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Sammanfattning  
Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda 

framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett 

sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. Syftet med studien är att på organisationsnivå, i 

det här fallet mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, bidra med 

uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med 

sammansatta behov. I denna kvalitativa studie med grundad teori som teoretisk utgångspunkt 

har pedagoger, personal från barn- och ungdomspsykiatrin och representanter från 

socialtjänsten deltagit i fokusgruppintervjuer. Analysarbetet resulterade i kategorierna 

Styrning, Förutsättningar, Professionalitet, Mötesstruktur, Delaktighet och Insatser, vilka 

speglar de intervjuades uppfattning av samverkan som en möjlighet att nå skolframgång. 

Resultatet visar att samverkan på organisationsnivå är komplext för de inblandade och styrs av 

både möjligheter och hinder som står i relation till varandra. Möjligheter som bland annat lyfts 

fram är att se helheten, gemensamt arbete med uppsatta mål, kompetens och erfarenhet och 

samordning. Som hinder framkom bland annat regelverk, gränssättningar, ekonomi, tid och 

språkbruk. I diskussionen problematiseras delar av resultaten som behöver lyftas för att 

samverkan ska kunna bidra med det som studien syftar till. Bland annat diskuteras tolkningen 

av begreppet samverkan, skyldigheten att samverka, gränssättningar mellan organisationer och 

barnets behov av att synliggöras.   
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1. Inledning   
Skolsvårigheter har uppmärksammats i olika sammanhang ett antal gånger de senaste åren, 

bland annat genom en undersökning som visar att stödet i skolan till barn med autism brister 

(Autism- och Aspergerförbundet, 2016). I januari 2017 lämnade regeringens särskilda 

utredare över utredningen om elevers problematiska skolfrånvaro, SOU 2016:94, till 

utbildningsminister Gustav Fridolin och i och med det uppmärksammades detta ytterligare 

och har diskuterats och debatterats i samband med detta. I en rapport från Socialstyrelsen 

(2010) framkommer att ungdomars utbildning är en av de viktigaste faktorerna för deras 

framtida möjligheter och att desto tidigare utbildningsmöjligheterna bryts, desto sämre blir 

framtidsutsikterna. Det bör således ligga ett intresse i att hitta goda möjligheter kring barn i 

skolsvårigheter för att se till att fler barn i stället når skolframgång. En av möjligheterna till 

förbättring som nämns är samverkan med de som är inblandade kring dessa barn med 

sammansatta behov. Med det menas att behov finns av samtidiga insatser från olika 

huvudmän eller verksamheter (jmf Nordström, 2016; Widmark, 2015). I denna studie kommer 

det att handla om de olika organisationerna skola, socialtjänst och Barn- och 

ungdomspsykiatri (BUP) vilka i detta arbete kan likställas med det Erik Nordström (2016) 

benämner som verksamheter.  

Genom egna år av arbete inom skolan och kontakter med flertalet familjer där det funnits barn 

med sammansatta behov och där skolsvårigheter har varit en del av bekymret, har tankar på 

samverkan som ett alternativ växt. Många är tillfällena då vårdnadshavare uttryckt frustration 

över sin situation med att vara ”spindeln i nätet” mellan de inblandade organisationerna. 

Samtidigt finns hos de professionella inom organisationerna en frustration kring 

möjligheterna att arbeta tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen och 

familjen. När detta inte fungerar på ett önskvärt sätt är det lätt att sättet att se på varandra över 

de organisatoriska gränserna påverkas. Uppfattningen är att skolpersonal ser på Socialtjänsten 

som att de inte får tillräcklig information och att det inom Barn- och ungdomspsykiatrin inte 

finns ett intresse att samarbeta med skolan. Detta sker trots att samverkansskyldigheten i den 

nya Skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2011 har stärkts jämfört med den tidigare. 

Kenth Hedevåg (2016) beskriver samverkan mellan professionella och vårdnadshavare genom 

en liknelse;   

[D]ragkampsarenan ligger i skolan och matchen är obligatorisk under nio år men brukar vanligtvis äga 

rum under längre tid än så. De professionella har ett särskilt ansvar för att skapa optimala förutsättningar 
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för laget eftersom föräldrarna inte är professionella, inte utbytbara och sällan utbildade i taktik vad det 

gäller ”dragkamp” (s. 110).  

Samverkan i sig är ingen ny företeelse, men att samverka på organisationsnivå för att försöka 

undvika att barn hamnar i skolsvårigheter verkar vara relativt outforskat inom 

specialpedagogiken. Det finns en del forskning inom andra inriktningar som till exempel 

social omsorg och handikappvetenskap. Forskning kring inter-professionell samverkan är 

enligt Per Germundsson (2011) ofta knuten till hälso- och sjukvårdsområdet och i många fall 

är det samverkan i gränsen mot social omsorg som studeras. Camilla Blomqvist (2012) 

funderar över hur det kommer sig att det finns så lite forskning över det som hon undersöker i 

studien till sin avhandling, BUP-s samarbete med skola och socialtjänst, när samhället påtalar 

det som både viktigt och nödvändigt. Även Catharina Widmark (2015) nämner att hon under 

litteratursökningen till sin avhandling inte hittat någon annan studie som undersöker 

samverkan mellan skola, kommun och landsting. Vidare visar Blomqvists (2012) forskning att 

skolan har lägst rang när det gäller efterfrågan om samarbete av den anledningen att de andra 

organisationerna har högre status i sammanhanget. Nordström (2016) visar i sin avhandling 

att barns delaktighet i det som rör dem själva gynnar effekterna av de insatser som sätts in. 

Utifrån detta har jag för avsikt att denna studie ska synliggöra skolans roll på ett tydligare sätt 

än vad som framkommit i den forskning som jag har tagit del av.   

Specialpedagoger arbetar inom flera av organisationerna som är inblandade i samverkan, men 

det är i skolan som uppdraget är fokuserat på att nå skolframgång. Att skolans roll ska 

tydliggöras betyder inte här att den ska vara mer framträdande än de andra två 

organisationerna, bara likställas med dem, då jag anser dem lika avgörande för att få till en 

fungerande samverkan för dessa barn. Genomförandet av undersökningen avser att ge en bild 

av hur samverkan mellan organisationerna skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri 

kan påverka skolgången för enskilda barn eller ungdomar. Många gånger har barn och 

ungdomar med komplexa skolsvårigheter kontakt med flera instanser vilket kan försvåra för 

dem, familjerna och de inblandade organisationerna och jag kan bara instämma i Hedevågs  

(2016) uppmaning ”Låt aldrig barn och ungdomar få betala priset för att vuxna inte kan 

samverka!” (s. 110).  

2. Syfte och frågeställningar  
Skolan har en avgörande betydelse för att inte barn ska hamna i svårigheter framöver. Att få 

till en fungerande skolgång borde därmed betyda en minskning på barn i svårigheter och 
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något som inblandade organisationer kring dessa barn borde finna ett intresse i att arbeta 

tillsammans för. För att lyckas med insatser kring barnen och ungdomarna är det också av vikt 

att de själva och föräldrar får vara delaktiga i de beslut som tas kring dem. Syftet med denna 

studie är därmed att på organisationsnivå, i det här fallet mellan skola, socialtjänst och barn- 

och ungdomspsykiatri, bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för 

barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov.   

Frågeställningarna för studien är:   

• Hur beskriver pedagoger, representanter från socialtjänsten och personal från barn- 

och ungdomspsykiatrin samverkan för att barn ska nå skolframgång?  

• Vilka möjligheter respektive hinder uppfattar pedagoger, representanter från 

socialtjänsten och personal från barn- och ungdomspsykiatrin att de kan urskilja av 

samverkan?  

• Hur uppfattar pedagoger, representanter från socialtjänsten och personal från barn- och 

ungdomspsykiatrin att de olika professionerna påverkar samverkan?  

