretesslagen 7 kap 4 §; sekretess gäller inom socialtjänsten 
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.  
 
2.3 Tidigare forskning 
Samverkan anses vara en självklar del inom socialt arbete och man utgår ofta ifrån att det är 
värdefullt och nödvändigt. Därför har det forskats och skrivits mycket om samverkan mellan 
olika sociala verksamheter. Främst är det rapporter som utvärderat lokala samverkansprojekt. 
Många av dessa rapporter för fram vilka faktorer man anser har betydelse för samverkan och 
svårigheterna med att samverka. Det har dock inte genomförts några systematiska 
utvärderingar av samverkans effekter. Detta kan bero på att det är svårt att ta fram generella 
resultat som kan beskriva effekterna av ett så omfattande begrepp som samverkan. Bergmark 
och Lundström (2005) refererar i sin studie till Berfenstam, Haglund & Karlsson som  
   ”…noterar att det knappast går att återfinna några studier av nytta eller effekter av 
samverkan” (a.a:2-3). 
 
Internationellt finns det mycket forskning kring samverkan. ”I en översiktsartikel i denna 
encyklopedi konstateras att man vet mycket litet om effekter av samverkan, samtidigt som det, 
lite paradoxalt, beskrivs som en nödvändig del av det sociala arbetet om positiva resultat ska 
uppnås” (Abrahamson & Rosenthal i Bergmark et al. 2005:4). Den internationella 
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forskningen liknar alltså den svenska så till vida att de utgår ifrån att samverkan är nödvändigt 
samtidigt som man ofta återkommer till svårigheter med att åstadkomma en god samverkan 
(a.a:4). 
 
Relationen mellan teori och empiri  
Endast i ett fåtal av de forskningsrapporter och studier vi tagit del av anger 
forskarna/författarna något val av teoretiska analysverktyg. Av de studier vi valt att referera 
till är det endast en som angett teoretisk utgångspunkt, Lundgren och Persson (2003). Det 
verkar som att forskning kring samverkan haft ett empiriskt fokus.  
 
Centrala forskningsresultat 
Under den litteratursökning vi gjort har vi tagit fasta på fem publikationer och studier som 
tydligt belyser och diskuterar vår frågeställning. Nedan redogörs för hur denna litteratur 
resonerar kring faktorer av betydelse för samverkan, uppdelat kring hinder respektive 
förutsättningar, samt sekretessens betydelse. Vi kommer även att lyfta fram likheter och 
skillnader som vi funnit i deras resonemang.  
   Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de publikationer vi valt att ta med och som utgör 
basen för avsnittet tidigare forskning;  
 

• Danermark (2003) beskriver i ”Samverkan – himmel eller helvete?”, tankar och 
erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan skola och andra verksamheter 
som han deltagit i.  

 
• Sundell och Colbiörnsens (1999) rapport ”Samverkan kring barn i riskzonen”  

beskriver ett projekt där fem stadsdelar från Stockholm deltagit. I projektet har 
representanter från stadsdelarna diskuterat kring samverkan och de har dessutom fått 
hjälp genom FoU att utveckla sitt samarbete med andra verksamheter.  

 
• Lundgren och Persson (2003) redogör i studien ”Barn och unga i riskzonen. 

Samverkan och förebyggande arbete”, för aktuell och relevant forskning kring 
samverkan om barn i riskzonen, såväl svensk som internationell. Lundgren och 
Persson har dessutom genomfört en omfattande studie i en svensk kommun där de 
bland annat samlat in data från olika kommunala verksamheter om deras syn på 
samverkan. Lundgren & Persson har i sin studie utgått från ett salutogent perspektiv. 
Detta perspektiv används i studien för att förstå hur det förebyggande arbetet med barn 
och unga i riskzonen kan bedrivas. Perspektivet används inte närmare för att analysera 
samverkansarbetet. 

 
• McConkey (2002), har skrivit en artikel som handlar om förutsättningar för barn och 

unga som far illa. Artikeln fokuserar främst på samverkan mellan olika yrkesgrupper.  
 

• Socialstyrelsen och Länsstyrelsen, (2004) ”Mellan två stolar? Om samverkan mellan 
socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri: verksamheternas behov av samverkan 
och hur de faktiskt gör”. Här presenteras ett resultat av socialstyrelsen och 
Länsstyrelsens tillsyn av samverkan mellan barn– och ungdomspsykiatri och 
socialtjänst år 2003. 
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Förutsättningar för samverkan. 
Danermark (2003:18,46) anger ett flertal punkter som han anser vara förutsättningar för att få 
till stånd ett bra samarbete. Till exempel vikten av att klargöra hur olika yrkesgrupper ser på 
ett problem och att visa respekt och lära av varandras synsätt. En annan förutsättning för ett 
gott samarbete är att ”klargöra de organisatoriska strukturerna de inblandade i samverkan 
kommer från” (a.a.: 48). Det är också viktigt att tidigt i samarbetet klargöra de formella och 
informella regelverk som respektive yrkesgrupp arbetar under. Danermark betonar vikten av 
ledningens ansvar att skapa förutsättningar för samverkan samt vikten av att samverkan har en 
tydlig struktur (a.a.). 
 
Resultat från Sundells och Colbiörnsens (1999:40-42) intervjuer visar att förutsättningarna för 
ett fungerande samarbete är att alla deltar på ungefär samma villkor, att ingen yrkesgrupp 
anses förmer är någon annan, att man respekterar och ta vara på varandras yrkeskunskaper 
samt att det finns en klarhet över ansvarsfördelning och gällande lagstiftning. En annan 
förutsättning är att det finns klart definierade mål för samarbetet. 
 
Lundgren och Persson (2003) hänvisar i sin rapport till intervjuer gjorda av Sundell och 
Flodin. Där står att;   

 ” Om samverkan ska fungera krävs enligt de intervjuade tillräckligt med tid och 
resurser, stöd från ledningen och god personkännedom. Att samarbetet är 
förankrat på alla nivåer, har mandat och legitimitet samt att personalen har 
kunskap om och förståelse för varandras ansvar och uppgifter nämns också som 
viktigt” (a.a:27).  
 

Vidare visar Sundells och Flodins rapport att det är viktigt för skolan att få återkoppling från 
socialtjänsten i samarbetet och att inarbetade rutiner underlättar samverkan.  
 
McConkey (2002) lyfter fram tre faktorer som är väsentliga för ett bra samverkansarbete;  
- Att man utgår från skolan som bas i samarbetet med socialtjänsten och annan kommunal 
service. Det skulle bli en naturlig mötesplats för ”riskfamiljer”.   
- Att man arbetar tvärvetenskapligt så att fokus läggs på klienternas behov och kunskap från 
olika professionsområden sammanförs. 
- Att man samordnar förvaltning och styrning. Han menar att om yrkesgrupperna håller på 
sina professionella revir och avgränsande ansvars-och arbetsområden blir det inte 
kostnadseffektivt och det kan dessutom få negativa konsekvenser för klienten (a.a:3-8). 
 
I rapporten från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen (2004:4,15,21,38) framkommer att 
verksamheterna anser att det i samverkan är viktigt att känna till och förstå varandras ansvars- 
och kompetensområden samt att ha rätt förväntningar på varandra. De intervjuade tycker att 
det är viktigt att ha klara och tydliga roller i samarbetet och att de inblandade har respekt för 
varandras specifika kunskaper. De flesta som deltagit i studien anser att personkemin är en av 
de främsta förutsättningarna för att samverkan ska fungera. Å andra sidan uttrycker de också 
att ” När de samverkar i en överenskommen form kan personberoendet minska eftersom det 
då finns något utöver den personliga relationen till stöd för samverkan. 
 
Hinder för samverkan 
Om inte de ovannämnda förutsättningarna för samverkan är uppfyllda kan det leda till 
problem i samverkansarbetet. Utöver dessa anges även i forskningen andra hinder.  
En av de centrala idéerna i Danermarks (2003:12,18, 28) bok är att olika yrkesgrupper på 
grund av olika utbildningar har olika sätt att se på ett problem och därför också olika åsikter 
om hur ett problem ska lösas. Ibland kan detta leda till att samverkan handlar om att få gehör 
för sitt egna perspektiv istället för att vara mottaglig för de andras synpunkter och idéer.        
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”I människobehandlande organisationer är det snarare en regel än ett undantag att sådan 
konkurrens råder…” (a.a:16).  Olika yrkesgrupper talar även olika språk och utvecklar en 
egen yrkesjargong vilket kan leda till problem i samverkan med andra yrkesgrupper.  
 
Resultat från Sundell och Colbiörnsens (1999:17) rapport påvisar även den att revirtänkande 
kan vara ett hinder för samverkan. Otydlighet om syftet med samarbetet, brisande ledarskap 
och osäkerhet över den egna yrkesrollen är enligt dem andra tänkbara hinder. 
 
I Lundgren & Perssons (2003:17, 39, 58) studie menar man att brist på tid och ekonomiska 
resurser, täta omorganisationer samt hög personalomsättning är ett hinder för samverkan. De 
hänvisar även till ett flertal studier där avsaknad av återkoppling från socialtjänsten (efter en 
anmälan från skolan), anses vara ett stort problem i samarbete. ”Detta förefaller vara en 
nyckelfråga i samarbetet mellan socialtjänsten och verksamheter för barn…” (a.a:26). 
   Andra verksamheter kan känna misstro mot socialtjänstens utredningsarbete vilket ibland 
leder till att yrkesverksamma avstår från att anmäla misstanke om att ett barn far illa.  Studien 
visar också att människors oförmåga att samarbeta kan bero på att ”personkemin inte 
stämmer”. Även denna studie pekar på revirtänkande som ett betydande hinder i 
samverkansarbetet. 
 
I granskningen som gjorts av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen (2004:8,31,34) framkommer 
det att kärv ekonomi och bristande resurser är ett hinder eftersom det kan leda till konflikt om 
vem som är betalningsansvarig. Ett annat hinder anses vara att olika verksamheter gör olika 
prioriteringar, vad en verksamhet anser vara akut är inte akut för den andra. Barn- och 
ungdomspsykiatrin ser som ett problem att det finns tendenser att gå in på varandras områden. 
 
Sekretess 
Danermark (2003:44) menar att sekretessen ofta ses som ett hinder i samverkan. Han påtalar 
dock att om de berörda yrkesgrupperna inledningsvis diskuterar vilken typ av personlig 
information man har behov av att dela, kan de finna att sekretesslagen inte utgör något större 
hinder. 
 
Lundgren & Persson (2003:34) menar att det i tidigare studier framkommit att sekretessen inte 
har upplevts som ett avgörande hinder för de inblandade. Däremot hänvisar de till Brittiska 
studier där Penny Lacey menar att sekretessfrågan är problematisk på så sätt att den används 
som en ursäkt för att slippa samarbeta med andra. I Lundgrens och Perssons egen studie 
uttrycker en rektor att han är ”...mycket kritisk till socialtjänstens sätt att arbeta och förmodar 
att man många gånger skyller på sekretessen för att inte ta kontakt med skolan” (a.a:.63).   
 
Sammanfattning 
Forskningen om samverkan ger en relativt samstämmig bild av vilka faktorer som har 
betydelse för ett gott samarbete. Återkommande är vikten av att ha klara mål med samverkan 
samt ledningens ansvar och delaktighet i arbetet. Många personer som intervjuats i tidigare 
forskning lyfter fram vikten av att respektera och förstå varandras yrkeskompetens och 
ansvarsområden. En del forskning betonar även värdet av tydliga strukturella former och 
rutiner för att få till stånd ett bra samarbete (Danermark, 2003). 
   Forskningen ger en mångtydig bild av personkemins betydelse. Somliga intervjuade i 
tidigare forskning menar att det är av största vikt att ”personkemin stämmer”, medan andra 
hävdar att om det inte finns strukturella förutsättningar för samverkan kan detta leda till 
irritation mellan aktörerna och på så sätt försvåra arbete, oavsett personkemin (Länsstyrelsen 
& Socialstyrelsen, 2004). Personkemin kan då användas som förklaring till att samarbetet inte 
fungerar. 
   Som hinder för samverkan anges ofta kärva ekonomiska resurser, omorganiseringar, 
tidsbrist och hög personalomsättning. Från skolan sida nämns brist på återkoppling från 
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socialtjänsten som ett stort hinder för samarbetet och det kan hända att skolpersonal avstår 
från att anmäla misstanke om att ett barn far illa med tanke på detta (Lundgren & Persson, 
2003). 
  Kring sekretessens betydelse råder delade meningar. Viss forskning tar upp sekretessen som 
ett hinder för samverkan medan andra hävdar att det är en ursäkt för att slippa samarbeta 
(Danermark, 2003; Lundgren & Persson, 2003). 
 
2.4 Samverkan uttryckt i offentliga dokument och lagtext 
Enligt vår förförståelse känner personal inom skola och socialtjänst en vilja att samarbeta. Det 
är dock inte endast deras egen vilja att samverka som ligger till grund för samarbetet med 
andra verksamheter. I lagtext och myndigheters riktlinjer finns anvisningar om att 
myndigheter bör samverka med varandra. Där finns angett vad aktörerna bör uppnå med 
samverkansarbetet samt vad som påverkar och styr arbetet. Vi kommer nu att ge exempel på 
hur behovet av samverkan mellan kommunala verksamheter är uttryckt i lagtext och 
offentliga dokument.  
   Här bör också nämnas att det i offentliga dokument även framgår att lagstiftarna är 
medvetna om de svårigheter som kan uppstå i samverkan med andra verksamheter. Här vill vi 
dock bara redogöra för syftet och målet med samverkan utifrån lagtext och offentliga 
dokument. 
 
Lagtext 
Exempel på lagar som reglerar samverkan mellan myndigheter är Förvaltningslagen och 
Socialtjänstlagen.  
   I Förvaltningslagens 6 § står att: ”Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten”.  
   I Socialtjänstlagen finns en paragraf som reglerar socialtjänstens samverkan med andra 
myndigheter. Socialtjänstlagens 3 kap 4§ ”Socialnämnden skall i den uppsökande 
verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det 
är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer 
och andra föreningar”. 
   Dessa lagar måste tolkas och tillämpas beroende på tillämpningsområde 
 
Offentliga dokument 
I regeringens proposition (Prop.1996/97:124) om ändringar i Socialtjänstlagen framhålls 
vikten av samverkan. Det främsta syftet är ekonomiska vinningar. Regeringen anser att man 
måste utnyttja de samlade resurserna och vid behov samverka. ”En väl fungerande samverkan 
bör därför snarare minska än öka risken för kostnadsövervältringar” (a.a:58).   
 
Enligt socialstyrelsen är det nödvändigt att verksamheter kring barn samverkar, bland annat 
för att få ett utbyte av kunskap mellan olika personalgrupper. För att stöd till barn och deras 
familjer ska bli effektivt krävs att stödinsatser samordnas (Socialstyrelsen i Börjesson & Wahl 
1999:19).  
 
I en utredning gjord av Socialstyrelsen slår man fast att det är nödvändigt att samverka för att; 
- helhetssynen kräver det. 
- undvika parallellarbete eller att ärenden faller mellan stolarna. 
- ge människor mer effektiv hjälp. 
- tillgodose människors olika behov och tillvarata samhällets samlade resurser på bästa sätt 
(Socialstyrelsen i Börjesson & Wahl 1999:24).  
Ett slutbetänkande från Statens offentliga utredningar gällande barnmisshandel menar man att 
det finns vinster med samverkan mellan socialtjänst och verksamheter för barn. Vinsterna 
uppges framför allt vara tid, tidigare upptäckt och insatser, bättre hjälp, ökad kunskap och 
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kompetens samt minskad psykisk påfrestning på personalen (SOU i Lundgren & Persson, 
2003:26).  
 
Det framgår alltså klart att lagstiftare och myndigheter ser ett behov av någon form av 
samverkan myndigheter emellan. 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått till väga för att genomföra denna studie.  
 
3.1 Forskningsdesign 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod försöker 
beskriva och förstå hur intervjupersonen upplever sin livsvärld. Målet är att få utförliga 
beskrivningar av intervjupersonen kring olika teman och inte att söka efter allmänna åsikter 
om ett ämne. Inom kvalitativ forskning försöker man få fram det som intervjupersonen säger 
men även det som personen menar. Viktigt blir alltså att lyssna till vad som ”sägs mellan 
raderna” och få bekräftelse på att den tolkningen intervjuaren gjort är riktig (Kvale, 1997:35-
36).  
 
3.2 Vetenskapsfilosofiska perspektiv 
Valet av vetenskapsfilosofiska positioner styr forskningen på så sätt att det är det 
vetenskapsfilosofiska perspektivet som avgör vad som är viktigt och vilken information man 
ska söka efter. Ett ämne kan belysas ur en mängd olika teoretiska och vetenskapsfilosofiska 
perspektiv och svaret man får på sin forskningsfråga kommer att bli olika beroende på vilket 
perspektiv som ligger till grund för forskningen. Vi har i denna studie valt att sammanföra 
fenomenologiskt perspektiv med ett hermeneutiskt perspektiv, en form av 
vetenskapsfilosofisk triangulering (Larsson, 2005:19-25, 34).  
 
Fenomenologi är ett perspektiv som används inom kvalitativ forskning. Forskaren fokuserar 
då på intervjupersonernas egna upplevelser av ett fenomen. Fenomenologin försöker inte 
tolka intervjupersonens verklighet utan förutsätter att verkligheten är vad människor uppfattar 
att den är (Kvale, 1997:54). ”Frågan om det finns en verklighet bakom upplevelsen kan man 
bortse ifrån” (Olsson & Sörensson, 2001:106).  
 