• I vilken utsträckning uppfattar pedagoger, representanter från socialtjänsten och 

personal från barn- och ungdomspsykiatrin att barnen själva och föräldrarna eller 

vårdnadshavarna är delaktiga i samverkan?  

Samverkan är omfattande även om det skulle begränsas till enbart skolan och de professioner 

och organisationer som skolan behöver samverka med. Därav har en avgränsning skett kring 

att det är barn med skolsvårigheter och sammansatta behov som samverkan i denna studie 

avser och syftar till. I denna studie kommer samverkan även att avgränsas till att handla om 

inter-organisatorisk samverkan mellan skola, socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatri. 

Den samverkan leder i sin tur till inter-professionell samverkan mellan professionerna i de 

olika organisationerna (jmf Germundsson, 2011; Nordström, 2016). Därav ligger en 

begränsning i att inte belysa samverkan mellan professionerna inom organisationerna då det 

rimligtvis bör ske för att kunna få till den samverkan som avses i denna studie.   

2.1. Disposition  
Denna uppsats innehåller nio kapitel. I det inledande kapitlet förs tankar kring uppsatsens 

ämne och vad som motiverar att skriva om detta. I det andra kapitlet presenteras studiens 

syfte, dess frågeställningar och vilka avgränsningar som gjorts. I det tredje kapitlet redovisas 

bakgrunden vilken inleds med begreppsdefinitioner för att sedan lyfta hur samverkan styrs av 

regelverk och presenteras i olika rapporter. Det fjärde kapitlet visar på hur forskningsläget ser 
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ut inom ämnesområdet, både svensk och internationell forskning. Det femte kapitlet behandlar 

grundad teori som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt för att i det följande sjätte kapitlet 

redogöra för de metodologiska överväganden som gjorts och studiens tillvägagångssätt. 

Kapitel sju presenterar resultatet av studien för att sedan i kapitel åtta analyseras och kopplas 

ihop med tidigare forskning. I det nionde kapitlet för metoddiskussion och resultatdiskussion 

som sedan mynnar ut i förslag på hur det kan forskas vidare kring ämnet.  

3. Bakgrund  
Samverkan kan vara komplicerat att definiera och/eller att genomföra utifrån hur det förstås 

eller vilka erfarenheter man bär med sig kring det. I bakgrunden kommer centrala begrepp för 

samverkan, som kan tolkas och förstås på olika sätt, att definieras. Här kommer också 

samverkan att presenteras utifrån lagar samt olika rapporter och utvärderingar kopplat till de 

olika organisationerna skola, socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatri för att lyfta fram 

vilka skyldigheterna är att följa samt vilka rättigheter som kan förväntas.  

3.1. Begreppsdefinitioner  
Samarbete och samverka är begrepp som har relativt lika betydelse men kan definieras olika.  

Berth Danermark (2005) menar att samarbete är ett mer allmänt begrepp än samverkan och 

något som vi gör dagligen utan närmare tanke kring det, att hela det sociala livet bygger på 

samarbete mellan människor. Ett annat sätt att beskriva samarbete på är som ”ett gemensamt 

bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift och som kan ske både på ett organisatoriskt 

och mellanmänskligt plan” (Socialstyrelsen, 2013, s.17). Denna beskrivning närmar sig några 

av definitionerna av samverkan vilket gör att gränsen däremellan blir mer otydlig.   

Samverkan som begrepp är inte helt enkelt att definiera. Enligt Germundsson (2011) finns det 

i Sverige, men även i den engelskspråkiga forskningslitteraturen, en oenighet i hur begreppet 

ska förstås och definieras. I Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) och i skrifterna 

Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer 

(Socialstyrelsen, 2013) och Strategi för samverkan – för barn som far illa eller riskerar att 

fara illa (Myndigheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007) 

används definitionen ”att någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 

och/eller kunskaper till en uppgift som man har gemensamt att genomföra” (SOU 2016:94,   
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s. 297). Danermark (2005) menar att samverkan innebär att man tillsammans med andra, ofta 

personer med annan utbildning, samverkar om något mot ett gemensamt mål utifrån olika 

regelsystem och organisatoriska positioner. Han beskriver det som att samverka handlar om  

”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 

grupp avseende ett definierat problem och syfte” (s. 15).  

Ett tredje begrepp som används är samsyn. Nordström (2016) lyfter det som att  

”verksamheterna bör förstå varandras roller, uppdrag och värderingar för att kunna övervinna 

olikheter i regelverk, utbildningar, kunskapstraditioner och språkbruk” (s.15) och på ett 

liknande sätt beskriver Skolverket (2010) det som att ett behov av samsyn uppstår då flera 

aktörer ska lösa ett problem tillsammans och innebär att de behöver ha en viss grad av 

gemensam problemförståelse samtidigt som yrkesrollerna är tydliga.   

I arbetets bakgrund och tidigare forskning nämns dessa begrepp utan att närmare definieras. 

De bör ses i sitt sammanhang utifrån hur de författarna definierat dem vilket kan ge en annan 

betydelse än enligt ovan. I övriga delar av detta arbete kommer Danermarks (2005) 

definitioner av samarbete och samverkan användas då de enligt mig ger en mer distinkt 

skillnad mellan begreppen. När det gäller samsyn ger förklaringarna ungefär samma bild 

vilket är den som det syftas till när begreppet används av mig.   

3.2. Samverkan reglerad i lagar  
År 2003 beslutade Sveriges riksdag att skärpa lagstiftningen om skyldigheten att samverka 

kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (Skolverket, 2009). Det betyder att samverkan 

inte är valbart utan det finns en allmän lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka.  

Det styrs enligt lag i Förvaltningslagen 6§ (SFS 1986:223), Skollagen 29 kap. 13 § (SFS  

2010:800), socialtjänstlagen 5 kap. 1§ (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen 1 kap.  

2§ (SFS 1982:763) och säger att ”alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att 

stödja barn som far illa” (Skolverket, 2016) och gäller även barn som riskerar att fara illa. 

Syftet med samverkan är helhetssynen, att i stället för att arbeta parallellt kunna samarbeta för 

att bättre kunna lösa komplexa problem (Jakobsson & Lundgren, 2013; Skolverket 2016; 

Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2006). En annan anledning till lagändringen var även att 

kunna driva verksamheterna effektivare, billigare och bättre (Danermark, 2005).  

Lagen säger att myndigheter ska samverka för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldig att upprätta en samordnad 

individuell plan (SIP) om de upptäcker att behov av samordning finns. Övriga verksamheter 
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har inte samma skyldigheter, men kan föreslå att initiera ett SIP. Trots skyldigheten att 

samverka kan Skolinspektionen i sin granskning konstatera att skolor ibland blir lämnade att 

själva arbeta kring eleven. Denna gränsdragningsproblematik har även uppmärksammats av 

både Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen (Skolinspektionen, 2016).  

3.3 Att samverka  
Både svenska och internationella forskningsresultat och utvärderingar visar att en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna för att barn och ungdomar ska må bra och klara sig senare i livet 

är god hälsa och utbildning. Extra viktigt blir detta för de barn som är mest sårbara och utsatta 

(SOU 2016:94; Socialstyrelsen, 2013). I Samverka för barns bästa – en vägledning om barns 

behov av insatser från flera aktörer (Socialstyrelsen, 2013) skriver Danermark att 

samverkansforskningen i Sverige är under utveckling men att det inte finns så mycket 

vetenskapligt publicerat kring det. En översikt visar dock att samverkansforskningen spänner 

över flera olika områden.   