Syftet med hermeneutisk tolkning är att förstå en texts mening (Kvale, 1997:49). Efter en 
kvalitativ djupintervju transkriberas samtalet och blir på så sätt en tolkbar text. 
Hermeneutiken utgår likt fenomenologin från intervjupersonernas beskrivning av deras 
verklighet, men forskaren får sedan koppla in sin teori och tolka materialet. Fokus i 
hermeneutiken ligger därför i tolkningen, tolkningen måste dock alltid ha ett empiriskt 
innehåll. Hermeneutiken lämpar sig att använda då man vill studera människors beteenden 
och handlingar och sedan se dem i sitt sammanhang. Hermeneutiken strävar inte efter att 
bedöma vad som är rätt eller fel, utan söker mångfald i verkligheten. Den tolkning som görs 
innehåller alltid en osäkerhetsfaktor, forskarens val av perspektiv och förförståelse får stor 
betydelse för tolkningen. En hermeneutisk tolkning av en text sker genom att forskaren först 
tolkar olika teman för att i nästa steg koppla samman dem och få en helhetsbild, en 
hermeneutisk cirkel. Forskaren växlar mellan att tolka delarna och att tolka helhetsbilden 
(Larsson, 2005:93).  
 
3.3 Litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur om vårt ämne har vi genomfört en litteratursökning. Vi har 
sökt litteratur och fakta om ämnet i: Stockholms Stadsbiblioteks egen databas, databasen 
Libris, artikelsök, social services abstracts samt sökmotorn Google. När vi sökt information i 
databaser har vi använt oss av följande sökord: samverka*, socialtjänst, skola och samarbet*, 
socialtjänst och skola.  
I Internationella databaser har vi sökt på: cooperat*, interact*, school, socialservices. Stjärnan 
(*) betyder att vi sökt på ordstammen av de aktuella sökordet, detta kallas trunkering (Lööf, 
2005:361).  
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   Vi har dessutom sökt information på Socialstyrelsens hemsida och fått tips på lämplig 
litteratur från vår handledare Sam Larsson samt från docent Knut Sundell, forskare inom 
socialt arbete.  
 
3.4 Urval  
Vi har gjort ett försök till att använda ett varierat syftesbestämt urval (Patton, 1990:173). 
Detta innebär att vi valt intervjupersoner utifrån vad som var lämpligt för vår frågeställning 
och försökt få en spridning och variation mellan intervjupersonerna.  
Vi har valt att utgå från en specifik kommun med tanke på att samverkansarbetet kan skilja 
sig åt mellan olika kommuner. Anledningen till att vi valde just denna specifika kommun är 
för att vi hade kunskap om att kommunen hade ett väl utvecklat och uppbyggt samarbete 
mellan socialtjänst och skola. Vi hoppades därför på att få ta del av intressanta erfarenheter 
från detta samarbete. 
 
Urvalet av skolor som tillfrågades i första hand, gjordes utifrån vår önskan om att ta del av 
både positiva och negativa erfarenheter av samverkan. Vi vände oss därför till skolor som vi 
tror oss veta har varit nöjda med samarbetet men också till skolor som vi tror varit kritiska till 
socialtjänstens arbete. 
   Vi önskade att representanterna från skolan hade pedagogisk utbildning (alltså inte 
skolsköterska/kurator) och att de utgjorde en del av samarbetet med socialtjänsten. Det kunde 
innebära rektorer, studierektorer eller lärare. Anledningen till att vi ville att deltagarna som 
representerar skolan skulle ha pedagogisk utbildning är att vi önskade att två yrkesgrupper 
skulle mötas, socionomer och pedagoger. 
 
Vi skickade ett mail till rektorer och studierektorer i fyra skolor inom kommunen där de 
tillfrågades om en representant från skolan hade möjlighet att delta i en diskussion kring 
samverkan med socialtjänsten (se Bilaga nr 1). En vecka senare ringde vi upp samtliga skolor 
för att ge dem mer information om vår studie samt för att få besked om de ville delta. Vi fick 
efter en tid positivt svar från samtliga som meddelade att någon från skolan kunde delta. När 
väl intervjun skulle genomföras kom två representanter från en av skolorna. Vi och de övriga 
deltagarna samtyckte då till att bägge representanterna deltog i diskussionen.  
 
Socialsekreterarna från Barn- och ungdomsenheten tillfrågades personligen. Vi vände oss till 
socialsekreterare som vi vet har erfarenhet av och är aktiva i samverkan med skolor. Samtliga 
fyra socialsekreterare svarade att de gärna deltog i studien. 
 
Utöver skolorna och socialtjänsten valde vi att genomföra en intervju där en forskare inom 
området gav sin syn på samverkan samt kommenterade några av våra resultat. Vi vände oss 
därför, med hjälp av vår handledare, till docent Knut Sundell som är forskare inom socialt 
arbete. Under vår litteratursökning läste vi flera rapporter om samverkan som Knut Sundell 
skrivit och det föll sig naturligt att kontakta honom.  Knut Sundell var villig att delta i studien. 
 
3.5 Bortfall 
Drygt en vecka innan fokusgruppsintervjun med skolpersonalen skulle genomföras meddelade 
en av skolorna att deras representant inte kunde delta. Vi frågade då om någon annan från 
skolan hade möjlighet att delta i stället. Tyvärr fick vi samma dag som intervjun skulle 
genomföras, besked om att ingen annan hade möjlighet att delta. Detta innebar att 
fokusgruppsintervjun endast hade representanter från tre av kommunens skolor istället för 
fyra som vi hade önskat. 
 
3.6 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer när vi samlade in data från 
socialsekreterare och skolpersonal. Fokusgrupper används bland annat för att studera 
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människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne. I en fokusgrupp får 
en grupp människor under en begränsad tid diskutera kring ett på förhand givet ämne med 
varandra (Wibeck, 2000:9,10). Deltagarna ger då sin kollektiva bild av det diskuterade ämnet 
(Billinger, 2005:170). Samtalsledaren har ingen framträdande roll utan finns där för att ställa 
följdfrågor och be deltagarna fördjupa sina resonemang (Wibeck, 2000:9, 40, 41). I 
fokusgrupper kan nya idéer formas och uttryckas medan intervjun pågår. Detta med hjälp av 
gruppdynamiken. Samtalsledaren kan också ta hjälp av gruppdeltagarna för att upptäcka 
frågeställningar och funderingar som samtalsledaren inte haft en tanke på.  
 
Det finns två typer av fokusgrupper; den strukturerade och den ostrukturerade. I den 
strukturerade fokusgruppen har intervjuaren en stark kontroll över ämnena som diskuteras, 
medan det i den ostrukturerade fokusgruppen är mer upp till gruppmedlemmarna själva att 
fritt diskutera utifrån givna ämnen (Billinger, 2005: 172-173). Enligt Billinger är ett 
mellanläge att föredra, vilket vi tyckte kunde vara relevant för våra fokusgrupper. Det är 
också att föredra en homogen grupp då ”…människor som har gemensamma erfarenheter och 
intresseområden är mer villiga att dela åsikter med varandra och lämna ut personlig 
information” (Wibeck, 2000: 51). Vi tänkte oss därför att alla som deltog i intervjuerna skulle 
ha liknande utbildning och arbeta inom samma kommun. Detta är också anledningen till att 
inte låta socialsekreterarna och skolpersonalen mötas i en gemensam diskussion.  
 
Billinger (2005: 173) rekommenderar att det ska vara mellan fyra och sju deltagare i en 
fokusgrupp. En mindre grupp tenderar att bli mer relationsorienterad och i en för stor grupp 
finns risken att en del personer inte kommer till tals.  
   Under intervjutillfällena använde vi oss av en temaindelad, halvstrukturerad intervjuguide, 
med öppna frågor (se Bilaga 3). Vår intervjuguide innehöll fyra teman som vi ansåg var 
centrala för vår problemställning. Dessa teman var; Former och mål för samverkan, faktorer 
med betydelse för samverkan, roller och förväntningar inom samverkansarbetet samt 
sekretessens betydelse för samverkansarbetet. Frågorna och temana formulerade vi utifrån de 
fakta som framkom i vår litteratursökning. För att försäkra oss om att frågorna var begripliga 
testade vi intervjuguiden på en socialsekreterare och en skolpersonal i en annan kommun. 
Cirka en vecka före intervjutillfället skickade vi ett brev till alla som skulle delta i studien 
med en inbjudan och intervjuguide (se Bilaga 2).  
 
Som komplement till fokusgruppsintervjuerna genomförde vi en kvalitativ djupintervju med 
Knut Sundell. Han fick först ge sin generella syn på samverkan. Därefter fick han svara på 
frågor som vi formulerat utifrån de resultat vi fått fram under fokusgruppsintervjuerna (se 
Bilaga 4).   
 
Vi bestämde oss för att vi båda skulle delta i båda fokusgruppsintervjuerna och i intervjun 
med Knut Sundell, med tanke på att vi då kunde hjälpas åt att styra diskussionen, ställa 
lämpliga följdfrågor samt kontrollera att vi fått täckande svar på våra frågor. Vi bestämde 
dock att en av oss skulle ha en mer ledande funktion och den andre skulle ha en mer 
observerande roll vid intervjutillfället. 
 
Fokusgruppsintervjun med socialsekreterarna hölls i ett mötesrum på deras socialkontor och 
fokusgruppsintervjun med skolpersonalen hölls i ett mötesrum på en av skolorna. Intervjun 
med forskaren Knut Sundell genomfördes på hans kontor. Vi inledde intervjuerna med att 
förklara syftet med studien, samt att deltagarna kommer att tillförsäkras anonymitet. Vi 
förklarade även hur själva intervjun skulle gå till och hur vi skulle analysera och hantera den 
information som vi fick fram.  
 
Vi bandade alla intervjuer, såväl fokusgrupperna som intervjun med Knut Sundell, på 
kassettband med en bärbar bandspelare. Intervjuerna tog cirka en och en halv timme. 
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Bandupptagningen gjorde det möjligt för oss att koncentrera oss på och följa diskussionen. 
Den gjorde det även möjligt för oss att få exakta och informationsrika citat som vi kunde 
redogöra för i vår resultatdel (Patton, 1990:469 ff.). 
 
3.7 Utskriftsredigering 
Vid transkribering av intervjuerna valde vi att göra en språklig redigering av de citat vi tagit 
med i resultatdelen, dock med syfte att behålla meningsinnehållet. Det innebär bland annat att 
vi utelämnat upprepningar, hummanden, pauser och grammatiska felsägningar. Detta är en 
strategi som beskrivits som möjlig av Patton (1990). När intervjupersonerna uppgav namn på 
personer som varit delaktiga i samverkan så valde vi att utesluta eller ändra de namnen. Detta 
för att tillförsäkra konfidentialitet för alla inblandade. I övrigt är citaten identiska med vad 
som sades under diskussionen.  
 
3.8 Dataanalys 
Det insamlade materialet har fördelats kring fyra valda teman;  

• Former och mål för samverkan.  
• Faktorer med betydelse för samarbete. 
• Roller och förväntningar inom samverkansarbetet.  
• Sekretessens betydelse i samverkansarbetet.  

Dessa teman är desamma som vi strukturerade vår intervjuguide utifrån och det har en direkt 
koppling till våra frågeställningar. Fördelningen av materialet kring dessa teman kan 
beskrivas som en form av meningskategorisering (Kvale, 1997:174).  
   Vi har tolkat varje tema separat mot bakgrund av fenomenologiskt-hermeneutiskt 
perspektiv, via valda teorier samt kopplat analysen till tidigare forskning. Vi har dels tolkat 
varje tema för sig och dels tolkat informationen från alla teman som en helhet, det vill säga vi 
har växlat mellan en deltolkning och en helhetstolkning, så kallad hermeneutisk cirkel 
(Larsson, 2005:93). 
 
3.9 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på undersökningsmetodens stabilitet (tillförlitlighet), det vill säga i 
vilken grad samma resultat skulle kunna uppnås om undersökningen utfördes av någon annan 
(Ruth, 1991: 285). Vi har försökt att beakta reliabilitetsfrågan genom att använda oss av olika 
former av triangulering (se punkt 3.11). Triangulering används för att öka säkerheten och 
trovärdigheten i datainsamling och analys (Patton, 1990:188).  
 
3.10 Validitet 
Validitet är ett mått på undersökningens kvalitet, det vill säga om undersökningen håller sig 
till det den är avsedd att mäta (Ruth, 1991: 285-286). Vi ville få en uppfattning av 
socialsekreterarnas och skolpersonalens upplevelser av samverkan kring de centrala temana vi 
valt. I resultatdelen har vi återgett citat med informationsrika och täta beskrivningar. Detta är 
ett försök att uppnå god intern validitet (Larsson, 2005:117). 
 
Efter att ha transkriberat och meningskategoriserat våra fokusgruppsintervjuer och intervjun 
med Knut Sundell skickade vi texten till intervjupersonerna. Detta kan ses som en form av 
membercheck där vi möjliggjorde för intervjupersonerna att granska de citat vi valt att ta med 
samt komma med kommentarer och invändningar (Janesick,1994 s.209-219). Ingen av 
intervjupersonerna hade några kommentarer som gjort att vi har behövt redigera vår text. 
 
3.11 Triangulering 
Vi har använt oss av flera former av triangulering: Vetenskapsfilosofisk triangulering, 
eftersom vi haft både ett fenomenologiskt perspektiv samt ett hermeneutiskt perspektiv på vår 
studie. Teoritriangulering, då vi utgått från tre olika teorier vid dataanalysen; 
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organisationsteori, systemteori och rollteori. Vi har även använt undersökartriangulering då vi 
genomfört dataanalysen utifrån teorierna vid två olika tidpunkter. Vidare har vi använt 
triangulering av datakällor med tanke på att intervjupersonerna har olika rollpositioner i 
samverkansarbetet, socialsekreterare, skolpersonal samt forskare (Larsson, 2005:34).  
 
3.12 Generaliserbarhet 
Traditionellt sett är generaliserbarhet att uttala sig om den totala populationen med 
utgångspunkt i en studies insamlade material. Det är dock svårt att generalisera de resultat 
som erhålls genom kvalitativa studier (Patton, 1990: 487, 489). Anledningen till detta är att 
urvalet oftast är litet och sällan slumpmässigt och det blir då svårt att se giltigheten i relation 
till hela populationen. Det finns dock alternativ till generaliserbarhet inom kvalitativ 
forskning. En form kallas extrapolering vilket innebär att man till viss del kan anta att 
resultaten är användbara i liknade situationer. Larsson (2005:118) beskriver ytterligare en 
form av generaliserbarhet som kan vara aktuell. Denna form kallas naturalistisk generalisering 
vilket innebär att tyst kunskap verbaliseras till påståenden. Dessa båda former av 
generaliserbarhet har vi försökt uppnå i denna studie genom att i reultatdelen lyfta fram 
rikliga citat och försöka tydliggöra innebörden i intervjupersonernas utsagor. 
 
3.13 Etiska överväganden 
De etiska frågorna är aktuella under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997:105). I vårt fall 
har konfidentialitet och informerat samtycke varit viktigt.   
 
Konfidentialitet  
”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas” (Kvale, 1997:109). Vi har informerat 
intervjupersonerna som ingår i fokusgrupperna om att de är försäkrade anonymitet i studien. 
Det ska inte vara möjligt för läsaren att förstå vilken skolpersonal, vilka socialsekreterare eller 
vilken kommun som deltagit i studien. Forskaren Knut Sundell har godkänt att hans namn 
publiceras i studien. 
 
Informerat samtycke 
”Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om 
undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka 
risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet” (Kvale, 
1997:107). När vi frågade intervjupersonerna om de ville delta i studien informerade vi dem 
om syfte och upplägg. Vid intervjutillfället meddelade vi åter om syfte och upplägg samt att 
de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor. Vi 
förklarade varför bandspelaren användes samt att ingen förutom oss själva skulle få lyssna på 
den bandade intervjun.   
 
3.14 Studiens begränsningar 
Denna studie ryms inom ramen för en C-uppsats vilket innebär att vi fått begränsa 
forskningens område och omfattning. Vi har därför bara genomfört fokusgruppsintervjuer i en 
kommun och de båda grupperna har varit relativt små. Vi har endast intervjuat en forskare 
som gett sin syn på samverkan. För att öka säkerheten i materialet ytterligare skulle det ha 
varit bra med synpunkter från även andra aktörer inom området, samt med fler 
fokusgruppsintervjuer. 
   Vi har inte heller valt att beakta klientperspektivet i den mening att vi inte intervjuat barn 
eller ungdomar som är föremål för socialtjänstens samverkan, utan endast sett på hur 
samverkan upplevs av personal inom socialtjänst och skola. Om vi även intervjuat barn och 
deras familjer om hur samverkan kring barnet fungerat hade vi fått en bredare bild och bättre 
kunskap om betydelsen av samverkan. 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de teoretiska perspektiv som legat till grund för vår 
dataanalys. Vi kommer också att beskriva hur dessa teorier kan kopplas till vår 
problemställning och vilken relation dessa teorier har till varandra. Vi kommer även att 
redogöra för våra egna teoretiska antaganden.     
 
4.1 Rollteori 
Enligt rollteori innehar människor olika positioner i olika sociala sammanhang, exempelvis 
familjen, arbetsplatsen eller den ideella föreningen. ”Varje position är förknippad med en roll, 
som utgör en uppsättning förväntningar eller beteenden som alltså hör ihop med olika 
positioner i olika sociala strukturer” (Payne, 2002:222). Endast i relation till andra människor 
får man en specifik roll, det går därför bara att definiera roller utifrån dessa relationer (a.a.). 
Hutchison (1999:42) menar att man med ett systemteoretiskt perspektiv på rollteorin kan 
förstå vilka roller individen har inom olika sociala system. Hon menar även att man kan förstå 
vilka förväntningar som finns på dessa roller och hur de påverkar systemens jämvikt. Under 
hela vår livstid förvärvar vi och tillskrivs roller av vår omgivning. De roller som tillskrivs oss 
kan grundas på omständigheter som kön, etnisk tillhörighet eller klasstillhörighet. De 
förvärvade rollerna syftar till sådant som vi gjort, exempelvis blivit befordrad till chef eller 
vunnit en idrottstävling. Varje individ har en egen rolluppsättning som är kopplad till en 
social position. ”Om man till exempel är pappa förväntas man också vara den som har det 
huvudsakliga försörjningsansvaret i familjen och den som upprätthåller disciplinen i 
familjen…” (Payne, 2002:222). För att de sociala sammanhang som vi befinner oss i ska 
fungera tillfredställande är det viktigt att individen är medveten om och kan identifiera de 
roller som är aktuella för honom eller henne (Hutchison, 1999:42).  
 
Människor vi möter agerar med oss och reagerar på det vi gör utifrån deras uppfattning om 
vilken roll vi har. På detta sätt påverkas vår självbild av andras uppfattningar och den roll 
andra ger oss. Vår självbild kan även härstamma från våra egna förväntningar. Hur vi 
uppfattar våra roller påverkar vår förmåga att hantera förändringar. Om man är fast i att se sig 
själv i en viss roll kan man ha svårt att acceptera att den rollen förändras (Payne, 2002:222).  
 
Inom rollteori ryms olika begrepp för att beskriva olika rollbeteenden och upplevelser av 
roller (Hutchison, 1999:42; Payne, 2002:222). Payne (2002:222) skriver bland annat om 
rollkomplementariet, rollkonflikt, intra-rollkonflikt och rollosäkerhet. Rollkomplementariet 
föreligger då den roll och det beteende man själv uppfattar att man har, stämmer överens med 
de förväntningar och uppfattningar omgivningen har (a.a.). När en roll i rolluppsättningen är 
svår att förena med en annan roll uppstår däremot en rollkonflikt. Som ett exempel på en 
rollkonflikt nämner Hutchison (1999:42) en kvinna med små barn som samtidigt yrkesarbetar, 
det kan bli svårt för henne att förena rollen som mamma med rollen som karriärkvinna.  
   ”En intra-rollkonflikt föreligger då olika individers uppfattning om en och samma roll 
skiljer sig åt” (Payne, 2002:223). Rollosäkerhet uppstår när vi är osäkra på vad den roll vi fått 
tillskriven oss innebär och hur vi ska agera utifrån den (a.a. & Hutchison, 1999:42).  
 
Payne (2002:223) nämner också begreppet rolldistans som ofta blir aktuellt inom socialt 
arbete. Socialarbetaren måste i vissa fall skilja på sin professionella roll och på sina personliga 
ståndpunkter. Trots att det kan vara bra att man som socialarbetare använder sig av denna 
distansering, kan klienter uppfatta den som avståndstagande och opersonlig. 
 
4.2 Studiens koppling till rollteori 
Att tillhöra en yrkesgrupp innebär att man innehar en viss position som är förknippad med en 
viss roll. Både skolpersonal och socialsekreterare har en viss roll som omgivningen har 
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förväntningar på. Yrkesgrupperna kan också ha förväntningar på varandra, till exempel om 
varandras yrkeskunskaper och kompetens. Socialtjänsten kan ha förväntningar på att 
skolpersonalen ska kunna hantera problem som till exempel inlärningsproblem och mobbning. 
Skolpersonalen förväntar sig i sin tur att en socialsekreterare ska ha möjlighet att hjälpa ett 
barn som har en problematisk hemmiljö. De kan även ha förutfattade meningar om hur den 
andra yrkesgruppen arbetar och resonerar. I en samverkansprocess möts dessa olika roller och 
förväntningar, vilket kan leda till en mängd konflikter.  
 
Enligt rollteori formas ens självbild utifrån hur andra bemöter oss och hur vi själva uppfattar 
vår roll. Om man är fast i att se sig själv i en viss roll kan man ha svårt att acceptera att den 
rollen förändras. I praktiken kan detta innebära att man har svårt att ta in nya synsätt, se andra 
lösningar på problemet eller bemöta ett problem i samverkan med andra. Detta kan leda till att 
det blir svårt för yrkesgrupperna att kompromissa och mötas, eftersom de är fast i sina 
yrkesroller.  
 
I samverkan mellan skolpersonal och socialsekreterare finns risken för den intra-rollkonflikt 
som Payne (2002) nämner. Skolpersonal kan ha förväntningar och ställa krav på 
socialsekreteraren, som socialsekreteraren inte anser vara rimliga, och vice versa.  
   Problemet med rolldistans kan bli aktuellt både för skolan och för socialtjänsten. De kan 
känna sig tvingade att koppla bort sina personliga ståndpunkter och gå in i en professionell 
roll. Av den andra yrkesgruppen kan då detta uppfattas som avståndstagande och opersonligt. 
 
4.3 Systemteori 
Generell systemteori är i grunden en biologisk teori som utgår ifrån att alla levande varelser är 
delar av olika system som i sin tur rymmer olika subsystem (Payne, 2002:193). Systemteorin 
betonar vikten av att se helheten istället för att fokusera på de olika delarna. Enligt teorin 
påverkar nämligen de olika delarna varandra och därmed systemet som helhet. Mellan de 
olika systemen finns gränser som ger varje system en identitet (Hutchison, 1999:40). Teorin 
används inte bara inom biologi utan kan även tillämpas på sociala system, man ser då 
människan som en del av olika system, t.ex. familjen, skolan och arbetsgruppen. Det finns 
olika typer av system som individen kan ingå i. En del system är slutna och andra öppna. De 
slutna systemen interagerar, samspelar, inte med andra system vilket de öppna systemen gör 
(Payne, 2002:194). Hutchison (1999:41) är kritisk till tanken kring helt slutna system. Hon 
menar att det inte finns några helt slutna system eftersom ett system inte kan överleva utan 
yttre påverkan. 
 
Systemteorin brukar delas in i olika former, bland annat generell systemteori och ekologisk 
systemteori. ”Ekologiskt systemteori bygger på den så kallade generella systemteorin, men 
har vidareutvecklats genom en rad bidrag så att den kan vara användbar inom fack som 
pedagogik, psykologi och socialt arbete” (Klefbeck & Ogden, 1996:62). Ett socialekologiskt 
system fokuserar sig på samspelet mellan individer och miljöns betydelse. Tanken är att 
människan och miljön som omger henne ömsesidigt anpassar sig till varandra. 
Ekologibegreppet används för att understryka helhetsperspektivet och samspelsperspektivet 
utifrån systemteorin. 
 
Systemteori har sedan länge haft ett stort inflytande på socialt arbete. ”… människor är 
beroende av olika system i sin omedelbara social omgivning för att kunna leva ett 
tillfredsställande liv, och därför måste det sociala arbetet inriktas på sådana system.” (Payne, 
2002:198). Payne menar att det finns olika system som kan hjälpa individerna: 

- familjen och vänner, så kallade informellt eller naturligt system 
- kommunala myndigheter, så kallade formella system 
- barnomsorg, sjukhus, så kallade sociala eller samhälleliga system (a.a.) 
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Enligt systemteorin är det inte ”ens fel att två träter”. Vi påverkar varandra hela tiden och det 
är inte meningsfullt att fokusera på en persons beteende (webbadress, 2005). När en individ 
befinner sig i en svår livssituation bör man därför inom socialt arbete undersöka deras 
omgivning och nätverk. Inom systemteorin menar man att om en individ har problem behöver 
det inte bara bero på individen själv eller på omgivningen utan på samspelet dem emellan. Vi 
människor interagerar hela tiden med varandra, både med människor inom ett system (ex 
familjen) och med andra system runt omkring oss (ex arbetsgruppen). Har vi problem inom 
vår familj som gör att vi känner oss nedstämda kommer detta att påverka hur vi beter oss på 
arbetsplatsen. 
 
Inom systemteorin finns ingen objektiv sanning. Det är inte meningsfullt att tänka utifrån 
orsak och verkan utan man bör istället använda sig av ett cirkulärt tänkande. ”Orsakar 
mannens missbruk familjens dåliga mående eller är familjen orsaken till mannens missbruk?” 
(a.a.). 
 
4.4 Studiens koppling till systemteori 
Man kan utifrån systemteorin se skolan som ett system och socialtjänsten som ett annat. Dessa 
system måste mötas och interagera i en samverkansprocess. Viktigt blir här att se helheten, 
det vill säga att se på hur samverkan fungerar istället för att fokusera på de enskilda 
yrkesgrupperna. Både skolan och socialtjänsten är öppna system och de tillhör även det Payne 
(2002) kallar formella system. Bägge har alltså till uppgift att stödja individer, i detta fall barn 
och ungdomar. Systemteorin konstaterar att det inte är ens fel att två träter, vilket betyder att 
när samverkan mellan skola och socialtjänst inte fungerar bär bägge ansvaret för detta. 
 
Systemteori är ett centralt begrepp inom socialt arbete. En socialsekreterare som utreder ett 
barns situation tar nästan alltid kontakt med skolan med tanke på att skolan är en del av 
barnets nätverk. Skolan å sin sida vänder sig till barnets familj om barnet har problem eller 
svårigheter i skolan. Detta gör att skolan och socialtjänsten ständigt möts och måste samverka 
kring barn och ungdomar. Det kan även bli aktuellt att ta in andra verksamheter (system) i 
samarbetet, såsom sjukvård och barn och ungdomspsykiatri.   
 
Man skulle utifrån systemteori kunna säga att en del av svårigheterna med samverkan mellan 
dessa två system beror på att systemen är alltför slutna. Trots att de borde vara öppna och 
samspela med andra system sluter de sig, vilket gör det svårt att samarbeta över 
yrkesgränserna. 
 
4.5 Socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori 
Organisationer kan inte förklaras med en enda teori utan kan ses utifrån olika perspektiv. 
Perspektiven som försöker förstå organisationer hämtar inspiration och idéer från många olika 
ämnen, så som ekonomi, stadskunskap och sociologi (Hatch, 2000:20). Ett sätt att analysera 
organisationer är med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteorin (Lilja & 
Larsson, 2005:314). 
”Socialt arbete sker ofta inom ramen för organisationer av olika slag. Som ett led i att kunna 
förstå det sociala arbetets praktik behöver vi kunna analysera organisationer och samspelet 
mellan organisationsstruktur och det arbete som den enskilde socialarbetaren gör inom 
ramen för en viss struktur” (Hutchison i Larsson et al. 2005:305).  
 
Många organisationer väljer organisationsstruktur utifrån vad som passar bäst för deras 
produktionsprocess, exempelvis Volvo, ett företag som producerar och säljer varor. Många 
andra organisationer måste dock ta hänsyn till omgivningen när de väljer sin 
organisationsstruktur. Dessa organisationer brukar kallas institutionella organisationer 
(Meyer i Larsson et al. 2005:326). Socialtjänsten i en kommun är ett bra exempel på en sådan 
organisation. Socialtjänsten säljer ingen produkt som konsumenten ställer krav på utan måste 
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istället anpassa sig efter omgivningens diskurser och förväntningar på deras verksamhet. 
Socialtjänsten påverkas och präglas även av andra institutionella organisationer i 
omgivningen. Exempel på andra som påverkar socialtjänsten är skolan, landstinget och 
rättsväsendet (Lilja & Larsson, 2005:326). För att en organisation ska lyckas och bli 
framgångsrik så behöver de uppfylla de krav som omgivningen ställer. ”Omgivningen 
påverkar organisationens resultat genom att inrymma hinder och kräva omfattande anpassning 
från organisationens sida för att överlevnaden ska säkerställas” (Hatch, 2000:83).  
 
I organisationer där produktionsprocessen står i centrum (Volvo) styr den formella 
organisationen verksamheten. I de institutionella organisationerna (Socialtjänsten) däremot är 
den formella organisationen ofta inte lika tydligt styrande. ”I institutionella organisationer 
förefaller den formella organisationen vara baserad på de diskursiva regler som finns i 
omgivningen” (Lilja & Larsson, 2005:327). Det är viktigt att diskursen medvetandegörs och 
får betydelse i organisationens verksamhet. Detta är inte alltid enkelt eftersom diskursen inom 
en organisation och diskursen i omgivningen kan vara i konflikt med varandra. Detta kan bli 
ett problem när organisationer försöker samarbeta med andra organisationer. För att undvika 
problem som uppstår när diskursiva regler står i konflikt med varandra tenderar institutionella 
organisationer att formulera mål för sin verksamhet, så generellt och allmänt som möjligt 
(a.a:328).   
 
Hutchison (1999:321-323) skriver om hur socialt arbete kan organiseras och delas in i olika 
grupper. En av dem är ”Host organizations”. Dit räknas exempelvis skolor och sjukhus där 
socialarbetare samarbetar med andra yrkesgrupper och fungerar som medlare mellan klienter 
och organisationer. Som kontrast till ”host organizations” är ”social work-oriented 
organizations” där det sociala arbetet är den huvudsakliga uppgiften och de flesta anställda är 
socialarbetare. Hutchison skriver vidare att man tidigare delade in socialt arbete i privata och 
offentliga organisationer, men idag är det inte fullt så enkelt. Många kommunala och 
offentliga organisationer köper numera tjänster av privata aktörer.  
   Ekonomiska nedskärningar påverkar organisationer som bedriver socialt arbete. Hutchison 
menar att det gått så långt att sociala verksamheter ”…are favoring clients who can pay, or 
who qualify for payment by a third party, and failing to serve people who are poor or have the 
most challenging problems” (Netting & McMurtry i Hutchison, 1999:322). 
 
4.6 Studiens koppling till Socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori  
Skolan och socialtjänsten är båda exempel på institutionella organisationer som påverkas av 
omgivningens diskurser. Organisationerna har dock olika organisationsstrukturer, styrs av 
olika regelverk, har olika mål och arbetar under två olika ledningar. Det vill säga att de är 
konstruerade på olika sätt. Dessa olika förutsättningar kan i en samverkansprocess leda till 
problem.  
 
Organisationer är enligt organisationsteorin beroende av omgivningen och andra 
organisationer för att lyckas. Kanske känner socialtjänsten och skolan att de är beroende av 
varandra för att uppnå ett gott resultat i arbetet med barn och unga.  
Som nämnts ovan kan svårigheter i samverkan uppstå om organisationernas diskurser om ett 
område skiljer sig åt. Ett exempel kan vara inställningen till utagerande barn. Skolan kan ha 
ett synsätt på hur man bör hantera problemet och socialtjänsten ett annat. 
 
4.7 Teoriernas inbördes relation i ett helhetsperspektiv 
Som vi förklarat ovan kan de valda teorierna hjälpa oss att förstå olika aspekter i vår 
problemställning. Rollteorin kan förklara yrkesgruppernas agerande och förväntningar på 
varandra i samverkansarbetet. Dessa aktörer befinner sig i två olika organisationer och 
betydelsen av detta kan analyseras utifrån organisationsteori. Aktörerna och deras 
organisationer agerar och påverkar varandras organisationer/system, vilket gör att 
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systemteoretiska begrepp kan vara av betydelse. Både organisationsteori och systemteori 
menar att systemen påverkas av omgivningen och de rådande diskurserna. Dessa diskurser 
kan bland annat vara rättsväsendet och landstinget. Se Figur 1.  
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Figur 1: Egen figur av teoriernas inbördes relation.  
 
 
4.8 Egna teoretiska antaganden 
Utifrån vår förförståelse om ämnet och den litteratur som vi hänvisat till i tidigare forskning, 
tror vi att de skilda paradigm som socialtjänst och skola har påverkar samverkansarbetet. 
Socialtjänsten utgår från individuella och strukturella perspektiv, medan skolan har ett 
inlärnings-, och pedagogiskt perspektiv. Vi tror att detta delvis beror på deras olika 
utbildningar och professioner, men också på att de arbetar inom olika organisationer. I skolans 
organisation har man ett visst språkbruk och använder begrepp som är självklara för dem. I 
socialtjänsten finns andra begrepp och tankesätt som har formats för att passa just den 
organisationens verksamhet. Tanken om språkbrukets betydelse för samverkan mellan skola 
och socialtjänst diskuterades även i Danermarks studier (2003). Dessa skilda paradigm och 
språkbruk innebär att de bemöter barn och ungdomar utifrån olika synsätt. Kuhn (1979) 
menar att vi alla arbetar inom olika paradigm som bland annat utgörs av grundläggande 
uppfattningar om verkligheten. 
   Vi tror att dessa skilda paradigm och språkbruk kan leda till problem i samverkan mellan 
socialtjänst och skola.  För att hjälpa de barn och ungdomar som berörs av samverkan behöver 
yrkesgrupperna klargöra och försöka förena sina professioners skilda paradigm. Har den 
aktuella kommunen lyckats tydliggöra yrkesgruppernas skilda paradigm i samverkansarbetet?  
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de empiriska resultat som vi fått fram vid våra 
intervjuer. Vi kommer först att redogöra för vad varje yrkesgrupp sagt om de olika temana. 
Efter varje tema följer en kommentar med vår tolkning av texten och koppling till tidigare 
forskning samt koppling till valda teorier. Intervjun med forskaren Knut Sundell redogörs 
separat.  
Avslutningsvis gör vi en helhetsanalys för att förstå de enskilda delarna i sitt sammanhang. 
  
Presentation av intervjupersoner  
För att försäkra intervjupersonerna konfidentialitet anger vi inte deras namn och ger endast en 
kort beskrivning av vilka de är. 
 
I fokusgruppsintervjun med socialsekreterare deltog fyra stycken socialsekreterare från 
kommunens Individ och Familjeomsorg. 
Socialsekreterare A: Kvinna, som arbetat som socialsekreterare i många år.  
Socialsekreterare B: Kvinna, som arbetat som socialsekreterare i många år. 
Socialsekreterare C: Kvinna, som arbetat ett par år som socialsekreterare. 
Socialsekreterare D: Kvinna, som arbetat ett par år som socialsekreterare. 
 