Det ställs mycket höga krav kring kunskap om och beredskap på att samverka på samhällets 

verksamheter för barn och unga. Målet med samverkan är att de olika verksamheterna sköter 

det på ett sådant sätt att insatserna leder till stöd för barnets situation och utveckling. Studier 

som har gjorts visar däremot på att det ofta är problem med att få till samordnade insatser 

mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Det som ytterst avgör vilka verksamheter 

och på vilket sätt de behöver samverka är barnets utvecklingsbehov (Socialstyrelsen, 2013). 

När flera faktorer påverkar ett barns skolsvårigheter krävs särskilda insatser där olika 

situationer kräver olika insatser från olika kompetenser. Därför är det viktigt att det finns en 

fungerande samverkan där skolan samarbetar med vårdnadshavare, elevhälsan, socialtjänsten, 

BUP och andra aktörer där behov finns (Skolinspektionen, 2016).  Berth Danermark, Per 

Germundsson, Kicki Lööf och Ulrika Englund (2009) menar utifrån sin utredning och tidigare 

erfarenheter att samverkan mellan myndigheter är svårt och komplext. Att samverka ska vara 

ett arbetssätt som ska underlätta och stimulera, som innebär kompetenshöjning och ökad 

effektivitet. Det ska garantera en god kvalité i verksamheten och ett effektivt användande av 

resurser. Samverkan är inget mål i sig utan ett medel att nå ett mål (Jakobsson & Lundgren, 

2013; Skolverket, 2009).   

Samverkan nämns även som en framgångsfaktor av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 

i Vänd frånvaro till närvaro –guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner (2013) när 

det gäller barn med komplexa skolsvårigheter. Desto större skolsvårigheterna är desto större 
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skäl finns det att samverka. När det gäller barn så behöver samverkan vara systematisk för att 

ge snabba och positiva resultat, den ska även vara stabil och ges förutsättningar att hålla över 

tid. I Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) lyfts att när en elev har en frånvaro som ses 

som problematisk innebär det ofta att det finns ett behov där flera aktörer behöver mötas för 

att åtgärda detta. Trots att det konstateras att samverkan ofta är avgörande i sammanhanget är 

det vanligt förekommande med brister i samverkan. Utredningen visar på att när olika 

förvaltningar inom en kommun sätter samman gemensamma resurser, till exempel i form av 

ett team från skola och socialtjänst, för att möta problemen så ger det goda resultat. Vidare så 

är bedömningen att de verksamheter som samverkar med varandra behöver ha bättre 

förståelse och kunskap om varandras verksamheter. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att 

redan under utbildning till de olika professionerna få kunskap och praktik i att samverka kring 

barn och ungdomar som är del i olika verksamheter. Genom att ha kunskap kring både risk- 

och framgångsfaktorer kan det underlätta att hitta de åtgärder som krävs för att nå 

skolframgång.  

3.4. Organisationernas uppdrag i samverkan  
Skolan är det ställe där alla barn och unga vistas vilket gör att pedagoger och övrig personal 

inom skolan har en bra utgångspunkt för att upptäcka samverkansbehov. Genom att skolan 

möter barn och ungdomar varje dag kan personalen ses som centrala i samverkansarbetet. De 

har stora möjligheter att upptäcka och signalera när något inte står rätt till. Skolan har två 

huvuduppdrag, dels kunskapsuppdraget som är att utbilda barn och ungdomar genom att ge 

dem likvärdiga förutsättningar att nå kunskapskraven, dels det demokratiska uppdraget som 

handlar om värdegrunden (Jakobsson & Lundgren, 2013; Skolverket, 2009; Socialstyrelsen, 

2013). Under Skollagen (SFS 2010:800) styrs också elevhälsan samtidigt som de berörs av 

olika regelverk. Syftet med att ha en samlad elevhälsa är för att skapa förutsättningar för en 

ökad samverkan i det som tidigare var elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska 

insatser. En fungerande elevhälsa gör att chanserna att klara samverkansuppdraget inom 

skolan ökar. Utåt sett blir det tydligt för andra samverkansparter vilka de ska vända sig till och 

inom skolan kan de vara navet i den interna samverkan för att höja kvaliteten i skolans 

åtgärdsprogram (Jakobsson & Lundgren, 2013; Skolverket, 2009; Socialstyrelsen, 2013).  

Utvärderingar visar att elevhälsan har fyllt en viktig funktion i samverkan och att de har haft 

stor betydelse för arbetet. Det har de haft både på övergripande nivå för samverkan men mest 

i det direkta arbetet med barnet och familjen. Skolpsykologer och skolkuratorer har setts som 
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viktiga länkar i arbetet med de andra organisationerna (Skolverket, 2010). Trots att Skollagen 

(2010:800) säger att om det inte är uppenbart onödigt ska elevhälsan involveras kring barn i 

skolsvårigheter visar skolinspektionens granskning att elevhälsans kompetenser inte 

tillvaratas. Det motiveras delvis med att det inte handlar om inlärning eller begåvning eller så 

anser skolan att ansvaret för barnet ligger hos BUP och inte på den egna elevhälsan  

(Skolinspektionen, 2016). För att få till bra samverkan sett från skolans perspektiv ses det som 

angeläget att utveckla kunskapen om skolan som organisation. Det behövs även utvecklas 

kunskap om de enskilda professionernas roll inom skolan så att de vet vad samverkan innebär 

för dem (Skolverket, 2010). Enligt förarbetena till den nu gällande skollagen är ett syfte med 

en samlad elevhälsa att arbetet ska resultera i specialpedagogiska åtgärder för eleven. För 

detta behöver samarbete ske mellan elevhälsa och lärare (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

Elevhälsan ska först och främst inriktas mot förebyggande och hälsofrämjande arbete samt vid 

behov komplettera och stödja skolpersonal. Flera projekt betonar att skolan kan ses som en 

skyddsfaktor när den arbetar främjande. De olika nivåerna handlar om att det på främjande 

nivå arbetas med att ha en god lärmiljö, goda relationer och att aktivt arbeta med skolans 

värdegrund. I förebyggande arbete ska riskfaktorer som skolfrånvaro och signaler om att 

barnet far illa uppmärksammas. På den åtgärdande nivån ska det när behov har identifierats 

finnas rutiner och kunna ge rätt stöd – vid behov samordnat med andra inblandade  

(Skolverket, 2010). När elevers behov är komplicerade och sammansatta är det rektors ansvar 

att se till att samverkan sker, både inom och utanför skolan. Det gör att Inga-Lill Jakobsson 

och Marianne Lundgren (2013) ser att skolan har den centrala rollen när det gäller samverkan 

kring barn med skolsvårigheter.   

Socialtjänsten har dubbla uppdrag, att utreda och att ge skydd och stöd. Att utreda är den 

myndighetsutövning de har, men ofta genomför de insatser kring och ger råd och stöd till 

både barnet och familjen i det frivilliga arbetet (Skolverket, 2009; Socialstyrelsen, 2013). För 

att kunna göra en allsidig utredning och bedömning av lämpliga insatser behöver 

socialtjänsten ofta hämta in bedömning och underlag från skola och hälso- och sjukvård. När 

det finns ett behov av omfattande och samordnande insatser runt ett barn så har socialtjänsten 

huvudansvaret att hålla ihop insatserna medan varje part har ett ansvar att bidra med sin del 

utifrån sitt samhällsuppdrag. Erfarenheter från kommuner som arbetat länge med samverkan 

är att genom tidig upptäckt där samordnade insatser sätts igång med tiden kan minska de 

akuta åtgärderna. Det gäller framförallt socialtjänstens arbete. På så sätt har det frigjorts 

resurser som i stället kunnat läggas på förebyggande insatser (Skolverket, 2009).  
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Hälso- och sjukvårdens huvudsakliga uppgift är att förebygga, utreda och behandla barns 

sjukdomar och skador och här är det BUP som har den uppgiften, att vara en specialistresurs. 