I fokusgruppsintervjun med skolpersonal deltog fyra pedagoger från tre olika skolor i 
kommunen. 
Skolpersonal A: Kvinna, rektor med många års erfarenhet av arbete inom skolan. 
Skolpersonal B: Man, rektor med många års erfarenhet av arbete inom skolan. 
Skolpersonal C: Man, rektor med många års erfarenhet av arbete inom skolan. 
Skolpersonal D: Man, specialpedagog med många års erfarenhet av arbete inom skolan. 
 
”Soc” används av intervjupersonerna när de talar om socialtjänsten.  
 
5.1 Tema 1: Former och mål för samverkan 
 
Empiriska resultat från intervjuer med socialsekreterare kring Tema 1: Former och mål för 
samverkan. 
 
Socialsekreterarna berättar att man i kommunen arbetar med styrdokumentet BUS som står 
för Barn Ungdom Samverkan. Där ingår socialtjänst, skola och Barn- och ungdomspsykiatrin 
och samarbetet spänner alltså över både kommun och landsting. BUS är ett nationellt 
styrdokument som funnits i cirka 2 år och kommunen har valt att följa detta. Samverkan inom 
BUS handlar bland annat om barn som behöver placeras. Tanken är att det inte ska behöva bli 
diskussioner verksamheterna emellan om vem som ska stå för kostnaderna vid en eventuell 
placering och andra insatser. BUS har även ett förebyggande syfte; verksamheterna bör 
samverka så att det inte behöver gå så långt som till att ett barn måste omhändertas av 
socialtjästen. Samverkan inom BUS tillför dock inga ekonomiska resurser till verksamheterna 
utan tillhandahåller bara riktlinjer om att de ska samverka.  
 
Socialsekreterarna berättar att det utöver BUS inom kommunens Individ och Familjeomsorg 
inte finns något dokument om hur samverkan med skolorna i kommunen ska se ut. På 
förvaltningsnivå förs dock en diskussion om hur samverkan ska ske och vad man ska 
samverka kring. Där deltar chefer för bland annat socialtjänst och bildningsförvaltning, de 
träffas två gånger per termin. Cheferna informerar därefter socialsekreterarna om vad som har 
diskuterats under mötet. 
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   Utöver detta förs samtal med varje enskild skola om hur de önskar att samverkan med 
socialtjänsten ska utformas. Detta finns inte nedtecknat utan görs upp muntligt från termin till 
termin. Varje skola har en socialsekreterare från Barn- och familjeenheten som kontaktperson. 
Socialsekreterarna beskriver att det varierar hur skolorna väljer att använda sina 
kontaktpersoner. Många skolor vill att socialsekreteraren deltar vid elevvårdsgruppsmöten på 
skolorna ungefär en gång i månaden. Vid elevvårdsgruppsmöten på skolorna kan rektor, 
lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och kontaktperson från socialtjänsten delta för 
att diskutera kring en elevs situation. Där kan socialsekreteraren ge skolpersonalen råd och 
stöd och diskutera kring en eventuell anmälan. Socialsekreterarna säger att de helst inte tar 
emot anmälningar vid dessa möten utan vill att skolan lämnar skriftliga anmälningar. Detta 
för att det ska bli så lite missförstånd som möjligt yrkesgrupperna emellan.  
  Socialsekreterarna berättar att en del andra skolor i kommunen har valt att endast ta kontakt 
vid behov. Socialsekreterarna tror dock att det skulle vara bra om de hade mer kontinuerlig 
kontakt även med dessa skolor.  
 
Empiriska resultat från intervjuer med skolpersonal kring Tema 1: Former och mål för 
samverkan. 
 
Enligt skolpersonalen finns inga konkreta styrdokument kring hur skolans samverkan med 
socialtjänsten ska se ut. I den nationella läroplanen finns det som kallas ”omvärldskontakter” 
där det bland annat står hur och när man bör ta kontakt med socialtjänsten. Varje skola gör 
sedan en lokal utarbetning av läroplanen. Alla skolor har en plan för hur de ska agera när 
situationer kring bland annat mobbning och våld uppstår. Det kan bland annat innebära att de 
ska ta kontakt med en annan myndighet, exempelvis socialtjänsten.  
Skolpersonal B uttrycker det så här: ”Det är så i skolans värld att kontakt med andra 
organisationer och verksamheter det nämns i bisatser, och det är inte illa det”.  
Vi frågar hur de ser på BUS och skolpersonal A säger;   

”Det är också en plan, men det är inte våran plan egentligen. Men vi vet i alla 
fall att vi ska kontakta BUS nu när det går till en viss nivå…då kommer vi till det 
att vi får kalla till BUS”.  
  

De har dock olika erfarenheter av hur samarbetet kring BUS har fungerat hittills. Skolpersonal 
C har positiva erfarenheter medan skolpersonal A inte är lika positiv. Skolpersonal A säger 
att;  

”… jag har läst och intresserat mig för andra kommuner som har ett samarbete, 
och tittat på det, och då blir jag väldigt frustrerad över att det inte finns ett tydligt 
uttalat politiskt mål i den här kommunen, som sen visar sig i ett tydligt 
ställningstagande från de två förvaltningscheferna…som sen gör att det blir 
mycket enklare och legitimt att jobba tillsammans, och det finns inte. BUS är i och 
för sig ett resultat av ett litet försök till ett sådant samarbete. Så det är ju klart på 
plussidan men det är ju alldeles för lite. Det räcker inte. Men när det var ännu 
större kritik för något år sedan så blev BUS resultatet… nu finns det ingen 
diskussion kring samverkan på högre nivå, utan allt ansvar ligger på varje 
rektor”. 
 

Skolpersonal B tillägger;  
 ”Så länge inte staten och regeringen ger skolverket och socialstyrelsen ett 
gemensamt uppdrag att formulera gemensamma mål så kommer det tillslut att 
ligga på; hur lyckas den enskilda skolan jobba ihop med enskilt soc?…det finns 
inget uppifrån som styr”. 
 

De önskar att kommunen styrde mer och arbetade fram en fungerande modell för samverkan 
mellan skola och socialtjänst. 
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Två av skolorna berättar att de har en kontaktperson från socialtjänsten som deltar i 
elevvårdsgruppmöten en gång i månaden. På den tredje skolan ser formerna för samverkan 
lite annorlunda ut. Här deltar inte en kontaktperson regelbundet vid elevvårdsgruppmöten, 
skolan tar istället kontakt med socialtjänsten vid behov.  
Skolpersonal B berättar att; 

”… får vi en bra kontakt och det har vi haft de senaste åren, mycket bra 
samarbete med soc…och jag tycker att det är väldigt lätt att ha och göra med soc 
för vi försöker att rådgöra och vi har försökt definiera om vad man får rådgöra 
om och vad man inte får rådgöra om”. 
 

Kommentar till Tema 1: Former och mål för samverkan. 
 
Mönster i data samt koppling till tidigare forskning: 
Båda yrkesgrupperna talar om att det inte finns några konkreta gemensamma mål eller 
styrdokument för deras samverkan. Det enda som finns är generella riktlinjer från exempelvis 
lagtext och läroplan om att deras organisation ska samverka med andra verksamheter. Hur 
samverkan ska ske i praktiken är upp till varje verksamhet. Skolpersonalen upplever detta 
som mycket frustrerande och tror att det försvårar samverkan. De efterfrågar tydligare 
riktlinjer från ledningen.  
   Detta är helt i linje med tidigare forskning som betonar vikten av att ha klart definierade 
mål och syften för att samarbetet ska vara fruktbart (Sundell & Colbiörnsen, 1999:41).  
Tidigare forskning talar också om betydelsen av att ha en tydlig struktur för att samverkan 
ska fungera (Danermark, 2003: 46, Länsstyrelsen & Socialstyrelsen, 2004:38). Strukturen för 
samverkan mellan skola och socialtjänst ser inom den aktuella kommunen olika ut. I en del 
fall finns bestämda former för hur samverkan ska ske, till exempel att en kontaktperson deltar 
vid skolans elevvårdsgruppmöten en gång i månaden. I andra fall har socialtjänsten och 
skolan en friare form för sin samverkan och kontakt tas då bara vid behov. Socialsekreterarna 
önskar att de hade en strukturerad och kontinuerlig kontakt med samtliga skolor.  
   I våra resultat ser vi att betydelsen av att ha en tydlig struktur kring samverkan inte är 
avgörande för hur samverkan mellan skola och socialtjänst fungerar. Representanten från den 
skola som inte har en tydlig struktur och kontinuitet i sin samverkan med socialtjänsten (utan 
endast tar kontakt vid behov) uppger att de ändå är nöjda. Däremot framkommer det i 
intervjun att en av de skolor som har en tydlig struktur för hur samverkansarbetet med 
socialtjänsten ska ske (en representant från socialtjänsten som deltar regelbundet vid 
elevvårdsgruppsmöten) är mindre nöjda. Detta borde tyda på att det finns andra faktorer som 
är av större betydelse än kontinuitet och struktur. 
 
Koppling till valda teorier: 
Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori så är skolan och 
socialtjänsten exempel på institutionella organisationer. Enligt Lilja och Larsson (2005:328) 
tenderar sådana organisationer att formulera generella och allmänna mål för sin verksamhet. 
Anledningen till detta är att undvika konflikter som kan uppstå när de institutionella 
organisationens diskurs står i konflikt med omgivningen och de organisationer som de ska 
samverka med.  
   Kanske kan detta vara en av anledningarna till att skolan och socialtjänsten inte har 
formulerat tydliga gemensamma mål för sin samverkan. På grund av deras skilda diskurser 
kan det vara svårt för dem att hitta gemensamma konkreta mål som båda organisationerna 
vill arbeta mot. 
 
Om man ser på detta i relation till tidigare forskning hamnar skolan och socialtjänsten i ett 
dilemma. Forskningen (Sundell & Colbiörnsen, 1999:41) visar att verksamheter som 
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samverkar behöver tydliga mål för att få till stånd ett givande samarbete men de kan 
samtidigt hamna i konflikt med varandras diskurser om de formulerar sådana mål. 
 
 
5.2 Tema 2: Faktorer med betydelse för samverkan 
 
Empiriska resultat från intervjuer med socialsekreterare kring Tema 2: Faktorer med 
betydelse för samverkan  
 
På frågan om vad socialsekreterarna anser vara viktigt för att få till ett bra samarbete med 
skolan svarar socialsekreterarna: Kontinuitet, öppen kommunikation, respekt för varandras 
profession samt information. Socialsekreterare C säger att;  

”Öppen kommunikation handlar lite om viljan att samarbeta och inte bara lämna 
över informationen. Att de känns ok att ringa och fråga, fundera och prata kring 
ärendet och då tror jag man behöver en öppen kommunikation”.  
 

Socialsekreterare D fyller i;  
 ”Jag tror man får mer förståelse och respekt för varandra om man har en mer 
öppen kommunikation. Fråga saker istället för att ta för givet att man gör på 
olika sätt, annars är det lätt att det blir missförstånd”. 

 
Socialsekreterare B;  

” Kontinuitet är viktigt som jag upplever det efter att ha varit där ett par år. Man 
lär sig varandra efter ett tag, det här med respekt, kunskap om varandras 
professioner det kommer ju lite efterhand”.  
 

Socialsekreterare A tror också att kontinuitet är viktigt för att samverkan ska fungera;  
” Jag hör aldrig att skolorna klagar som det var för några år sedan, utan det är 
väldigt positivt och jag tror just det här med kontinuitet och att det är samma 
person är jätteviktigt. De skolor där det bytts kontaktperson tycker inte att de haft 
samma samverkan och kontinuitet, fast de har de ju. Bara det att personen har 
skiftat. De som haft samma kontaktperson länge är jättenöjda”. 
 

Socialtjänsten besöker och informerar regelbundet skolpersonal om bland annat skolans 
anmälningsskyldighet och om hur socialtjänsten arbetar med en utredning. Detta kan till 
exempel ske vid personalmöten på skolorna. 
   Socialsekreterarna berättar att det saknas liknande informationstillfällen om skolans 
verksamhet och arbetsrutiner. På elevvårdsgruppsmötena får socialsekreterarna en del 
information men de känner att skolpersonalen ibland förutsätter att socialsekreterarna ska ha 
kunskap om hur skolpersonalen arbetar med eleverna. 
 
Socialsekreterarna diskuterar kring sin lednings inställning till samverkan och de var alla 
överens om att det var viktigt att ha ledningens stöd. De känner att det från ledningens håll 
finns en positiv syn på samverkan. Socialsekreterare D uttrycker;  

 ”Här är det ju bestämt att vi ska ut på skolorna och att vi har den här 
samverkan, det får vi ju stöd ifrån cheferna och jag tycker att det är bra. De hade 
också kunnat säga att det här är någonting vi inte tycker vi har tid med. Att vi har 
för mycket annat att göra, att vi inte kan sitta ute på skolorna några timmar i 
månaden. Men det har vi stöd i att vi gör och det är viktigt att vi har det, annars 
hade det kanske blivit bortprioriterat”. 
 

Socialsekreterare C håller med; “Har ledningen en positiv syn på samverkan så sprider det sig 
neråt vilket får betydelse för klienten”. 
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Socialsekreterare B ser tillbaka på hur samverkan har fungerat tidigare;  
” Det har funnits en uttalad önskan från ledningen sida och oss socialsekreterare 
att prioritera samverkan. Det har varit sån omsättning på personal så det har 
haltat genom åren. Vi har inte riktigt fått till något bra, men nu har vi det sedan 
ett par år tillbaka”. 

Vi frågar socialsekreterarna om personkemi har någon betydelse för samverkan med 
skolan och socialsekreterare C svarar: ” Jag tror att struktur och kontinuitet är viktigare 
än personkemi. Personkemi kan man jobba sig till men med kontinuitet så funkar det 
bättre också”. 
Socialsekreterare D; “Personkemi underlättar ju alltid men det är inte avgörande”. 
 
Socialsekreterarna ombeds nämna de hinder som finns för samverkan med skolan. 
Sekretesslagstiftningen nämns som ett hinder (se tema 4) men utöver detta hade de svårt att 
komma på vad som hindrar samverkan. Efter ett tag nämns dock att det finns personer bland 
personalen på skolan som har en väldigt negativ inställning till socialtjänsten och det kan i så 
fall vara ett hinder. Socialsekreterarna tror att det handlar om otillräcklig kunskap om 
varandras arbeten och att det gäller att informera och prata om detta. 
 
Behållningen av att samverka är enligt socialsekreterarna stor. De känner att det är viktigt att 
de vuxna som finns kring barnen träffas och kan samarbeta på ett bra sätt. Skolans personal är 
de som ser barnen mest och de har därför mycket kunskap om deras situation. 
Socialsekreterarna tycker att de kan inhämta mycket information från skolan och de tror också 
att det är tryggt för föräldrarna att se att samverkan mellan dem och skolan fungerar. 
 
Empiriska resultat från intervjuer med skolpersonal kring Tema 2: Faktorer med betydelse 
för samverkan.  
 
Tillit och kunskap om varandras yrkesprofession ser skolpersonalen som några viktiga 
faktorer för att få till ett bra samarbete. Skolpersonal A uttrycker; 

”Om man inte har med skolan att göra så tror jag att man har enormt mycket 
fördomar om skolan, och det kan vara ett jätte stort hinder…hur mycket skada 
kan det inte göra sen om de inte litar på skolan, att vi gör det som är vår uppgift”.  
 

Skolpersonal B kommenterar att; ”och vise versa, detsamma gäller för skolan”. 
 
Något som återkommer under diskussionen är betydelsen av att yrkesgrupperna talar samma 
språk och förstår varandra. Skolpersonal B uttrycker att han anser att de flesta lärare och 
socialsekreterare ”knäckt koden” och nu kan kommunicera. 

”…om man samarbetar och hittar sätt, hittar kodspråk om vad man får uttrycka 
till varandra och vad man inte får uttrycka till varandra. Bland annat så har man 
ju olika språkbruk och man kan då lära sig och se till så att man inte pratar förbi 
varandra, hitta en kultur där man kanske uttrycker det så och den uttrycker det 
så, men vad menar vi egentligen? Det har jag haft oerhörd nytta av för då lärde 
jag mig soc-språk… det kunde jag inte innan, då trycker jag alltid på de 
knapparna när jag ringer och då får jag kontakt på en gång”. 
 

Skolpersonalen anser inte att personkemin har någon större betydelse för samverkan. De 
tycker att det är viktigare med kontinuitet och att de får arbeta med samma kontaktperson 
under en längre tid. Detta för att bygga upp ett förtroende och få kunskap om varandra. Om 
kontaktpersonen från socialtjänsten byts ut känner skolpersonalen att de är tillbaka på noll och 
måste börja om från början igen. Det vill säga bygga upp ett förtroende och hitta ett bra 
samarbete med den nya kontaktpersonen. Skolpersonal B säger att det därför är viktigt att 
hitta;  
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”…framkomliga vägar och att organisationerna anpassas och försvinner någon 
så bara upprätthålls kontakten…vi har jobbat i stort sett med samma person, men 
när det varit en ändring så har det varit en bra överföring”.  

Skolpersonal A är inte lika positiv; 
”Vi har bytt och bytt och bytt sån här kontaktperson. Rotation utan like. Så jag 
vill inte säga att vi är så nöjda med själva resultatet utan att vara missnöjda med 
de personer som har varit här, som har varit trevliga och vänliga och så, men vi 
har fått börja om hela tiden”. 

Skolpersonal C menar att;  
”Är det så att man inte kommer överens, ja då är det inte roligt att jobba. Men vi 
är ju proffs ändå, vi måste kunna respektera varandra. Vi får inte bli påverkade 
av att jag inte kan samarbeta med dig”. 
 

En tanke från skolpersonalens sida är att samarbetet skulle kunna förbättras om flera 
verksamheter och myndigheter var samlade på samma plats och arbetade under samma tak. 
De tror att föräldrarnas negativa inställning till socialtjänsten ibland kan göra att föräldrarna 
inte vill ta emot hjälp från socialtjänsten. Kanske skulle det vara lättare att nå och motivera 
föräldrarna om socialtjänstens insats var samordnad med skolan. Skolpersonal A förklarar;  

 ”Vi är inte motparter soc och skola…ibland tittar man uppgivet från 
socialtjänsten och de säger; vi har inga pengar. Eller; vi har inte lyckats övertyga 
föräldrarna om att ta emot den här hjälpen. Det lilla som de kunde erbjuda. Vi på 
skolan ser en öppenhet hos föräldrarna att de skulle vilja ta emot så mycket mer 
om de involverades här, än att man har flyttat över det till soc”. 

Skolpersonal C fyller i; ”De har blivit svikna av soc tidigare på något vis”.  
 
Skolpersonal A ger förslag på framtida förändringar;  

”…eller så får man ju göra om organisationen till att passa det som folk 
förväntar sig och använda skolhuset, för föräldrarna är trygga här. De vänder sig 
hit och vill att vi ska lösa det här…idag förväntar sig alla föräldrar hos oss att de 
ska kunna få all service i skolan. BUP, polis och socialtjänst”. 

Skolpersonal B fortsätter; 
”Jag tror mycket på det. Vad är det som säger att inte soc och skola ska jobba 
under samma tak och att en lärare finns och jobbar direkt på soc och att soc 
jobbar på skolan? Först måste man ha bekämpat fördomarna, man måste förstå 
varandra, jag tycker att de flesta på skolan och soc har knäckt koden”. 

 
För att samverkan ska fungera bra nämner skolpersonalen även en annan viktig faktor; 
information. Skolpersonalen berättar att socialsekreterarna får information om skolans arbete 
främst genom att delta i elevvårdsgruppmöten. Skolpersonal A berättar att; ” …de är med på 
vår elevvårdgrupp, då sitter ju personen ifråga mest och lyssnar hur vi diskuterar. Hon får på 
det sättet information om hur vi tänker”. 
   Dock upplever skolpersonalen att de ofta saknar information, särskilt om vad som händer 
efter en anmälan till socialtjänsten. Skolpersonal D berättar;  

 ”…ett problem i samarbetet är att samarbetet inte brukar uppstå förrän i en akut 
situation. Man har ett elevärende och man jobbar och jobbar med det, och när 
skolan har uttömt alla sina tänkbara möjligheter och det går så långt så att man 
måste göra en anmälan till sociala myndigheterna så är det illa. Då ligger man i 
sin yttersta gräns som lärare och det blir ett antiklimax när man gör en anmälan 
och nästa morgon ska man säga god morgon till det där barnet och föräldern och 
kanske nästa morgon och nästa morgon. Man har ingen koll på vad som händer 
och då är det som att vi nu har gjort klart och nu börjar någon annan…Man 
skulle kunna stävja det och ha ett tätare informationsutbyte om vad som händer. 
Ibland kan det ju ha gått flera månader och man har ingen aning om vad som 
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händer, man har ingen aning om ärendet har landat på någons bord. Men det är 
en frustration som finns där…kanske skulle man plockat in de sociala tidigare”. 
 

Senare tillägger skolpersonal D att vissa lärare känner motvilja mot att anmäla till 
socialtjänsten eftersom det känns som ett misslyckande. Skolpersonal B tycker inte att man 
ska se det som ett misslyckande utan att det främst handlar om ansvarsfördelning.  
Skolpersonal B säger; 

”Som rektor och pedagog, som ytterst ansvarig, kan man ändå tänka så här, att vi 
kan inte lösa allt för det här barnet, vi får leva med det här, men man är avlastad 
ansvarsmässigt. Vi brukar tänka så här att det här barnet går hos oss men bor 
hos soc…vi sitter vid samma bord och ser att det är bedrövligt, men någonstans 
vet man att man inte behöver ta på sig ett överansvar, det tar bort en del av 
ångesten”. 

 
Proceduren kring skolans anmälningar till socialtjänsten verkar vara av central betydelse för 
hur samverkan ska fungera. Ett par av intervjupersonerna anser att det fungerar bra att 
diskutera med socialtjänsten när skolan funderar på om de ska göra en anmälan. Skolpersonal 
B berättar;  

”Vi gör sällan en anmälan direkt utan rådgör med socialtjänsten, lägger upp en 
strategi för hur anmälan ska ske. I stort sett så är soc och vi överens innan vi slår 
till…varenda ärende kör vi med föräldrarna med en gång, vi och soc och 
föräldrarna”.  

Skolpersonal C har liknande erfarenheter; ”Vi brukar för det mesta se till att föräldrarna och 
soc brukar vara med och då sitter vi och diskuterar allihopa, och då kan man eventuellt göra 
en anmälan där på direkten”. 
   Skolpersonal B och C återkommer båda till vikten av trepartsamtal. De menar att om 
föräldrarna finns med vid anmälningsmötet kan sekretessen kringgås vilket de anser 
underlättar samverkan. Man undviker då att föräldrarna blir arga och besvikna över att skolan 
har anmält till socialtjänsten utan att informera dem innan. Trepartsamtal fungerar inte alltid i 
praktiken men är bra att sträva efter.  
   Skolpersonal A konstaterar dock att anmälningsmöten inte fungerar så bra på deras skola; 

”Det finns ingen skriven policy kring hur det här ska gå till, det fungerar på vissa 
skolor men inte på andra. Här är vi inte helt nöjda. Jag ser att man skulle kunna 
få det mycket bättre, utan att alls vara missnöjda med den personen, och sen hur 
stor del vi har i det…?”. 

 
Kommentar till Tema 2: Faktorer med betydelse för samverkan.  
 
Mönster i data samt koppling till tidigare forskning: 
Yrkesgrupperna är relativt överens om vilka faktorer som är av betydelse för att få till ett bra 
samarbete. Bägge anger information, kommunikation, kontinuitet, respekt för och kunskap 
om varandras profession samt ledningens stöd som betydande faktorer. De resultat vi fått 
fram kring detta tema ligger till stor del i linje med det som framkommit i tidigare forskning. 
Danermark (2003:18-21) är en av dem som framhåller ledningens ansvar när det gäller att 
skapa förutsättningar för att verksamheter ska kunna samverka. Han anser att ledningens 
bristande ansvarstagande i samverkansarbetet ofta utgör ett stort hinder. Yrkesgrupperna vi 
intervjuat har olika uppfattning och erfarenhet av sin lednings stöd och delaktighet i deras 
samverkansprocess. Skolpersonalen upplever en frustration över bristen på ledningens 
delaktighet (vilket framkom i de empiriska resultaten kring Tema 1) medan 
socialsekreterarna uttrycker att de är mycket nöjda med att deras ledning så tydligt stödjer 
samverkansarbetet. Det framkommer klart att de båda yrkesgrupperna anser att ledningens 
delaktighet och stöd är av betydelse för samverkansarbetet. 
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   I Sundells och Colbiörnsens (1999:40-42) intervjuer samt i Länsstyrelsen och 
Socialstyrelsens rapport (2004:15) framkommer att de som intervjuats inom 
samverkansarbetet tycker att det är viktigt att man respekterar och tar till vara på varandras 
yrkeskunskaper, vilket även framkommit under våra fokusgruppsintervjuer. 
 
Forskningen ger en mångtydig bild av personkemins betydelse för samverkan. Vissa tidigare 
resultat tyder på att personkemin är en av de främsta förutsättningarna för att samverkan ska 
fungera bra. Å andra sidan visar resultaten från tidigare forskning också på att personkemins 
betydelse minskar när strukturen för samverkan är tydlig (Länsstyrelsen & Socialstyrelsen, 
2004:21,38). Exakt detta har våra intervjupersoner fört fram. Båda yrkesgrupperna upplever 
att kontinuitet och struktur har större betydelse än personkemin, även om de samtidigt 
konstaterar att god personkemi underlättar samarbetet. Skolpersonalen uttrycker därför en 
önskan om att skapa förutsättningar och fungerande rutiner för samverkansprocessen. Detta 
för att samverkan inte ska bli beroende av enskilda personer utan kunna upprätthållas även 
om en kontaktperson byts ut. Vissa skolor uttrycker ett missnöje med att kontaktpersonen 
från socialtjänsten ofta byts ut. Detta kan jämföras med Lundgren & Perssons 
(2003:17,39,58) resultat som visar att omorganisationer och hög personalomsättning kan vara 
ett hinder för samverkan. 
 
Vi tycker att det är intressant att se att skolpersonalen tar upp samma idé som finns beskriven 
i den internationella forskning som vi tagit del av. McConkey (2002:3-8) anser att man borde 
utgå från skolan som bas i samarbetet mellan socialtjänst och andra kommunala 
verksamheter. Skolpersonalen som vi intervjuat talar om att samarbetet skulle kunna 
förbättras om flera myndigheter och verksamheter var samlade på en och samma plats. De 
tror att det skulle vara lättare att motivera föräldrarna att ta emot hjälp från skolan än från 
socialtjänsten. Detta på grund av att de tror att många föräldrar upplever att de blivit svikna 
av socialtjänsten tidigare och att de känner sig tryggare i skolan. I vissa kommuner har man 
idag tagit fasta på tanken att samla sociala verksamheter på samma plats, exempelvis genom 
att skapa ”familjecentraler”. Den här tanken är dock annorlunda, McConkey och 
skolpersonalen menar att samarbetet skulle kunna fungera bättre om skolan var mer 
involverade och delaktiga i de insatser som socialtjänsten kan erbjuda. 
 
Något som framkommer i våra empiriska resultat men som inte nämns i den tidigare 
forskning vi tagit del av är att de intervjuade, framförallt skolpersonalen, betonar vikten av 
trepartssamtal, det vill säga att socialtjänst, skola och föräldrar är delaktiga vid 
anmälningsmöten. Skolpersonalen anser att trepartsamtal är viktigt eftersom det då finns 
möjlighet att kringgå sekretessen samt att utbyta information. Att detta skulle vara viktigt för 
samverkan har inte framkommit i vår litteratursökning. Det kan bero på att man i tidigare 
studier oftast fokuserat på vilka faktorer som har betydelse för samverkan, men sedan inte 
använt kunskapen för att utveckla konkreta arbetssätt som kan underlätta samverkan mellan 
skola och socialtjänst. 
 
Koppling till valda teorier: 
Under avsnittet teoretiska perspektiv redogjorde vi för ett eget antagande kring vad som kan 
orsaka svårigheter i samverkan mellan skola och socialtjänst. Vi antog att yrkesgrupperna 
använder sig av olika språkbruk vilket skulle vara ett hinder i samverkansprocessen. Även 
Danermark (2003:28) tar i sin forskning upp detta som ett dilemma. Vi anser att de resultat vi 
fått fram tyder på att detta antagande kan vara riktigt. Vi syftar då på att skolpersonalen vid 
flera tillfällen återkommer till vikten av att hitta ett gemensamt språk så att de och 
socialtjänsten inte talar förbi varandra. En av skolrepresentanterna anser att yrkesgrupperna 
funnit ett gemensamt språk vilket underlättar deras kommunikation.  
  Vi har samtidigt uppmärksammat att vikten av att tala samma språk inte nämns av 
socialsekreterarna, vilket kan bero på att de vid intervjutillfället inte reflekterade kring 
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språkbruket. En annan möjlig tolkning är att det inte nämndes eftersom socialsekreterarna 
inte ser språket som ett hinder för sin samverkan med skolan. Det skulle i så fall kunna bero 
på att socialtjänsten, mer än skolan, använder sig av ett mer karakteristiskt fackspråk och av 
begrepp som är specifika för socialt arbete.  
 
Det har framkommit i båda våra fokusgruppsintervjuer att kommunikation och information 
anses ha central betydelse för att skapa goda förutsättningar för samverkan. En av 
anledningarna till att det är så viktigt att informera varandra om sina verksamheter är för att 
yrkesgrupperna befinner sig i olika organisationer. Sett ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv (Lilja & Larsson, 2005:305-334) styrs de av olika regelverk och har olika 
strukturer vilket leder till skilda arbetssätt och förutsättningar. För att undvika problem med 
att samverka är det därför viktigt att yrkesgrupperna informerar varandra om sina 
förutsättningar och synsätt. Tyvärr framkommer det i våra empiriska resultat att 
informationen yrkesgrupperna emellan, om sina förutsättningar och synsätt ofta är bristfällig. 
Socialtjänsten besöker skolorna för att informera personalen om sitt arbete och sina 
förutsättningar men det omvända förekommer inte. Socialsekreterarna upplever därför att 
deras kunskap om skolans arbetssätt och förutsättningar är bristfällig och de önskar mer 
kunskap om skolans arbetssätt. 
 
Att använda sig av trepartsamtal i samverkan kan, utifrån systemteoretiskt perspektiv (Payne, 
2002:194) ses som att tre olika system möts i interaktion med varandra, skola, socialtjänst 
och familj. Systemteorin betonar vikten av att se helheten, vilket gör att man i ett 
trepartsamtal bör undvika att dra tydliga gränser mellan systemen och istället våga öppna upp 
dem. Öppna system underlättar utbytet av erfarenheter och information, vilket 
förhoppningsvis kan ge positiva effekter för barnet eller ungdomen som står i fokus för 
samverkansarbetet. Blir systemen alltför slutna kan det leda till svårigheter i 
samverkansprocessen. 
 
5.3 Tema 3: Roller och förväntningar inom samverkansarbetet 
 
Empiriska resultat från intervjuer med socialsekreterare kring Tema 3: Roller och 
förväntningar inom samverkansarbetet. 
 
Socialsekreterarna diskuterar kring vilka förväntningar yrkesgrupperna har på varandra. De 
har till viss del olika bild av och olika erfarenheter kring skolans förväntningar på 
socialtjänstens möjlighet att agera. 
  Socialsekreterarnas förväntningar på skolan är att de ska undervisa och ta det pedagogiska 
ansvaret för barnen medan socialtjänsten ska ansvara för den psykosociala biten. De förväntar 
sig också att skolan ska vilja samarbeta och inte bara lägga över problemet på 
socialsekreterarna.  
   Socialsekreterare D uttrycker följande: ”…tror att skolan har alldeles för stora förväntningar 
på oss, det är svårt när de tror att bara vi anmäler till soc. så fixas allt, bort med alla 
problemen”.  
   Socialsekreterare B tror att skolpersonalens förväntningar: ”… krympts en del i och med 
samarbetet, att de mera vet vad de kan förvänta sig, förväntningarna är inte lika orealistiska 
längre”.  
 
Socialsekreterarna märker att skolpersonalen ibland blir frustrerade om ingenting händer 
snabbt efter att de anmält till socialtjänsten att de misstänker att ett barn far illa. De tror att 
skolpersonalen då har försökt allt de kan under en lång tid och väntat med att anmäla till 
socialtjänsten. Frustrationen blir då stor om socialtjänsten inte agerar med en gång. 
Socialsekreterarna upplever dock att det oftast är lättare att prata och resonera med skolan nu 
än det var för ett par år sedan. Socialsekreterare D; ”I och med att skolan har en kontaktperson 
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så kan man prata om det och man kan få mer förståelse från skolan, man kan hänvisa till 
lagstiftning och att förändring tar tid”.   
 
Vikten av information i samverkansarbetet återkommer ofta i diskussionen. Socialsekreterare 
B menar att;  

”… för att få respekt för varandras profession är det jätteviktigt att man 
informerar om vad var och en gör, finns det förväntningar på att vi ska göra 
saker som vi inte gör så blir det jättesvårt att samverka och man blir lätt arga på 
varandra”. 

 
Vi frågar om de upplever att de går in på varandras yrkesområde men de menar att skolan 
beslutar om pedagogik och socialtjänsten om det psykosociala. Socialsekreterare B säger att; 
”De kan aldrig bestämma vad vi ska ha för insatser i hemmet och tvärtom, så det måste till ett 
samarbete och en diskussion”.  
 
Socialsekreterarna upplever att skolan ibland inte säger rakt ut vad de vill att socialtjänsten 
ska göra men socialsekreterarna tycker ändå att de kan utläsa mellan raderna vad skolorna 
anser att de borde göra. Ett par socialsekreterare upplever dock att skolorna ibland varit 
tydliga med vad de anser att socialtjänsten bör göra. Socialsekreterare A uttrycker följande;  
” Min bild är att all personal här är väldigt hänsynsfull mot skolor och så, man kan tycka och 
man kan fundera på hur de sätter ihop små grupper eller vad de har för tankar men att man 
ställer öppna frågor för att kunna förstå. Men däremot har jag varit med om många gånger 
att skolan precis tvärtom säger; placera det där barnet, det kan inte bo hemma. De kan vara 
mer direkta. Men det är också vi rätt vana vid”. 
”Det förekommer fortfarande men det är mindre nu”, anser socialsekreterare B. 
 
Socialsekreterare D tycker att:  

”Det har blivit en väldigt stor skillnad sen jag kom. När jag kom så fanns det mycket 
synpunkter på samarbetet och det var ganska tufft i början.  Men sen jag varit där 
några år är det stor skillnad i bemötandet. Då var det helt ok att klanka ner på 
socialtjänsten även inför mig. De sa; ta det inte personligt, men jag var ju där som 
representant för socialtjänsten. Då vart det ganska knepigt i den rollen men så är det 
inte alls idag. Det kan fortfarande komma frågor och synpunkter på; varför gör ni så?  
Det handlar om att informera om hur vi gör och varför vi gör det. Att vi styrs av lagar 
och regler, de tar de bättre idag”. 