Hälso- och sjukvården är ofta i behov av att samverka med skola och socialtjänst för att uppnå 

hälsomålen för det enskilda barnet (Skolverket, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Jämfört med till 

exempel skolan är BUP en liten organisation. Det är viktigt att förstå att förutsättningarna 

mellan organisationerna skiljer sig åt och påverkas av det. En förväntning som ofta läggs på 

BUP är att de ska delta i olika samverkanssammanhang som egentligen överstiger deras 

verksamhets kapacitet och dimensionering. På så sätt gynnas BUP mer av effektivare rutiner 

än att behöva gå på många möten (Skolverket, 2009).   

Att ha ett gemensamt arbetsdokument för samordnade insatser har ansetts positivt då fokus 

förflyttas från samverkan i sig till det egentliga målet för samverkan; barnet och dess behov. 

Detta gör också att det minskar risken att falla mellan stolarna genom att organisationerna får 

anpassa sig efter barnets behov och inte tvärtom (Skolverket, 2009). Det är inte helt enkelt att 

få till en fungerande samverkan för elevens bästa. Även om det finns gemensamma riktlinjer 

så tenderar samverkan att bli beroende av enskilda individer om riktlinjerna inte följs. Det 

råder olika tolkningar om vilket ansvar de olika verksamheterna anser att de har för eleven 

och där verksamheterna försöker skjuta över ansvaret på varandra. I flera fall har det visat sig 

att vårdnadshavarna har varit de som drivit på arbetet med samverkan då de upplevt att det tar 

för lång tid innan något görs. De upplever en känsla av maktlöshet när de inte vet vad de kan 

kräva av olika verksamheter. Skolinspektionens granskning har visat på en frustration från 

både vårdnadshavare och skola kring samverkan med andra verksamheter. Skolpersonal 

menar att det tar för lång tid innan andra verksamheter vidtar åtgärder (Skolinspektionen, 

2016).  

I SOU-rapporten Saknad – uppmärksamma elevers frånvaro och agera har en del av 

uppdraget varit att se över närvarofrämjande insatser för att säkerställa elevers rätt till 

likvärdig utbildning. I utredningen konstateras att ” Utredningens direktiv och det problem 

den är satt att belysa berör inte enbart skolväsendet. För att lyckas vända frånvaro till närvaro 

behöver vårdnadshavare, hälso- och sjukvård samt socialtjänst involveras” (SOU 2016:94, s. 

17). I utredningen framkommer att skolan behöver ingå i en struktur för systematisk 

samverkan med hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten, vilket förutsätter att de också 

måste bidra för att det ska bli samverkan. Genom att få kunskap om och för varandras 

verksamheter så främjas samverkan (SOU 2016:94).  
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3.5. Förutsättningar för god samverkan  
I flertalet utredningar, granskningar eller rapporter så lyfts tre komponenter fram som 

förutsättningar för att samverkan ska fungera; styrning, struktur och samsyn.   

1. Styrning innebär att man på ledningsnivå aktivt tar ställning till målet med samverkan, 

legitimerar samverkan, ger mandat och resurser samt efterfrågar uppföljning och utvärdering. 

2. Struktur, handlar om att tydliggöra t.ex. vilka elever man ska samverka om. Det handlar 

också om varför samverkan ska ske och vad eleverna kan vinna på att detta görs, vad som 

praktiskt ska göras samt ansvarsfördelning.   

3. Samsyn innebär att de som samverkar har en gemensam förståelse av problemen. Dessutom 

behövs förståelse och respekt för varandras uppdrag, resurser och begränsningar.  

Dessa tre kan sedan brytas ner i delområden som i sin tur får representera det som enligt 

forskningen idag är de grundläggande förutsättningarna för god samverkan. Det är förankring, 

harmonierande regelverk, tydlig målformulering, tillräckligt med resurser, ändamålsenlig 

organisation och dokumentation, gemensamt synsätt samt god kunskap om det man 

samverkar kring och om varandra. Av dessa är det största hindret otydliga uppdrag och 

ansvarsfördelningar om vilken verksamhet som ansvarar för vad (Myndigheten för 

Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007; Skolverket, 2010; Skolverket, 

2009; Socialstyrelsen, 2013). Svenska undersökningar och utvärderingar har visat på att 

vanliga hinder för samverkan kring barn med sammansatt problematik är skilda styrsystem, 

sekretess, otydliga roller och tidsbrist vilket innebär att ovan nämnda förutsättningar för 

samverkan inte uppfylls (SOU 2016:94).  

I den nationella strategin betonas det att samverkan ska präglas av ett konsekvent 

barnperspektiv och inte av ett verksamhetsperspektiv. Det innebär att synliggöra barnets 

behov men även att deras rättigheter hävdas och försvaras (Myndigheten för Skolutveckling, 

Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007; Skolverket, 2009). FN:s barnkonvention är den 

centrala utgångspunkten för samverkan och samsyn kring barnperspektivet (Skolverket, 

2009). För att barnets rättigheter ska säkerställas i arbets- och beslutsprocesser krävs det 

tydlig styrning på alla nivåer i samhället. Om åtgärder eller beslut bedöms få konsekvenser för 

barnet ska hänsyn tas till det som står om barnets rättigheter i barnkonventionen. Det är 

reglerat i lag att barnet självt ska få relevant information och möjlighet att framföra sina 

åsikter när det ska tas beslut som rör det självt. Det har visat sig att resultaten blir bättre och 

samverkan effektivare om barn och föräldrar varit delaktiga i processen (Socialstyrelsen, 
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2013). Frågor kring barns delaktighet och inflytande är komplexa och vuxnas ansvar att alltid 

ha barnets bästa för ögonen kan ibland krocka med att barnet självt ska ha inflytande. När det 

gäller barnets perspektiv handlar det om att barnet självt ska bli lyssnat på och att det utifrån 

ålder och mognad ges möjligheter att få komma med erfarenheter, synpunkter och förslag. Det 

är ändå viktigt att se till att inte för stort ansvar läggs på barnen när det gäller att vara 

delaktiga och ta beslut. Av etiska skäl och praktiska svårigheter kan det ibland finnas behov 

av att undvika att låta de som far mest illa få uttrycka sig när situationen är som tyngst. 

Ansvaret för beslut om barns bästa måste alltid vila på vuxna (Danermark, Germundsson, 

Englund & Lööf, 2009; Skolverket, 2010).  

3.6. Möjligheter och hinder med samverkan  
Samverkan ska användas som ett medel för att lösa sammansatt problematik där kompetens 

från flera professioner är nödvändig. Både inom elevhälsa, skola och med utomstående 

aktörer (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Samverkan som ord väcker förhoppning och 

förväntan men ibland även olust. Samverkan kan ”ur ett ovanifrån-perspektiv framstå som 

odelat positiv medan det ur ett underifrån-perspektiv inte är lika entydigt” (Danermark, 2005, 

s. 10). Det är också relativt vanligt att det skiljer i makt och inflytande mellan de som ska 

samverka. Det kan exempelvis handla om utbildning, position, kön osv. När samverkan sker 

kring människor uppstår ofta en konkurrens om hur problem ska förstås och angripas, 

Exempelvis är en elev i skolsvårigheter ett pedagogiskt problem för en pedagog medan det för 

en kurator är ett psykologiskt och socialt problem. Utifrån det blir sättet att ta sig an den 

gemensamma problematiken olika vilket påverkar möjligheterna till samverkan. Genom att 

utveckla tekniker som eliminerar skillnaderna skapas grundläggande förutsättningar för en 

god samverkan. Ansvaret för att skapa dessa förutsättningar ligger på organisationsnivå och 

inte på individnivå. När det finns flera olika huvudmän är det viktigt att det finns en tydlig 

ledning för samverkansarbetet i det operativa arbetet (Danermark, 2005).   

I Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) framkommer att ett av de primära  

problemområden som utredningen identifierat är att det finns brister i samverkan mellan olika 

aktörer. Bedömningen är att det för att få till en fungerande samverkan behövs insatser från 

flera håll och på olika nivåer som inom skolan, på politisk nivå och på utbildningsnivå vilket 

även Skolverket (2016) samstämmer i. Det som framkommer som en större framgångsfaktor 

än någon modell eller metod i Skolverkets olika delrapporter om de olika projekten är att när 

parterna är samstämmiga och deras gemensamma arbete hakar i varandra så att det blir kraft i 

samverkan. När det talas om risk- och skyddsfaktorer framhålls skolans roll som central av 
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flera olika anledningar. En fungerande skolgång och skolframgång ses som ett starkt skydd 

för att motverka problem (Skolverket, 2009). Enligt Danermark (2005) finns det tre centrala 

typer av faktorer som påverkar samverkan och behöver identifieras, lyftas fram och diskuteras 

för att ge goda förutsättningar. De är regelverk, organisation och synsätt.  

3.6.1.Regelverk  

För att undvika att det sker intrång och maktmissbruk inom varandras organisationer så 

behöver det vara tydligt och klargöras vilka lagar och regler som gäller vid samverkan. Oklara 

ansvarsområden och att verksamheterna styrs av olika lagar och har olika ekonomiska och 

administrativa förutsättningar kan vara ett hinder för samverkan oavsett om det handlar om 

personer eller organisationer. Det finns också de som med lagen som argument hävdar att man 

inte kan göra på ett visst sätt, att ramarna för verksamheten sätter stopp (Danermark, 2005; 

Skolinspektionen, 2016).  För att komma undan att regelverken ska vara ett hinder menar 

Danermark (2005) att om det redan i planeringsstadiet klargörs vilken typ av information som 

behöver delas så underlättar det många gånger. Om eller när hinder uppstår behöver man hitta 

möjligheter som öppnar upp kring regelverken (Danermark 2005). Det gjordes till exempel 

genom att införa samtyckesparagrafen som underlättar svårigheterna med 

sekretesslagstiftningen (Skolverket, 2010).   

3.6.2. Organisation  

Det som har visat sig vara ett hinder kring samverkan är att det finns stora brister kring 

ledningsfunktionen, att den många gånger är obetydlig och ibland obefintlig. Det är vanligt att 

en ledning bidrar med resurser, tid och ekonomi men sedan lämnar medarbetarna själva att 

ordna samverkan och lösa de problem som uppstår med argumentet att de har kompetensen 

för det. Ansvaret för de grundläggande förutsättningarna ligger på ledningen och här behöver 

de ha en aktiv roll under processen och vara delaktiga i processen. Ansvaret ska inte ligga på 

enskilda medarbetare utan deras uppgift är att med bästa förmåga delta i samverkan 

(Danermark, 2005).   

Den politiska styrningen av organisationerna är även det något som påverkar möjligheterna 

till samverkan då vissa organisationer är mer politiskt styrda än andra. Till exempel är inte 

hälso- och sjukvården politiskt styrd i samma utsträckning som socialtjänsten som har en stark 

politisk styrning. Lärarnas situation i detta har genomgått en förändring efter 

kommunaliseringen då skolan har gått från att vara mer lika hälso- och sjukvården i styrning 
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till att påverkas av politisk styrning i större utsträckning. Det kan uttryckas som att ”skolans 

inre arbete håller på att politiseras” (Danermark, 2005, s. 36).   

Något som påtalats vara ett hinder är tid. Det finns en önskan om att få möjlighet att fortbilda 

sig och vara delaktiga i aktiviteter för att utveckla samverkan. Beskrivningar ges att det är 

svårt att sköta sina ordinarie arbetsuppgifter och samtidigt få tid att samverka. Läggs det på 

det befintliga uppdraget utan att bidra med resurser kan det ses och påverka samverkan som 

negativt (Danermark, 2005; Skolverket, 2010). Det bör finnas gemensam tid att planera för 

samverkan. Att tro att det är enkelt att börja samverka med entusiasm om det går ut över det 

dagliga arbetet med eleverna är att förvänta sig för mycket (Danermark, 2005).   

3.6.3. Synsätt  

När samverkan ska ske utifrån olika perspektiv så uppstår det problem då vissa kunskaper har 

mer status och tyngd än andra. Beroende på yrkesgrupp så är skillnaderna olika stora, och 

desto större skillnaderna är desto större är sannolikheten att det uppstår problem i samverkan.  

Allas kunskap är viktig men statusen väger oftast tyngst i slutänden (Danermark, 2005).   

Beroende på yrkeskategori så talar vi olika ”språk” då det inom varje organisation, och 

profession, utvecklas olika begrepp där det handlar om att vi inte alltid förstår varandra. Det 

är heller inte lätt i alla sammanhang att be att få begreppen förklarade för sig. Eftersom vi i 

samverkan talar dessa olika språk så är detta ett problem som inte sällan uppstår. Språket visar 

hur väl insatt en person är, men det kan också utestänga eller fördumma andra. Därför kan det 

vara en fördel att lära sig av varandras olika begreppsapparater vid samverkan (Danermark, 

2005).  

Danermark (2005) menar att betydelsen av personkemin är en myt när det gäller samverkan 

och hänvisar till en undersökning där 85% av de tillfrågade kommunrepresentanterna från 

landets samtliga kommuner menade att om personkemin fungerar så går det att samverka. 

Han avslår den inte helt men menar att den inte är avgörande för en misslyckad samverkan 

utan beror snarare på frånvaron av grundläggande förutsättningar än frånvaron av den rätta 

personkemin. Anledningen till att detta är så viktigt är att en misslyckad samverkan i så fall 

kan framstå som att det är medarbetarnas fel och de verkliga anledningarna döljs.  

3.7. Resultat av samverkan   
Analyser av samverkansprocesserna visar att det ofta saknas kunskaper om de andra 

organisationernas uppdrag, uppbyggnad regelverk och kunskapsbas. Den visar sig som att det 
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ställs krav eller förväntningar på ett visst agerande som inte faller inom ramen för den 

organisationens uppdrag (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009).  

Skolinspektionens granskning visar att för barnets bästa behöver kommunerna ta en mer aktiv 

roll för att skapa fungerande samverkan mellan skola och andra verksamheter. Rektorer 

behöver utveckla samverkan mellan lärare, elevhälsa och annan skolpersonal. Okunskap om 

och olika tolkningar om varandras verksamheters förutsättningar och ansvar leder till att de 

med rätt kompetenser och mandat inte är med på de möten de ska och således genomförs inte 

heller alla beslut. Även skolorna behöver bli bättre på att använda den samlade kompetensen 

som finns. Det finns till exempel en tendens att elevhälsan glöms bort i arbetet kring elevers 

frånvaro. Uppfattningen är att elevhälsan kopplas in snabbare när barn har svårigheter att nå 

kunskapskraven (Skolinspektionen, 2016).  

Då de flesta utvärderingar och granskningar inte har syftet att utvärdera resultatet av vad 

samverkansprocessen gör för barnen så finns enbart några studier som visar på detta. En av 

slutsatserna är att om samverkan utvecklas tillsammans med ett systematiskt arbetssätt så 

verkar det ge snabbare och tydligare resultat för barnen. En annan är att barnen upptäcks 

tidigare och att verksamheterna får en tydligare bild av svårigheterna hos barnen och 

ungdomarna genom samverkan (Socialstyrelsen, 2013). Berth Danermark, Ulrika Englund 

och Per Germundsson (2010) ser i sin studie av samverkan och organisation kring barn i 

behov av särskilt stöd i Örebro kommun att det är en komplex process med samverkan inom 

området. Det är många berörda aktörer och ofta är svårigheterna stora och resurserna små. 