 
Vi frågar socialsekreterarna om vem de anser styr samverkan mellan socialtjänsten och skolan 
i kommunen? Socialsekreterare A svarar; ” Det står ju inskrivet i Socialtjänstlagen att vi ska 
samverka, det ska ju vara så att soc. initierar och fullföljer samverkan. Vi måste alltid 
samverka vi kan inte bara luta oss tillbaka”. 
Socialsekreterare C;  

”Exakt hur samverkan går till på skolan det är ju lite upp till varje skola hur de 
använder oss… skolan styr mer formen för hur det ska gå till. Vi är ju mer 
flexibla än vad de är för vi vill ju gärna ha ett samarbete. Ett samarbete under en 
utredning, där är det ju vi som styr helt klart hur det ska fungera”. 
 

Socialsekreterarna upplever att skolorna har mer kunskap om socialtjänsten än vad de själva 
har om skolan. De säger att de skolor som anmält mycket har lärt sig hur socialtjänsten 
fungerar. Socialsekreterare C menar att; ”När de blir insatta i vilka förutsättningar vi har då 
klagar de inte”.  Socialsekreterarna uppger att de inte längre får klagomål från skolorna på att 
socialtjänsten ”inte gör något”, vilket de ofta fick för några år sedan.  
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   Alla socialsekreterarna känner att de skulle behöva mer övergripande information om 
skolan. Socialsekreterare A konstaterar att; ”Det slår mig när man sitter så här att jag vet 
ingenting hur det egentligen är, det är bara något man förutsätts veta”. 
 
Empiriska resultat från intervjuer med skolpersonal kring Tema 3: Roller och 
förväntningar inom samverkansarbetet. 
 
Skolpersonalen berättar att socialtjänsten informerar om sitt arbete för personalen på skolan. 
De är positiva till sådan information eftersom de tror att information kan göra förväntningarna 
på den andra yrkesgruppen mer realistiska. Skolpersonal A;  

 ”Socialtjänsten kommer ibland och informerar hela personalgruppen, men det 
finns inte organiserat. Man kan inte ens se ett mönster i det. När slitningarna 
börjar uppstå, när inte förtroendet finns där då tar soc kontakt och säger att de 
vill komma och utvärdera. Varje gång som någon från socialtjänsten kommer hit 
och berättar så blir det ju mycket bättre, för en utav frustrationerna som hela det 
här bygger på det är ju då att man tror att soc kan göra saker som de inte får, då 
är det ju i alla fall ingen idé att lägga det på soc. Det får de ju lägga på regering 
och riksdag som har beslutat om vad man får göra, och det är ingen idé att liksom 
bara kräkas på soc över att man inte får tvinga föräldrar till si och så och det 
tredje”. 

 
Vi frågar skolpersonalen om vilka förväntningar de tror att yrkesgrupperna har på varandra. 
Skolpersonal C säger att;  

” Förväntan har man ju det är ju en självklarhet, men det finns begränsningar, 
både ekonomiska och personella. Om jag lämnar över ett ärende så vill jag ha det 
löst (skratt), vi vill att de ska lösa problemen, våra förväntningar är höga”. 

Skolpersonal B fortsätter;  
”Jag har en klar förväntan att soc ska klara sin del. Jag har ingen förväntan på 
att de ska klara det som vi är proffs på, och tvärtom. Det är viktigt att uttala det, 
vilka förväntningar som är realistiska att ha på varandra. Exempelvis vad soc har 
för befogenhet att göra”. 
 

Skolpersonal D tror att yrkesgrupperna behöver diskutera kring förväntningarna; ”Man bör 
diskutera vad vi kan göra och vad ni kan göra för att lösa det här”. 
De tror att orealistiska förväntningar och dålig kunskap om varandra kan bidra till tankarna 
om att socialtjänsten ”inte gör någonting”. Skolpersonal B tror att sådan kritik mot 
socialtjänsten ofta bottnar i brist på erfarenhet; 

”Men tror du inte att de som säger så bland lärarna, att socialtjänsten inte gör 
någonting, att det är sådana som inte har varit med i den här typen av 
samarbete…jag tycker att jag märker att alla utav våra lärare som varit med och 
kommit in och varit med i ett antal sittningar och upplevt samarbetet, de säger 
aldrig så mer”. 

Skolpersonal A säger;  
”Men det är ju det att vi har lite olika perspektiv på vad ”att hända” är, och från 
skolans sida finns det ju ingenting som är mer…liksom…bingo nästan då, än att 
det blir ett omhändertagande. När det är saker som är subtilare, på mindre 
nivåer, så märks inte det i skolan och då kan ju det upplevas som ingenting. Det 
behöver ju inte betyda att det inte är någonting, men det är ingen effekt som vi 
kan se inom det närmsta året”. 

 
De anser inte att någon yrkesgrupp styr samverkan mer än den andre, men skolpersonal D 
nämner att socialsekreterarna och skolpersonalen ändå har ett ojämlikt förhållande;  
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”Vi har eleverna vare sig vi klarar av dem eller ej. Men de sociala kan säga att; 
vi har gjort en insats och kommer inte längre än så här, och kan inte ha ärendet 
kvar. Vi har ju i princip inte de där möjligheterna, så helt jämlikt är inte det här 
förhållandet. När alla lösningar och åtgärder är tömda så är eleven fortfarande 
kvar i skolan”.  

Skolpersonal B menar dock att;  
”…men ibland har soc en större press på sig än skolan, ibland vilar ansvaret 
tungt på dem istället. Fördelar för skolan i vissa frågor och nackdelar i andra. Ju 
mer man kan lista de här desto mer tror jag att man kan bolla med varandra, men 
den analysen är oftast inte gjord. Vi har för mycket att göra och har inte 
prioriterat det. Skulle behövas en tankesmedja kring dessa frågor, få prata om 
sina fördomar. Den typen av forum skulle bana väg för ett mycket bättre 
samarbete”. 
 

Kommentar till Tema 3: Roller och förväntningar inom samverkansarbetet. 
 
Mönster i data samt koppling till tidigare forskning 
Socialsekreterarna och skolpersonalen har mycket tankar kring de förväntningar 
yrkesgrupperna har på varandra. Båda yrkesgrupperna konstaterar till en början att de 
förväntar sig att varje yrkesgrupp ska arbeta utifrån sin profession, skolan ska ta det 
pedagogiska ansvaret och socialtjänsten det psykosociala. Trots denna utgångspunkt är inte 
förväntningarna på respektive yrkesgrupp helt okomplicerade. Främst rör detta 
skolpersonalens förväntningar på socialtjänsten. Skolan förväntar sig att när de lämnar över 
ett ärende till socialtjänsten så ska det ske synbara förändringar och den problematiska 
situationen kring barnet ska lösas. Socialsekreterarna upplever att dessa förväntningar från 
skolan ibland är för höga. Båda yrkesgrupperna är medvetna om att detta ibland kan leda till 
problem och svårigheter i samverkan. De uttrycker båda en önskan om att diskutera och 
tydliggöra sina respektive förväntningarna och förutsättningar. Våra empiriska resultat kan 
jämföras med resultat från Sundell och Colbiörnsen (1999:40-42). De skriver att en 
förutsättning för ett fungerande samarbete bland annat är att man respekterar och tar vara på 
varandras yrkeskunskaper samt att det finns en klarhet över ansvarsfördelning. Även 
Lundgren och Persson (2003:27) betonar vikten av att personal i samverkan har kunskap och 
förståelse om varandras yrkesuppgifter och ansvar. Länsstyrelsens och Socialstyrelsens 
(2004:4,15) rapport tar också upp värdet av att ha rätt förväntningar på varandra.  
   Vi anser att för att förbättra samverkan mellan socialsekreterare och skolpersonal i den 
aktuella kommunen krävs därför att de möts, diskuterar och informerar kring varandras 
förväntningar, ansvarsområden och förutsättningar.  
 
Koppling till valda teorier 
Enligt rollteorin (Payne, 2002:222; Hutchison, 1999:42) innehar socialsekreterare och 
skolpersonal olika rolluppsättningar som omgivningen har förväntningar på. I samverkan 
mellan dessa olika yrkesgrupper borde man sträva efter att uppnå rollkomplementaritet, det 
vill säga att den roll yrkesgrupperna själva uppfattar att de har också stämmer överens med 
den andra yrkesgruppens förväntningar. Vi anser att yrkesgrupperna delvis uppnår 
rollkomplementaritet då de är överens om vilka roller och vilket ansvar varje yrkesgrupp har. 
Vi tycker dock även att resultaten tyder på att det finns en risk att en intra-rollkonflikt uppstår. 
Detta med tanke på att socialsekreterarna upplever att skolpersonalen har förväntningar på 
socialsekreterarna, som socialsekreterarna inte anser vara realistiska.  
 
Vi är överens med intervjupersonerna om att det finns ett behov av att de båda yrkesgrupperna 
gemensamt diskuterar kring sin samverkan för att förhindra orealistiska förväntningar. 
Skolpersonalen uttrycker att det skulle behövas en ”tankesmedja” kring dessa frågor, men att 
det hittills inte har prioriterats. De tror att den typen av samtal skulle leda till ett bättre 
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samarbete. Detta stämmer väl överens med vårt egna teoretiska antagande där vi utgick ifrån 
att yrkesgruppernas skilda paradigm och perspektiv på ett problem leder till svårigheter att 
samverka. Detta kan även ses utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 
organisationsteori där man konstaterar att svårigheter i samverkan kan uppstå om 
organisationernas diskurser om ett område skiljer sig åt. Tidigare forskning menar att detta 
kan leda till ett revirtänkande och att yrkesgrupperna har svårt att vara mottagliga för andras 
perspektiv och idéer (Danermark, 2003:16, Sundell & Colbiörnsen 1999:17). 
   Vi tror att yrkesgruppernas skilda diskurser och paradigm, samt att det inte förs någon 
gemensam diskussion kring dem, är av central betydelse för de svårigheter som ibland uppstår 
i samverkan mellan skola och socialtjänst i den aktuella kommunen. I vårt egna teoretiska 
antagande frågade vi oss om yrkesgrupperna klargjort och försökt förena sina skilda paradigm 
för att underlätta samarbete och på bästa sätt hjälpa barn och ungdomar. I intervjuerna 
framkommer det inte att någon sådan diskussion förts. Det är därför positivt att se att 
skolpersonalen är medvetna om att detta kan leda till problem och att de uttrycker en önskan 
om att tillsammans med socialtjänsten fundera kring dessa frågor.    
 
5.4 Tema 4: Sekretessens betydelse i samverkansarbetet 
 
Empiriska resultat från intervjuer med socialsekreterare kring Tema 4: Sekretessens 
betydelse i samverkansarbetet. 
 
Som vi skrev tidigare anger socialsekreterarna sekretesslagstiftningen som ett hinder i 
samverkan. Främst tror de att skolpersonalen kan se det som ett hinder i vissa lägen. De tror 
att när skolan inte kan få information om vad socialtjänsten gör kan de känna frustration. De 
säger att sekretessen ibland även kan drabba de enskilda barnen, särskilt då föräldrar är i 
konflikt med skolan och känner sig kränkta av dem. Då får socialsekreteraren absolut inte 
säga någonting till skolan. Socialsekreterare B säger; ”…det blir jättefrustrerande för skolan 
att vi inte ens kan säga om vi finns kvar eller har kontakt med familjen”. 
   Socialsekreterare C förklarar att; ”Skolan är skyldiga att informera oss, att lämna ut allt de 
vet om vi har en utredning och inte få någonting tillbaka och då blir det väldigt svårt för 
dem”. Socialsekreterarna säger att de tror att skolan då känner att det är bättre att de ordnar 
allt själva eftersom de inte får någon information tillbaka från socialtjänsten.  
Socialsekreterare B; ” Vi tycker alltid att det är det absolut bästa om vi kan samverka öppet 
tillsammans, vilket föräldrarna oftast godkänner”. 
 
I samverkan med skolan finns inga uttalade rutiner kring hur återkoppling av en anmälan ska 
ske. Socialsekreterare C berättar;  

”Det kan vara så att socialtjänsten ringer eller att man har ett tätt samarbete 
under hela utredningen eller att man sätter sig redan vid anmälningsmötet med 
skolan och bokar en tid tillsammans med föräldrarna för uppföljning… Det tas 
alltid upp vid anmälningsmötet hur återkoppling ska ske”. 

 
Empiriska resultat från intervjuer med skolpersonal kring Tema 4: Sekretessens betydelse i 
samverkansarbetet. 
 
Skolpersonalen säger att de inte upplever sekretessen som något hinder i samverkan men de 
känner ändå att de ofta får bristfällig information från socialtjänsten. Skolpersonal A;  

”Jag tycker inte att det här med sekretess är något problem…vi är inte över 
huvud taget särskilt frustrerade över sådana saker som sekretess. Det går ju att 
komma runt genom att om föräldrarna vill vara med så går ju alltihop, och i 
annat fall så har det ju inte så stor betydelse om vi har sekretess eller ej för då 
går det ju i alla fall inte”. 
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Skolpersonal C; 
”Varför de säger att soc inte gör någonting, kan det vara för att det inte går att 
riktigt jämt veta vad det är de har gjort? Det vet jag ingenting om. För när vi 
sitter på våra möten och vår kontaktperson är med, jag tycker att då finns det 
nästan som jag upplever det ingen sekretess utan vi pratar helt öppet om saker 
och ting… Vi sitter här inne och vi måste kunna lita på varandra i alla fall. Men 
sen är frågan, de kanske gör mer än vad vi tror, när vi ibland säger att ”det 
händer ingenting”, det kanske har hänt något, men de vill inte berätta det?”. 

 
Skolpersonal C pratar vidare kring brist på återkoppling och information från socialtjänst till 
skolan; 

”Jag kan säga att återkopplingen har blivit bättre. Problemet är att soc gjort sitt 
efter sex månader, sen är det liksom borta från deras bord, då händer det inget 
mer i den familjen, sen vet vi inte egentligen vad som har hänt”. 
 

Kommentar till Tema 4: Sekretessens betydelse i samverkansarbetet. 
 
Mönster i data samt koppling till tidigare forskning 
I tidigare forskning framkommer skilda resultat angående sekretessens betydelse i 
samverkansprocessen. Viss forskning ser sekretessen som ett hinder för samverkan medan 
andra resultat inte stödjer detta påstående (Danermark 2003:44, Lundgren & Persson 
2003:34). Även våra empiriska resultat är något motsägelsefulla. Å ena sidan så säger 
skolpersonalen att sekretessen inte utgör något hinder för samverkan men å andra sidan 
upplever de en stor frustration över att inte få återkoppling och information från 
socialtjänsten. Socialsekreterarna ser och förstår denna frustration hos skolpersonalen.  
   Vi frågar oss om bristen på återkoppling alltid grundar sig i sekretesslagstiftningen. Ibland 
kanske socialsekreterarna inte återför information till skolan trots att de har föräldrarnas 
godkännande. Det kan bero på avsaknad av rutiner kring hur återkoppling från socialtjänst till 
skola bör ske.  
 
Koppling till valda teorier 
Vi kan konstatera att svårigheter som kan uppstå mellan socialtjänst och skola gällande 
sekretesslagstiftningen beror på att de befinner sig i olika organisationer. Dessa olika 
organisationer har olika regelverk och lagstiftning att ta hänsyn till (Lilja &Larsson, 
2005:305-334). Socialtjänsten måste tillämpa sekretesslagstiftningen och är därför ibland 
förhindrade att ge ut information som skolan önskar om de inte har föräldrarnas 
godkännande.  
    
5.5 Intervju med forskaren Knut Sundell 
 
I en intervju med Knut Sundell ställde vi frågor om hans syn på samverkan mellan skola och 
socialtjänst. Vi bad honom även kommentera delar av våra resultat. De svar han gav var dock 
mer en generell kommentar till samverkan och tidigare forskning kring ämnet. Trots att de 
resultat som framkom i denna intervju inte direkt besvarar våra frågeställningar eller gav en 
tydlig kommentar till våra resultat, så anser vi att intervjun med Knut Sundell är intressant att 
redovisa. Han belyser samverkan ur ett annat perspektiv än vad våra övriga intervjupersoner 
har gjort och väcker nya tankar och frågor kring ämnet. 
 
Fråga 1: Berätta vad du arbetar med och vilken forskning du bedrivit kring samverkan. 
”Jag jobbar som forskningsledare vid Stockholms stads FOU- enhet (Forskning och 
utbildning) och har sedan 90-talet forskat om social barnavård i olika avseenden. En av de 
första studier jag tog initiativ till var att titta på hur anmälningsskyldigheten fullföljdes och 
sen följde upp de resultaten …och där finns resultat som man kan tolka utifrån 
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samverkansperspektivet. Jag har också försökt att i ett annat sammanhang initiera en 
utvecklad samverkan, i det här fallet var det fem olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm, där 
vi hade en slags, vad ska vi kalla det, fokusgrupp. Där arbetade vi med ledningspersoner för 
att hjälpa dem att utveckla samverkan”.  
 
Fråga 2: Utifrån din egen forskning och annan kunskap du har om ämnet, hur ser du 
generellt på samverkan mellan skola och socialtjänst? 
 ”Samverkan är kraftigt överskattat, om man ska vara väldigt kortfattad. Jag tror alltså att 
samverkan naturligtvis är bra, men alla sådana här begrepp kräver ju att man definierar vad 
man egentligen avser. Jag tror att en i grunden bättre strategi än att ägna sig åt samverkan 
det är att utveckla sina egna kärnverksamheter. Alltså bli bra på det man borde vara bra på. 
Till exempel skolan borde vara bra på att ta hand om sina elever, se till och försäkra sig om 
att de lär sig i skolan. Till exempel därför att elever som har sociala problem, de som kommer 
till lågstadiet utan att ha vissa sociala färdigheter, vissa grundläggande sociala färdigheter… 
som verbal konfliktlösning, de kommer, allt talar för det i alla fall, om de inte tillägnar sig de 
förmågorna centrifugeras ut från kamratgruppen. Det är då i sig en allvarlig grupp, en 
rekryteringsgrupp för allvarliga framtida problem. De söker sig till varandra, många elever 
som är i ungefär samma position, det vill säga sådana som inte har några kamrater i skolan, 
därför att det inte är kul att vara ihop med dem som är asociala. Då kommer de också att 
vara mindre mottagliga för vuxenpåverkan. Alltså försök från vuxna, från lärare, att nå dem. 
Jag tycker att skolans grundkompetenser borde vara att ta emot elever, integrera dem, 
utveckla sociala kompetenser vid behov och framförallt att lära dem saker och ting. Så det 
tror jag är en viktig del. Jag ser inte riktigt varför socialtjänsten har i skolan att göra om det 
handlar om mobbning eller om det handlar om skolk”. 
 