Studien visar också att den mesta samverkan sker inom organisationerna och att samverkan 

mellan organisationerna varierar i omfattning och kvalitét. Ur ett skolperspektiv ser de att 

samverkan med den myndighetsutövande delen av socialtjänsten är svårast. Det finns dock 

många goda exempel på positiv utveckling när det gäller samverkan också, däribland ett antal 

arbetsformer mellan skola och socialtjänst. Samtidigt har det uppmärksammats problem kring 

bland annat genomförande av samverkansprojekt i ordinarie verksamhet (Socialstyrelsen & 

Länsstyrelserna, 2006).  

Det som lyfts fram som utvecklingsområden framöver är bland annat att verksamheterna 

behöver tydliggöra sina uppdrag för sig och gentemot varandra. Trots att kunskapsläget kring 

samverkan visar på positiv utveckling när det gäller förutsättningarna för samverkan så 

behöver ledningens engagemang och ansvar förstärkas. Både SKL och statliga utredningar 

menar att det saknas stabila långsiktiga strukturer som stödjer ett gemensamt ansvarstagande 

för hela barnet. De traditionella organisationsformerna arbetar inte för en helhetssyn utan det 
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behöver arbetas systematiskt för att ta reda på vilka resultaten blir för barnen (Socialstyrelsen, 

2013). Det krävs även för att samverkan ska kunna bestå över tid förankring på både lednings- 

och politisk nivå. En viktig faktor som framhålls är att det ska finnas tydliga och mätbara mål 

för att kunna redovisa konkreta resultat som i sin tur höjer motivationen. Uppföljningar av 

samverkansarbetet bör planeras in från början. Något som också visat sig vara framgångsrikt 

är att ha en koordinator eller samordnare. Syftet är att barnet och familjen ska kunna vända sig 

till en person i stället för många och den personen ska ha överblick över det samlade behovet. 

Det innebär att samhället sluter en ring runt individen i stället för att individen skickas runt i 

systemet. Detta påverkas också av att bibehålla kontinuiteten. När det sker byten så har det 

visat sig att arbetet tappar fart. I ett nyttoperspektiv har professionella uttryckt sig att de 

upplever sig ha bättre förutsättningar kring utredningar och beslut när de haft utökad 

samordning. Att de beslut som de tagit kring enskilda individer varit mer passande och att de 

snabbare kan erbjuda individanpassad hjälp och stöd (Skolverket, 2010).  

Något som har framkommit som positivt är när, i det här fallet resursskolor, har haft en 

personal från socialförvaltningen anställd utifrån att många av de eleverna har sammansatta 

behov. Där har också nätverksmöten för dessa barn varit ett tillfälle för samverkan och där en 

gemensam bild och ett helhetsperspektiv för barnet kan ges. För föräldrarna innebär det olika 

hur de kan känna. En del ser det som positivt att få alla myndighetskontakter samlade vid 

samma tillfälle medan andra tycker att det blir jobbigt när många är närvarande samtidigt. 

Samverkan med vårdnadshavare är ett av de viktigaste medlen för att eleven ska utvecklas 

positivt. Används den på rätt sätt och man kan ta tillvara deras kunskap så blir det en resurs 

och samarbetspartner (Skolverket, 2009).  

4. Tidigare forskning  
Följande avsnitt redogör för tidigare forskning som behandlar samverkan där det finns någon 

form av skolsvårigheter och sammansatta behov. Avhandlingarna och forskningsartiklarna 

behandlar olika perspektiv och synsätt på samverkan och redovisas här utifrån sammansatta 

behov, framgångsrika och hindrande faktorer, professionens påverkan samt barn och 

vårdnadshavares delaktighet i samverkan.   

För att hitta relevant forskning har sökmotorerna ERIC, Swepub och Libris använts. Till 

avhandlingarna var det svårt att hitta rätt sökord då användandet av ”samverkan” gav träffar 

inom ett flertal olika yrkeskategorier, samtidigt blev det inga träffar när sökningen utökades 
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med ord som handlade om specialpedagogik eller om en avancerad sökning gjordes. De 

sökord som gett de använda avhandlingarna är ”samverkan” och ”samverkan skola” med 

avgränsning till avhandlingar. Till de internationella artiklarna har sökorden ”collaboration 

school social work”, ”collaboration social services school” och ”children at risk school” 

använts.  

4.1. Samverkan vid sammansatta behov  

Forskningen har visat att samverkan är svårare än vad man trott och att det inte bara är en 

lösning på problem utan även upphovsmakare till nya. Genom enkätstudier och intervjuer ger 

Germundsson (2011) oss en bild av vilka uppfattningar lärare och socialsekreterare har om 

varandra och om de barn som far illa eller riskerar att fara illa och konstaterar att 

interprofessionell samverkan är en komplex process som påverkas av flera olika faktorer och 

kräver kunskap och prioritering samt långsiktig förberedelse. Hans studie visar att det finns en 

upplevelse av att det saknas grundläggande kunskaper kring varandras uppdrag och i och med 

det också om medaktörernas organisatoriska uppbyggnad, regelverk och kunskapsbas. Detta 

kan leda till att det ställs krav på eller finns förväntningar på ett visst agerande som sedan 

visar sig att det inte ligger inom den professionens uppdrag. Blomqvist (2012) har i sin 

avhandling undersökt samarbetsprocesser där BUP väljer att samarbeta med socialtjänst 

och/eller skola. I den kommer hon med hjälp av intervjuer fram till att det finns ett stort 

intresse för samarbete, hos politiker, professionella och de inblandade familjerna. Det har 

införts nya lagar kring samarbete och det tar mycket resurser. Hon menar att det trots 

satsningar är svårt att få till ett bra samarbete där alla inblandade är nöjda.   

En av de juridiskt tvingande samverkansformerna är Samordnad Individuell plan (SIP) som 

Nordström (2016) tar upp i sin avhandling där han med hjälp av fokusgrupper undersöker 

vilka erfarenheter professionella, barn och föräldrar har av denna samverkansmodell. SIP 

innebär att när det finns behov av insatser från både kommun och landsting så finns en 

skyldighet att de tillsammans med den enskilde planerar de insatser som behövs. Flera 

föräldrar har uttryckt att SIP är en tydligare variant än den samverkan de tidigare varit med 

om där den tidigare inte har fungerat på grund av bristande struktur och innehåll. Chris 

Huxham och Siv Vangen (citerad i Germundsson, 2011) menar att samverkan i många fall 

kan uppfattas som moraliskt nödvändig, att det inte finns något annat sätt, och att det kan vara 

den främsta drivkraften. Detta synsätt grundar sig på att de svåra samhällsfrågorna, till 
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exempel fattigdom, kriminalitet, drogmissbruk eller folkhälsoproblematik, inte kan lösas av 

en enskild myndighet eller organisation.   

Med djupintervjuer som metod har Widmark (2015) i sin avhandling sökt svar kring syftet om 

att få en djupare förståelse för vad som påverkar samverkan mellan professionella från olika 

organisationer samt vad som krävs för att underlätta processen dem emellan. I den kan hon 

konstatera att varje organisation är präglad av en kultur som de professionella bär med sig när 

de möts i samverkan. De behöver hitta en balans mellan organisationens uppdrag och 

skillnader och den gemensamma uppgiften i samverkan. Genom att ha tydliga gränser skapar 

det bättre förutsättningar för samverkan då ett sätt att se på samverkan kan vara att överskrida 

gränserna.   