Knut säger att det finns en mängd skäl till att samverkan inte fungerar.  
”Jag tror också att ett stort problem med samverkan, det är att väldigt mycket tid går åt till 
att samverka. Tid som i grunden skulle kunna läggas på att arbeta med de som faktiskt 
behöver hjälp”. 
Knut säger vidare ”…det kan handla om allt ifrån att en sitter i samverkansgruppen utan att 
ha fått mandat att fatta beslut, det är ju ett fatalt problem. För att då vill de andra rusa 
framåt, medan en hela tiden måste gå tillbaka till sin ordinarie chef och förankra, det är 
ingen bra strategi. Så jag ser stora problem när det gäller att etablera en bred övergripande 
samverkan. Jag tror att det finns ett klart undantag från det här och det är när man 
sammanför allt under allt under en chef. Så man sammanför olika professioner under en chef, 
då tror jag att det finns bättre förutsättning att samarbeta men jag tror fortfarande att det är 
stora problem som har att göra med strukturella saker som olika typer av utbildning, olika 
typer av status i samhället och allt vad det nu är för någonting”.  
 
Fråga 3: Våra resultat visar att skola och socialtjänst saknar gemensamma mål för 
samverkan. Hur ser du på detta? 
”Men det stämmer ju väldigt väl över huvud taget med att samverkan har fått en sån oerhört 
positiv klang. På alla nivåer säger man att samverkan är lösningen utan att egentligen ha 
funderat över vad samverkan egentligen är, vilken funktion den ska fylla och vad målet är… 
En annan anledning till varför jag har ändrat uppfattning om samverkan är att så vitt jag vet 
har alla, jag betonar alla, samverkansprojekt förr eller senare lagts ned”.  
 
Vi för fram till Knut att vår uppfattning är att den typ av samverkan som vi undersökt, inte 
brukar avbrytas utan ofta sträcker sig över en längre tid. Han svarar; ”Då har man ju alltid 
den frågan som följer på allt sånt här; Blir det bättre?”. 
 
”Människan är så programmerad att vi söker tillhörighet, oavsett om vi pratar om staten, 
staden, storfamiljen, arbetsplatsen eller vad det nu är. Så tror jag att vi har en tendens att se 
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saker och ting i termer av vi och dem. Det här är ingenting som vi kan uppfostra bort, det 
finns alltid där. Det är ju det som är problem om man ska samverka, det finns alltid de andra, 
vi och dem. Mycket tid måste under alla omständigheter läggas ner på att etablera och 
utveckla en form av förtroende som är grund för samverkan”. 
 
” Men min viktigaste huvudpoäng är att jag tror samverkan är kraftigt övervärderat. 
Självklart kan samverkan vara bra i olika sammanhang, och det är klart att det är bra att 
kommunicera, men jag tror att det är mycket övervärderat om man tror att det löser 
problem”. 
 
Fråga 4: Socialsekreterarna och skolpersonalen nämner följande faktorer som 
betydelsefulla för sitt samarbete; Information, ledningens stöd, respekt för och kunskap 
om varandras profession, gemensamt språkbruk och tydlig kommunikation. Vad anser 
du om dessa? Håller du med eller tror du att det finns andra faktorer som har större 
betydelse? 
”Finns inte förtroende måste det vara väldigt svårt att samverka. Och jag tycker mig se att 
förtroende, uttalat eller outtalat, så kan det vara ett hinder att man inte har förtroende för 
varandra”. 
   Knut nämner att om förtroendet brister kan det leda till att skolan känner att barnet inte 
gynnas av kontakt med socialtjänsten. Eller att socialtjänsten tycker att skolan inte kan 
hantera sina problem och därför tar socialtjänsten emot alla problem, även de som 
socialtjänsten tycker hör hemma i skolan.  
 
Fråga 5: Socialsekreterarna upplever att skolpersonalen har orealistiska förväntningar 
på vad socialtjänsten kan göra. Är det någonting som du känner igen och vad tror du i 
så fall att det kan bero på? 
”Ja, absolut…”. 
”Om man nu pratar om samverkan så är det ett ord som närmast förvillar än tydliggör. För 
frågan är ju alltid då; vad innebär samverkan? Innebär samverkan att man övertar någon 
annans problem? Innebär det att någon annan talar om för oss hur vi ska göra? Eller betyder 
det att vi båda ska samordna våra insatser så att vi gör samma saker eller olika saker vid 
samma tillfälle eller vid olika tillfällen? Eller innebär samverkan att vi slussar någon vidare 
till en annan som gör en diagnostisering av problemet? Eller vad innebär samverkan? Vad är 
samverkan egentligen, om man försöker avmystifiera begreppet samverkan? Vad döljer sig 
bakom som möjligtvis skulle kunna ha effekter på eller minska barns problem…?” 
 
Vi säger till Knut att våra intervjupersoner tycker att behållningen med samverkan bland 
annat är att två professioner sammanförs och utbyter kunskap. De säger att socialtjänsten kan 
den psykosociala biten och skolpersonalen den pedagogiska. 
 
”Om jag var elak skulle jag säga så här; Kan skolan verkligen skolan och kan socialtjänsten 
verkligen socialtjänsten? Det skulle jag sätta stora frågetecken efter. Idag läser vi i 
tidningarna att hälften av eleverna som kommer till gymnasiet kommer till IV programmet, 
det vill säga de har inte fullständiga betyg, så man kan ju undra om skolan kan skolan. 
Om vi tittar på socialtjänsten arbete med barn som far illa och finner att hälften 
återaktualiserats inom ett år, så kan man ställa sig frågan kan socialtjänsten socialtjänsten?”.    
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Fråga 6: Socialtjänsten säger att de tror att skolpersonalen upplever sekretessen som ett 
hinder för samverkan, skolpersonalen säger att så är inte fallet. Samtidigt säger 
skolpersonalen att de är mycket frustrerade över att de inte får information och 
återkoppling om vad som händer kring ett barn/ungdom. Hur ser du på detta och hur 
tror du att det påverkar samarbetet?  
”Tidigare har ju tveklöst sekretess beskrivits som ett problem från skolan, förskolan och 
framför allt BVC. Och det är ju mycket möjligt att den frågan har löst sig med åren…alla har 
ju sagt att det borde inte vara ett problem”.  
 
Fråga 7: Våra intervjupersoner, generellt sett, är ganska positiva till samverkan. Vad 
tror du att det beror på med tanke på att all forskning är så kritisk? 
”De flesta har väl svårt att inte vara positiva när de hör ordet samverkan…jag tror man 
måste komma ihåg att det finns begränsningar med att intervjua människor när det gäller att 
få kunskap om människors sanna motiv. Och det kan helt enkelt vara så att, eftersom man 
inte har nalkats frågan om vad samverkan egentligen är och vad den står för så är det 
väldigt lätt att falla in i det allmänna resonemanget om att samverkan är bra. Det är svårt att 
hitta en person som per definition tycker att det är dåligt. Jag menar att samverkan i sin 
allmänna form är rimlig och klok, det är klart att vi ska utbyta information och så vidare. 
Men det är det teoretiska. Sen om vi går till praktiken så är det någonting helt annat”.  
 
Sammanfattning av och kommentar till intervjun med Knut Sundell 
Knut Sundell är mycket tveksam till om samverkan mellan skola och socialtjänst ger något 
positivt resultat. Han menar att samverkan i praktiken är övervärderat och komplicerat och 
anser därför att skola och socialtjänst istället borde utveckla sina egna kärnverksamheter. Om 
samverkan ska fungera i praktiken måste aktörerna klargöra syftet med samverkan. 
  Vi tror att det Knut Sundell säger är viktigt att ha i åtanke i ett samverkansarbete. Vi kan 
dock konstatera att trots de svårigheter som finns kring samverkan är yrkesgrupperna enligt 
lag skyldiga att samverka och det är därför inte möjligt för skola och socialtjänst att endast 
fokusera på sina egna kärnverksamheter. Vi vill också poängtera att det som framkommit 
under intervjun är Knut Sundells egna synpunkter. Tidigare forskning är, som vi tidigare 
nämnt, skeptiska till om det finns någon nytta med samverkan, men vi känner inte att 
forskningen är fullt så fördömande som Knut Sundell.  
 
5.6 Sammanfattande helhetsanalys av Tema 1-4 och intervju med Knut Sundell 
 
Mönster som framkommit i de empiriska resultaten 
Ett tydligt mönster som framkommit i våra intervjuer är att skolpersonalen och 
socialsekreterarna i den aktuella kommunen upplever sitt yrkessamarbete som relativt 
positivt. De upplever också sin samverkan som nödvändigt och givande. De känner att de har 
lärt sig varandras språkbruk och oftast förstår varandra. De upplever att samverkan har 
förbättrats under de senaste åren och detta mycket på grund av förbättrad struktur och 
kontinuitet. Yrkesgrupperna är överens om att de har behållning av att samverka även om de 
också ser svårigheter och hinder, så som sekretessen, dålig information, bristande 
återkoppling samt förutfattade meningar om den andra yrkesgruppen. Vår bild är att 
socialsekreterarna och skolpersonalen har ett fungerande samverkansarbete när det gäller den 
regelbundna och praktiska kontakten.  
    
Vi tycker oss även se mönster som tyder på att verksamheterna saknar gemensamt utarbetade 
mål och en diskussion kring syftet med samverkan. Vi tror att samverkansprocessen skulle 
bli bättre och mer effektiv om sådana mål och syften tydliggjordes. Båda yrkesgrupperna 
efterfrågar en gemensam diskussion där de kan mötas och samtala om samverkansarbetet. Vi 
tror att detta skulle vara nödvändigt för att yrkesgrupperna ska kunna hitta gemensamma 
tankesätt som de kan arbeta utifrån när de tillsammans bemöter barn och ungdomar. Även 
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om yrkesgrupperna på grund av skilda utbildningar, professioner och arbetsuppgifter inte 
fullt ut kan hitta gemensamma analysverktyg, så är det ändå viktigt att de delger varandra 
sina perspektiv och att de är medvetna om och mottagliga för den andra yrkesgruppens 
synsätt och förutsättningar för sitt arbete.  
   I en sådan gemensam diskussion bör även grundläggande tankar kring vad samverkan 
egentligen är, hur den ska bedrivas och vad man vill uppnå med den diskuteras. Om 
yrkesgrupperna inte klargör dessa grundläggande faktorer så kan det vara svårt att få till 
stånd ett bra samarbete. I intervjun med Knut Sundell uttryckte han just vikten av att i ett 
samverkansarbete definiera samverkan och vad aktörerna vill uppnå med den. Han är 
emellertid mycket skeptisk till betydelsen av samverkan och ser samverkan som något 
övervärderat och tror inte att det ger något resultat. Han tycker att verksamheterna istället 
borde lägga sin tid och sina resurser till att utveckla sina egna kärnverksamheter.  
 
Empiriska resultat kopplade till tidigare forskning och aktuell lagtext 
Tidigare forskning fokuserar till stor del på vilka faktorer som är av betydelse för samverkan. 
De faktorer som socialsekreterarna och skolpersonalen som vi intervjuat angett vara av 
betydelse stämmer väl överens med vad som framkommit i tidigare forskning. Exempel på 
faktorer av betydelse för samverkan som både tidigare forskning och våra intervjupersoner 
fört fram är; tillit, respekt och kunskap för varandras yrkesprofession, kontinuitet, 
information och gemensamt språk. Att dessa faktorer har betydelse för samverkan har 
framkommit i studier av såväl Danermark (2003), Lundgren och Persson (2003) som Sundell 
och Colbiörnsen (1999). Dessa tidigare studier visar att om faktorerna inte är uppfyllda så 
leder detta till svårigheter för yrkesgruppernas samverkan, bland annat otydlighet om syftet, 
misstro mot varandra och revirtänkande. Till viss del stämmer detta överens med våra 
resultat. Vi tycker oss se att oklarheter kring syftet med samverkan samt misstro 
yrkesgrupperna emellan ibland försvårar samverkan. Revirtänkande är dock inte något som 
socialsekreterarna och skolpersonalen nämner som ett hinder och inte heller något som vi 
uppfattar försvårar deras samarbete. 
Generellt tycker vi oss se att våra resultat ger en positivare bild av samverkan mellan skola 
och socialtjänst än vad tidigare studier som vi läst visat. Knut Sundell uttrycker i intervjun att 
detta kan bero på att om aktörerna inte definierat vad samverkan är, är det lätt att de färgas av 
den allmänna tanken om att samverkan är något positivt. Vår uppfattning, utifrån de 
fokusgrupper som vi genomfört, är att det kan ligga något i det Knut Sundell uttrycker, men 
att det också kan bero på att den aktuella kommunen faktiskt har en relativt god samverkan 
och att det är därför de förmedlar en förhållandevis positiv bild av sitt yrkessamarbete.  
 
Trots de svårigheter som finns i samverkan mellan kommunens skola och socialtjänst måste 
yrkesgrupperna samverka. I lagtext och offentliga dokument anges verksamheternas 
skyldighet att samverka. Där anges att man genom samverkan kan ta till vara på samhällets 
resurser och kompetens samt ge ekonomiska vinningar. Det blir därför intressant och 
komplext att se det utifrån Knut Sundells synvinkel då han hävdar att verksamheterna istället 
för att samverka borde utveckla sina kärnverksamheter. Även om yrkesgrupperna själva 
skulle anse att deras samverkan inte ger någon synbar effekt och är överskattad, kan de på 
grund av juridiska riktlinjer inte välja att avstå från att samverka. 
 
Teoritolkning av empiriska resultat 
Ett systemteoretiskt och organisationsteoretiskt perspektiv (Payne, 2002;193-198; Lilja & 
Larsson, 2005:305-334) kan förklara det grundläggande förutsättningarna för samverkan 
mellan olika verksamheter. Skola och socialtjänst befinner sig i två olika system, olika 
organisationer, som arbetar utifrån olika regelverk, ledningar, utbildningar och perspektiv. 
Socialsekreterarna och skolpersonalen befinner sig alltså inom olika organisationsstrukturer. 
I samverkan interagerar dessa två system med varandra och för att samverkan ska bli givande 
måste den interaktionen fungera bra. Om systemen är slutna, det vill säga att de inte är 
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mottagliga för andra synsätt och angelägna att kommunicera med varandra, blir samverkan 
ogenomförbar. Därför är det viktigt att systemen är öppna, att aktörerna är lyhörda för 
varandra och har en vilja att utbyta kunskap och erfarenheter. Eftersom de arbetar inom olika 
organisationsstrukturer är det av stor vikt att de informerar varandra och öppet diskuterar sina 
skilda förutsättningar och arbetssätt. Detta skulle kunna förhindra att orealistiska 
förväntningar och missförstånd uppstår mellan yrkesgrupperna.  
 
Sett ur ett rollteoretiskt perspektiv (Payne, 2002:222-223; Hutchison, 1999:42) innehar 
socialsekreterarna och skolpersonalen olika roller som är förknippade med förväntningar. I 
våra resultat framkommer det att skolpersonalen och socialsekreterarna är överens om vilka 
roller och vilket ansvar varje yrkesgrupp har. De uppger att skolan ska ha det pedagogiska 
ansvaret medan socialtjänsten ska ha det psykosociala ansvaret, vilket tyder på att de uppnått 
rollkomplementaritet. Vi kan dock även se tendenser till en intra-rollkonflikt då 
skolpersonalens förväntningar på socialsekreterarna ibland är orealistiska.   
 
Vi gjorde i början av studien egna teoretiska antaganden som utgick ifrån att de båda 
yrkesgrupperna på grund av olika utbildningar, olika paradigm och olika språkbruk får 
svårigheter att samverka. Yrkesgruppernas skilda förhållningssätt och synsätt kan leda till 
svårigheter då de ska bemöta barn och ungdomar med olika problem. När vi tolkar våra 
empiriska resultat så tycker vi oss se att detta antagande har stöd i data. Det framkommer 
tydligt att yrkesgrupperna har ett behov av att hitta ett gemensamt språk för att få till en bra 
kommunikation. Det har också framkommit att de saknar gemensamma analysverktyg, vilket 
troligen beror på deras skilda professioner och perspektiv.  
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6 Diskussion 
 
Vi kommer under detta avsnitt att sammanfatta resultaten utifrån våra frågeställningar. Vi 
kommer även att diskutera valet av metod samt ge förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Sammanfattning av resultat utifrån frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie var att öka kunskapen och förståelse om hur ett urval av 
socialsekreterare respektive skolpersonal i en viss kommun upplever sitt yrkessamarbete 
avseende barn och ungdomsproblematik. De frågeställningar som vi fokuserat på har varit;  
 
1. Vilka former och mål finns för socialsekreterarnas och skolpersonalens samverkan med 
varandra avseende barn och ungdomsproblematik? 
2. Vilka faktorer anser yrkesgrupperna påverka sitt yrkessamarbete?  
3. Vilka förväntningar har skolpersonal respektive socialsekreterare på varandras  
   yrkesroller?          
4. Hur bedömer yrkesgrupperna att sekretessen påverkar deras samverkan? 
 
Former och mål för yrkesgruppernas samverkan i den aktuella kommunen. 
I våra fokusgruppsintervjuer har det framkommit att yrkesgrupperna upplever att det saknas 
gemensamma mål för samverkansarbetet. Det har även framkommit att formerna för 
samverkan mellan socialtjänst och skola skiljer sig åt mellan de olika skolorna. Vår tolkning 
är att detta har en central betydelse för samverkan. Avsaknaden av tydliga mål och till viss del 
ostrukturerade former tror vi kan leda till svårigheter. Detta med tanke på att det kan vara 
svårt att arbeta effektivt utan att ha klart för sig hur man definierar sin samverkan, vilka mål 
man vill uppnå och hur det konkret ska ske i praktiken. 
   Vi förstår dock, utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationsteori, att det är 
svårt för verksamheterna att hitta generella samverkansformer och mål som passar alla 
aktörer. De olika diskurserna och organisationsstrukturer som yrkesgrupperna måste anpassa 
sitt arbete utifrån kan vara svåra att föra samman. Vi anser dock att en diskussion kring detta 
är av central betydelse och borde prioriteras.  
 
Faktorer som yrkesgrupperna anser påverka sitt yrkessamarbete.  
Socialsekreterarna och skolpersonalen är relativt överens om vilka faktorer som är av 
betydelse för att få till ett bra samarbete. De anger information, kommunikation, kontinuitet, 
respekt för och kunskap om varandras profession samt ledningens stöd som betydande 
faktorer. Forskaren Knut Sundell anser att förtroende har stor betydelse för ett fungerande 
samarbete. 
 Vi tycker att det tydligt framkommit i våra resultat att skolpersonalen och socialsekreterarna 
är medvetna om vad de bör göra för att underlätta sin samverkan och att det finns en vilja från 
båda håll att förbättra samarbetet. Tyvärr visar resultaten också att det ändå inte fungerar helt 
tillfredsställande i praktiken. Informationen brister, bland annat i återkopplingen och i 
information kring verksamheternas förutsättningar. Kontinuiteten försvåras på grund av 
personalomsättning och kunskap om varandras profession saknas på grund av bristande 
information och kommunikation. Det är viktigt att alla dessa förutsättningar är uppfyllda 
eftersom alla faktorer påverkar varandra. Brister det kring en av faktorerna kommer det att få 
effekt för en annan, till exempel; saknas respekten för den andra yrkesgruppen är det svårt att 
bygga upp ett förtroende.  
 
Yrkesgruppernas roller och förväntningar. 
Skolpersonalen säger i intervjun att de förväntar sig att socialsekreterarna ska ansvara för den 
psykosociala biten. Socialsekreterarna säger att de förväntar sig att skolan ska ta det 
pedagogiska ansvaret. Så långt är de båda yrkesgrupperna överens. Socialsekreterarna 

 40



upplever dock att skolan ibland har för höga förväntningar på vad de kan åstadkomma. Vi tror 
att detta delvis beror på att skolpersonalen känner frustration över att ha uttömt alla sina 
resurser och ändå inte fullt ut kunnat hjälpa barnet eller ungdomen. När de väl anmäler till 
socialtjänsten vill de därför se en snabb förändring. Vi tror också att det beror på den brist på 
kommunikation och information som finns mellan yrkesgrupperna och som gör att 
skolpersonalen saknar viss kunskap om socialsekreterarnas förutsättningar. 
 
Vi tror att båda yrkesgrupperna anser att de är kunniga inom sitt yrkesområde. Sundell är 
dock tveksam till om skolan och socialtjänsten verkligen behärskar sin profession och sina 
arbetsuppgifter. Han anser att om de inte gör det borde de lägga sin tid och sina resurser på att 
utveckla sina egna kärnverksamheter istället för att lägga tid på att samverka med andra. 
 
Sekretessens betydelse för samverkan. 
Våra resultat kring om sekretessens har någon betydelse för yrkesgruppernas samverkan är 
något motstridiga. Socialsekreterarna tror att sekretessen kan vara ett hinder främst för 
skolpersonalen, men skolpersonalen säger att så inte är fallet. Å andra sidan upplever 
skolpersonalen en stor frustration över att inte få återkoppling och information från 
socialtjänsten.  
   
Vi upplever att socialsekreterarna förstår skolpersonalens frustration över bristen på 
återkoppling. Trots detta sker inte återkoppling i så stor utsträckning som skolpersonalen 
önskar och vi frågar oss om sekretessen alltid är hindret eller om beror på avsaknaden av 
tydliga rutiner kring hur återkoppling bör ske. 
 
6.2 Några möjliga slutsatser 
Efter att ha genomfört fokusgruppsintervjuer med skolpersonal och socialsekreterare samt en 
enskild intervju med Knut Sundell tycker vi oss fått svar på våra frågeställningar. Utifrån 
svaren på våra frågeställningar tycker vi oss kunna dra vissa tänkbara slutsatser kring 
samverkansprocessen mellan skola och socialtjänst i den aktuella kommunen; 

• Samverkan kan ge goda resultat men att det är svårt att utföra i praktiken.  
• Svårigheterna kan bero på yrkesgruppernas skilda paradigm, professioner och 

förutsättningar samt att det saknas en öppen diskussion om detta yrkesgrupperna 
emellan.  

• För att samverkan ska förbättras måste socialsekreterarna och skolpersonalen 
tillsammans klargöra vad de önskar uppnå med samverkan och vilka rutiner och 
arbetssätt som de ska arbeta utifrån.  

• Båda verksamheternas ledning måste ta ansvar och vara delaktiga i utformandet av 
mål och rutiner kring yrkesgruppernas samverkan. Ledningen måste också ha en 
positiv hållning till samverkan eftersom deras inställning påverkar personalen. 

• Yrkesgrupperna som vi intervjuat har visat en medvetenhet om svårigheterna kring 
samverkan. De har samtidigt visat en vilja och en önskan om att förbättra samarbetet 
och de har därför goda möjligheter att genom sin samverkan kunna hjälpa de barn och 
unga de möter i sina verksamheter. 

 
6.3 Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att få socialsekreterarnas och 
skolpersonalens upplevelser av samverkan. Metoden har känts relevant och lämplig för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Vårt insamlade material har till största del inhämtats från 
de två fokusgruppsintervjuerna och vi tror att vi fått fram en del av intervjupersonernas tankar 
och erfarenheter kring samverkan. Styrkan med metoden är att den har hjälpt oss att få täta 
och omfångsrika beskrivningar, vilket är en stor fördel med tanke på att det var vårt syfte med 
uppsatsen. I och med att intervjupersonerna har öppnat upp sig för oss och gett oss 
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informationsrika svar har den interna validiteten i studien kunnat tilgodoses (Patton, 1990). Å 
andra sidan är det svårt för oss att säkert veta om dessa resultat är generaliserbara och 
representativa för samverkan mellan skola och socialtjänst även i andra kommuner. Vi vet 
alltså inte hur typiska dessa fall är (Marsch et al 1978:20). En nackdel är att vi inte har haft 
möjlighet att genomföra fler fokusgrupper. Om vi hade genomfört fler fokusgruppsintervjuer 
så hade vi troligtvis kunnat uppnå en teoretisk mättnad (Strauss & Corbin, 1990).  
   Vi är också medvetna om att det i fokusgrupperna kan ha pågått olika grupprocesser vilket 
kan ha påverkat vad de intervjuade velat delge oss och hur de valt att beskriva sina 
synpunkter. Det kan innebära att en del av deras upplevelser inte framkommit under intervjun 
och att våra resultat därför inte är fullständiga.  
   Trots att det i gruppintervjuer finns risk att de intervjuade känner sig hämmade inför 
varandra tror vi ändå att det varit en fördel att använda sig av denna metod. Intervjupersoner 
kan i samtal med andra göra jämförelser och reflektera över de andras synpunkter.  
  Vi valde att följa Wibecks (2000:51) råd om att använda homogena grupper i 
fokusgruppsintervjuerna, att i vårt fall inte låta socialsekreterare och skolpersonal mötas i en 
gemensam diskussion. I en sådan diskussionsgrupp tror vi att det funnits en risk att svaren 
blivit tillrättalagda och att intervjupersonerna känt sig än mer hämmade. 
 
När vi genomförde djupintervjun med Knut Sundell önskade vi att han skulle ge sina 
kommentarer på de empiriska resultat som vi fått fram vid våra fokusgruppsintervjuer. Tyvärr 
insåg vi under intervjun att det var svårt för Knut Sundell att utifrån våra korta beskrivningar 
av intervjupersonernas utsagor ge kommentarer till resultaten. I efterhand tror vi att hans 
kommentarer tydligare kunnat kopplats till våra resultat och frågeställningar om vi innan 
intervjun låtit Knut Sundell läsa vår resultatdel. 
 
För att få ett hanterbart resultat valde vi att använda oss av meningskategorisering utifrån 
valda teman. Vi tror att det valda tillvägagångssättet i grunden har varit lämpligt med tanke på 
att det hjälpt oss att strukturera materialet. Samtidigt noterade vi att resultaten i vissa fall var 
svåra att separera och dela in under våra valda teman, eftersom resultaten ofta tangerade flera 
teman. Vi valde dock ändå att hålla kvar vid dessa teman eftersom vi ansåg att våra 
frågeställningar bäst kunde besvaras utifrån dessa. Nackdelen blev att vissa resultat återkom 
under flera teman och det kan av läsaren upplevas som otydligt eller som upprepning. Å andra 
sidan kan det förtydliga och betona intervjupersonernas utsagor. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 

• Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på vilka faktorer som har betydelse 
för samverkan och även vår studie tar till stor del upp detta. Vi tycker att det skulle 
vara intressant att framöver studera hur man kan använda sig av den kunskapen för att 
utarbeta former så att samverkan mellan olika yrkesgrupper kan underlättas. Istället 
för att bara konstatera hur samverkan ser ut idag borde man gå vidare och undersöka 
hur man kan göra samverkan mer effektiv. 

 
• För att få en bättre helhetsbild av samverkan mellan skola och socialtjänst borde man 

belysa klientperspektivet. I samverkan är barnet eller ungdomen i fokus och det borde 
därför läggas vikt även vid deras upplevelse av hur samverkan fungerar och om de 
anser att det har någon effekt. Det är barn och ungdomars problem som man har 
förhoppning om att kunna lösa genom ett samverkansarbete. 

 
• Vi tycker också att det skulle vara intressant att ta del av kvantitativa studier som 

kartlägger och jämför hur samverkan mellan skola och socialtjänst fungerar i flertalet 
kommuner. Mycket av den tidigare forskningen har utvärderat enskilda lokala projekt 
men vi tror att det finns en poäng med att jämföra olika kommuners arbete för att på så 
sätt kunna se vad som gjorts och kan göras för att förbättra samverkan. 

 42



 
• Man skulle även kunna tänka sig att följa en kommun som bedriver samverkan mellan 

skola och socialtjänst och en kommun som inte gör det. Då skulle man efter en tid 
kunna utvärdera om samverkan gett några positiva effekter för verksamheterna och för 
klienterna eller om samverkan är överskattat. 
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Bilaga 1 
 
 
Mail till skolor 2005-09-27                                                                                        
 
 
Hej 
Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm. Vi går nu sista terminen vilket innebär 
att vi ska skriva en C-uppsats. Vi har valt att skriva om hur samverkan mellan skola och 
socialtjänst fungerar i XXX kommun. Vi undrar om ni kan tänka er att delta i en 
gruppdiskussion om hur ni upplever samverkan med socialtjänsten. De skolor vi tillfrågar är i 
första hand; A, B, C och D. 
 
Vi önskar en representant från varje skola som är delaktig i samverkansarbetet. Vår tanke är 
att vi ska genomföra gruppintervjun under v.44, tisdag den 1/11 eller torsdag 3/11. Vi ringer 
er om en vecka för att informera mer om studiens syfte och upplägg samt för att se om ni är 
intresserade av att delta.  
 
Vi hoppas att ni tycker att detta låter intressant! 
 
Om ni har några frågor innan dess så går det bra att ringa; 
Nina Celid XXX eller Eva Lenestad XXX 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Lenestad och Nina Celid 
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Bilaga 2 
 
      
   
Brev till skolorna 2005-10-27 
 
Stockholms Universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
Höstterminen -05 
 
 
Hej! 
 
Nu är det äntligen klart med tid och plats för fokusgruppsintervjun angående samverkan 
mellan socialtjänst och skola.  
 
 
Datum: Torsdagen den 10 november 
Tid: 15.00 
Plats: Personalrummet på X-skolan 
Fika: Självklart ☺ 
 
Vi har fått klartecken från A, B och C att de skickar en representant. D har tyvärr meddelat att 
de har ledningsgrupp just denna tid men vi hoppas att någon annan därifrån har möjlighet att 
delta. 
 
Syftet med denna diskussion är att få era erfarenheter, tankar och upplevelser av hur 
samverkan med socialtjänsten i er kommun fungerar. Dessa diskussioner kommer sedan att 
ligga till grund för vår C-uppsats. En liknande diskussion kommer att genomföras med 
socialsekretare i kommunen. En forskare på området kommer sedan att ge sin syn på 
samverkan samt kommentera delar av resultaten. 
 
Bägge intervjuerna kommer att bandas för att underlätta för oss när vi gör vår analys av 
materialet. Ingen annan kommer dock att få ta del av det som spelats in. Vi garanterar alla 
deltagare anonymitet. Det kommer inte att vara möjligt att i studien förstå vilken kommun, 
vilka skolor eller vilka personer som deltagit i fokusgrupperna. Om ni av någon anledning inte 
längre vill delta i studien ber vi er att meddela oss snarast. 
 
Tillsammans med detta brev bifogar vi en intervjuguide med frågor som kommer att ligga till 
grund för diskussionen. Vi ber er därför fundera lite kring frågorna innan vi ses. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Eva Lenestad  Nina Celid 
 
Eva mobil: XXX  Nina mobil: XXX 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1: Former och mål för samverkan. 
 
- Finns i er organisation styrdokument/handlingsplan som avser samverkan med andra 
verksamheter? Hur har i så fall dessa mål utarbetats i den egna organisationen? 
- Finns gemensamma mål för samverkan med skola/socialtjänst? Hur har i så fall dessa mål 
utarbetats? 
- Vilka former finns för ert samarbete med skola/socialtjänsten? 
- Finns regelbundna diskussioner kring hur samverkan ska se ut yrkesgrupperna emellan? 
 
 
Tema 2: Faktorer med betydelse för samverkan. 
 
- Vad tycker ni är viktiga faktorer för att samarbetet ska fungera? 
- Vilken betydelse har ledningen i er organisation (skolledning/socialnämnd) för ert samarbete 
med andra verksamheter? 
- Påverkas samarbetet av ekonomiska resurser? I så fall på vilket sätt? 
- Finns tillräcklig tid för att kunna genomföra ett bra samarbete? 
- Hur prioriterar ni samverkan med skola/socialtjänst? 
- Vilken betydelse har personkemin för samarbetet? 
- Vilket anser ni vara det största hindret i samverkan med skola/socialtjänst? 
- Anser ni att ni får någon behållning av att samverka med skola/socialtjänst?  
 
 
Tema 3: Roller och förväntningar inom samverkansarbetet. 
 
- Finns någon struktur för hur ni informerar varandra om er organisations arbete?  
- Vilka förväntningar har ni på den andra yrkesgruppens ansvarsområde och kompetens? 
- Vilka förväntningar tror ni att den andra gruppen har på ert ansvarsområde och er 
kompetens? 
- Anser ni att någon yrkesgrupp som styr mer än den andra, eller deltar ni på lika villkor? 
- Anser ni att någon grupp tolkningsföreträde?  
- Händer det att ni går in på varandras yrkesområde? 
- Hur väl insatta är ni i den andra yrkesgruppens arbete och förutsättningar att hantera 
problem? 
- Hur väl insatta tycker ni att de är om er yrkesgrupps ansvar och förutsättningar att hantera 
problem? 
 
Tema 4: Sekretessens betydelse i samverkansarbetet 
 
- Påverkar sekretessen ert samarbete? I så fall på vilket sätt? 
- Hur sker återkopplingen efter exempelvis en anmälan från skolan till socialtjänst? 
 
 
 
 
 
 
       

 48



Bilaga 4 
 
 
Intervjufrågor till Knut Sundell 
 
1. Berätta om vad du arbetar med och vilken forskning du bedrivit kring samverkan. 
 
2. Utifrån din egen forskning och annan kunskap du har om ämnet, hur ser du på samverkan 
mellan skola och socialtjänst? 
 
3. Våra resultat visar att skola och socialtjänst saknar gemensamma mål för samverkan. Hur 
ser du på detta? 
 
4. Socialsekreterarna och skolpersonalen nämner följande faktorer som betydelsefulla för sitt 
samarbete; Information, ledningens stöd, respekt för och kunskap om varandras profession, 
gemensamt språkbruk och tydlig kommunikation. Vad anser du om dessa? Håller du med 
eller tror du att det finns andra faktorer som har större betydelse? 
 
5. Socialsekreterarna upplever att skolpersonalen har orealistiska förväntningar på vad 
socialtjänsten kan göra. Är det någonting som du känner igen och vad tror du i så fall att det 
kan bero på? 
 
6. Socialtjänsten säger att de tror att skolpersonalen upplever sekretessen som ett hinder för 
samverkan, skolpersonalen säger att så är inte fallet. Samtidigt säger skolpersonalen att de är 
mycket frustrerade över att de inte får information och återkoppling om vad som händer kring 
ett barn/ungdom. Hur ser du på detta och hur tror du att det påverkar samarbetet?  
 
7. Våra intervjupersoner, generellt sett, är ganska positiva till samverkan. Vad tror du att det 
beror på med tanke på att all forskning är så kritisk? 
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