Nordström (2016) anser att kvaliteten i samverkan fått stå tillbaka genom att en stor del av 

samverkan har bestått i att försvara den egna verksamheten i stället för att fokusera på barn 

och föräldrars behov, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för de i behov av det 

sammansatta stödet. Utöver att ha kunskaper om varandras organisationer och arbetsuppgifter 

menar Widmark (2015) att det finns behov av att lära känna, lyssna och ha förtroende för 

varandra för att få en välfungerande samverkan. Som kritik till samverkan har Blomqvist  

(2012) i sin avhandling lyft att det tar tid att nå ett resultat från det att samarbetet inleds till att 

det ger resultat och att det inte tas någon hänsyn till detta. Vidare menar hon också att i och 

med att samarbetet inleds så minskar de professionellas oro kring barnet trots att situationen i 

praktiken inte har förändrats. I och med detta finns en risk att toleransen över hur illa ett barn 

får ha det ökar genom samarbete mellan de professionella. Här instämmer hon med det som 

Huxman och Vangen (citerad i Blomqvist, 2012) kommit fram till i sin forskning att 

samarbete bara bör ske om man absolut måste. Blomqvist (2012) menar att denna slutsats inte 

enbart är tagen utifrån att samarbete är svårt utan även för att samarbete kan försvåra eller 

fördröja förbättring av barnets situation och menar att ett kritiskt förhållningssätt till 

samarbete kan vara till hjälp för att bedöma om eller när samarbete ska inledas.  

Roy McConkey (2002) anser att det är viktigt att se till hela barnet, att ta hänsyn till de 

pedagogiska, de sociala och hälsobehoven. Han menar att det för att utveckla samverkan kan 

finnas behov av att ifrågasätta varför utbildning, hälso- och sociala tjänster erbjuds barn och 

familjer separat. Han menar att det kan finnas möjligheter genom att omorganisera dessa 

tjänster och ge lärare, terapeuter och socialarbetare en gemensam ledning och ekonomi. Detta 

är något som är under utveckling i England och Skottland.  De senaste två årtiondena har det i 
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USA successivt vuxit fram program för School Mental Health (SMH). Anledningen till detta 

beror på barns ökade behov av sammansatta tjänster. Det är en fördel att kunna nå ut till 

barnen redan i skolorna och fördelen är att det minskar hindren för lärande. Det finns också 

studier som visar att när barn får hjälp så får dem det i skolorna. I en miljö med ökade sociala 

problem, minskade resurser och större krav på ansvar börjar skolor samverka för att ge 

helhetslösningar som främjar lärandet och hälsoarbetet. I SMH finns en mängd olika 

professioner samlade. Kuratorer, psykologer, socialarbetare ska samarbeta med skolpersonal 

och skolsköterskor osv. Samarbete är viktigt för att kunna upprätthålla programmet. Tanken 

är att sträva efter att samarbeta mot ett komplett system som främjar den psykiska hälsan, 

förebyggande åtgärder, tidiga upptäckter, behandling och de specialpedagogiska insatserna. 

Verkligheten inte ut som tänkt av olika anledningar som till exempel för få personal, höga 

krav, stressig miljö, skillnader i utbildning osv. (Weist, Mellin, Chambers, Lever, Haber & 

Blaber, 2012).   

Ett annat amerikanskt samordnat hälsoprogram Coordinated School Health, CSH, har tagits 

fram för att ordna skolans behov av samordnad hälsa och undersöks i en studie beskriven i 

Meeting the Social and Behavioral Health Needs of Students: Rethinking the Relationship 

Between Teachers and School Social Workers. Forskning visar att lärare har en viktig roll i att 

hjälpa barn med psykiska, sociala och beteendemässiga behov och att de är en underutnyttjad 

resurs. Detta beror delvis på grund av utbildning. Många lärare upplever inte att de har 

förmågan att hantera psykiska problem då de har begränsad kunskap kring detta. De nämner 

själva brist på information och utbildning som det som begränsar deras möjligheter att hjälpa 

barnen (Berzin, McManama O´Brien, Frey, Kelly, Alvarez & Shaffer, 2011). McConkey 

(2002) trycker också på vikten av att utvärdera och att vi måste följa utvecklingen av detta 

över tid. Han menar också att om till exempel skolorna och personalen där fick i uppdrag att 

följa upp barnen skulle barnen få sina behov tillgodosedda mer effektivt.   

I den studie Berzin et al. (2011) har genomfört undersöks samarbetet mellan lärare och 

socialarbetare på skolor i USA. Studien visar på att samarbete sker på tre olika nivåer, mellan 

hem och skola, konsultativt och på organisationsnivå. För att utveckla dessa tre nivåer krävs 

ytterligare forskning inom varje nivå och skulle exempelvis kunna undersöka 

samverkansmöjligheterna med personalen för skolhälsan, men kanske också framförallt hur 

det går att samverka med barnen. De tre olika nivåerna utgör grunden för en samarbetsmodell 

som skulle kunna användas för att utveckla samverkan. Det visade sig att genom att förstärka 

socialarbetarnas roll i beslutsfattande även kring bland annat administration så stärktes också 
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samverkan mellan utbildning och den mentala hälsan. Även om skolorna inte fullt ut stödjer 

CSH-modellen så visar studien att samarbete mellan lärare och socialarbetare bidrar till att 

barnens hälsa och således också studieresultaten främjas. Resultaten i rapporten får 

konsekvenser för samverkan kring skolan. Skolan behöver utveckla samarbetet med 

socialarbetarna för att de ska kunna bli mer integrerade i skolans verksamhet och använda sig 

av samverkan för att förbättra det hälsofrämjande arbetet. Socialarbetarna kan, med hjälp av 

olika samarbetsmodeller, bidra med att stödja lärare med kompetensutveckling och rådgivning 

samt olika valmöjligheter för att stärka deras roll och bättre kunna hjälpa barnen. Det 

förutsätter att lärarna är mottagliga för denna typ av arbete vilket inte alltid är fallet, enligt 

Berzin et al. (2011)  

Blomqvist (2012) menar på att resultaten av hennes studie visar hur samarbetsprocesser kan se 

ut i ärenden med komplex och mångfasetterad problematik. I de ärenden hon undersöker 

inleds samarbete först efter att de olika organisationerna själv provat sina insatser. 

Samarbetsprocesserna ger känslan av att något nytt kommer att ske och att det kommer att 

göra skillnad. De professionella samarbetar med varandra när det gäller vad som gjorts inom 

varje organisation samt vad de kan ansvara för. Hennes avhandling pekar på betydelsefulla 

skillnader i de institutionella miljöer BUP har gentemot skola och socialtjänst. BUP 

samarbetar inte i ärenden med en specifik problematik men Blomqvist (2012) drar slutsatsen 

att de samarbetar minst i de ärenden där de bedömer att den dominerande problematiken är 

barnpsykiatri. Resultaten i denna studie kan enligt Blomqvist (2012) tolkas så att samarbete i 

ärenden med mångfasetterad problematik inleds vid osäkerhet när de professionella på BUP 

har provat det mesta och inte vet hur de ska gå vidare.   

4.2. Framgångsrika och hindrande faktorer för samverkan  
Blomqvist (2012) kommer i sin studie fram till att det är svårt att skapa ett samarbete där de 

som deltar är nöjda med det som samarbetet leder till trots att de inblandade är medvetna om 

de framgångsrika och hindrande faktorerna. Widmark (2015) menar att ansvarsfördelningen 

mellan organisationerna skola, socialtjänst och BUP utgår från olika strukturella villkor som 

till exempel att uppdraget skiljer sig åt dem emellan då de riktar sig till barnen på olika sätt. 

Socialtjänst och BUP vänder sig enbart till vissa grupper av barn och kan även bygga på 

frivillighet, sånär som på socialtjänstens myndighetsutövning. Skolan däremot vänder sig till 

alla barn (jmf även Germundsson, 2011). Denna struktur kan ha en påverkan på möjligheterna 

för samverkan. McConkey (2002) vänder på det och ser det som att när separata 
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organisationer tar ett gemensamt fokus och arbetar tillsammans tenderar det att vara mer 

rimligt. När skolan ser det som av vikt att även stödja familjerna att ta plats i samhället så 

kommer de att finna gemensamma nämnare för samverkan i utbildnings-, sociala och 

hälsofrågor. I den amerikanska studien menar de att en utmaning i det samverkande arbetet är 

bland annat att skolor förväntas uppnå högre studieresultat samtidigt som de får minskade 

resurser till arbetet kring familjerna där problemen kan handla om fattigdom, missbruk och 

sociala bekymmer (Weist et al, 2012).   

Samverkan med SIP innebär ett tvång på det sättet att det är en skyldighet att delta. I 

Nordströms (2016) studie upplevde deltagarna från BUP tvånget som något som gjorde att de 

blev tvungna att välja bort patienter som väntat länge på tid för behandling, vilket de inte var 

nöjda med. De menade att SIP tar från övrig verksamhet och att det inte är etiskt försvarbart 

att mera omedelbara behov får stå tillbaka på grund av det och ansåg att SIP var ett sätt att 

tvinga samverkande parter till möten för att få till åtgärder, vilket i sin tur kunde leda till att 

samverkan blev begränsad, tvingande och reaktiv. Socialtjänsten såg också SIP som ett tvång, 

men mer som ett medel att tvinga partners till samverkan för att få till åtgärder. Skolan ansåg 

att de borde vara de som hade mest inflytande över SIP-mötena och såg det som ett hinder att 

de inte hade samma mandat som socialtjänst och BUP att kalla till SIP. De betonade att 

samverkan bör komma skyndsamt när behov uppdagas vilket man ser i skolan då man träffar 

barnen dagligen. De upplevde att socialtjänst och BUP inte hade lika bråttom att samverkan 

skulle bli av vilket skapade frustration bland skolans deltagare.   

En ultimat modell för att samverkan mellan organisationerna ska vara framgångsrik finns 

förmodligen inte enligt Widmark (2015). Widmark (2015) menar vidare att för att få till en 

bra samverkan behöver de professionella bland annat djupare kunskaper om varandras arbete 

än den formella som de oftast besitter. Det innebär insikter och förståelse för hur de andra 

tänker om sitt arbete, om barn och ungas behov och vilket förhållningssätt de har till sitt 

organisatoriska uppdrag. De professionella själva upplevde att de fick uppfattningar om 

varandra på ett negativt sätt beroende på att de upplevde skillnader mellan organisationerna. 

De hade förståelse för varandras svårigheter inom organisationerna, men resursbrist, olika syn 

på och brist på diskussioner om barns behov skapade en gråzon dem emellan. Förtroendet 

professionerna emellan påverkades då det fanns en osäkerhet kring bedömningarna av barnens 

behov som de olika organisationerna gjorde. Från skolans sida upplevdes ibland att deras 

bedömning inte togs på allvar av de andra. Annat som påverkade förtroendet för varandra var 

bristande engagemang och orealistiska förväntningar på varandra. McConkey (2002) menar 
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att andra europeiska länder än Storbritannien har kommit längre med att utveckla integrerande 

utbildning för t.ex. sjuksköterskor och socialarbetare. I utvecklingsländer där det finns få 

personalresurser har man använt detta en längre tid och ger grundläggande utbildning inom 

olika discipliner för att kunna uppfylla de flesta behoven. Han frågar sig om det skulle kunna 

vara en möjlighet i stället för den brittiska modellen som bygger på att göra karriär inom en 

egen disciplin.   

I den amerikanska studien Challenges to Collaboration in School Mental Health and 

Strategies for Overcoming Them (Weist et al., 2012) där programmet SMH lyfts fram har det 

fokuserat på att se över framgångsfaktorer och hindrande faktorer. Forskarna menar att det är 

viktigt att se SMH som en bredd av det skolan erbjuder och inte som en separat del i periferin. 

Arbetet kräver kvalité som kompetent personal, rätt utbildning osv. Det finns också en vikt i 

att göra regelbundna utvärderingar som gör att arbetet förbättras. De framgångsfaktorer som 

lyfts fram och som beskrivs som nödvändiga för fungerande samverkan är att bygga på 

relation, utveckling och förbättring. Det är en styrka att personalen kan samarbeta kring detta. 

Ett sätt att skapa relationer är att det finns tydliga roller och ansvarsfördelning i syfte att öka 

samarbetet och minska på dubbelarbetet. Studiens resultat visar även vikten av att bygga upp 

arbete kring team där skolpersonal, elevhälsopersonal, kuratorer och psykologer och lärare 

samarbetar med ett gott klimat. Att ha regelbundna möten med struktur och fokus blir viktigt. 

Även om det finns svårigheter kring sekretessen så går det att använda den som något positivt 

i samverkande relationer. Om det finns nyckelpersoner kring barnet så kan samarbetet leda till 

ett öppet klimat som gör att sekretessen inte blir ett hinder. I detta räcker det med att ge 

tillräcklig information, det som inte behöver sägas stannar hos den professionen. All 

information behöver inte förmedlas utan bara den som är nödvändig för att de olika 

professionerna ska kunna utföra sitt uppdrag (Weist et al, 2012).   

I Nordströms (2016) studie lyfter han fram liknande tolkningar av gemensamma avtal, respekt 

för varandra och kollegialt lärande, gemensamt språk och intresse för samverkan som 

främjande faktorer medan Blomqvist (2012) utifrån sin tidigare forskning har skrivit fram 

samlokalisering, ledning som är positiv till samarbete, tydliga huvudmannaskap och 

funktionsgränser som gynnande faktorer för samarbete. I hennes egen studie har föräldrar och 

barn fört fram att deras egen delaktighet tillsammans med en förändring av barnets mående 

påverkar positivt. En framgångsfaktor McConkey (2002) ser är skolan som en samhällsresurs 

som har olika funktioner. Skolan används till viss del redan som en gemensam resurs men det 

arbetet skulle kunna utvecklas mycket längre, till exempel genom att omorganisera så att 
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dessa professioner arbetar tillsammans i samma byggnad. Dessa gemensamma anläggningar 

skulle i längden bidra till att möjligheterna för ett livslångt lärande gynnas. De områden som 

denna amerikanska studie visar att de är möjliga hinder för samarbete är bland annat 

sekretessen, begränsad samordning, resurser och finansieringsfrågor och begränsat 

tvärvetenskapligt lagarbete.   

Många är nöjda med det samarbete som finns med SMH, men ett antal hinder har också visat 

sig och som Weist et al. (2012) lyfter i sin studie. Det handlar om att de olika professionerna 

använder olika språk inom professionen, de har olika utbildning och kunskaper kring psykisk 

ohälsa och att lärare arbetar för att studieresultaten ska bli så bra som möjligt, samtidigt som 

de stöter på emotionella och beteendemässiga problem. Då detta arbetssätt kräver en 

målinriktad process så krävs också mycket planering så tid är också ett möjligt hinder för 

samarbete. Det är viktigt att avsätta tid till att utvärdera och reflektera över hur samarbetet 

fungerar och att använda återkoppling för att förbättra verksamheten är avgörande för att 

kunna få till ett effektivt tvärvetenskapligt samarbete. Att arbeta tvärvetenskapligt inom 

skolan kan också vara utmanande när olika skolpersonal eller professioner, och olika 

utbildning, ska arbeta mot samma mål. Ytterligare ett hinder för effektivt samarbete är de 

begränsade medel och resurser som finns för att stödja programmet och tjänsterna. När 

resurserna blir begränsade så blir det också konkurrens om dem. Som nämndes ovan kan även 

sekretessen ses som ett hinder då skolpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal lyder under 

olika sekretess (Weist et al, 2012). Det som Blomqvist (2012) kommit fram till som hindrande 

för samarbete är delvis detsamma. Hon lyfter fram vagt formulerade mål, olika 

kunskapstraditioner och lagar, resursbrist, oklar ansvarsfördelning och svårighet att verkställa 

politiska beslut. Utifrån sin egen forskning menar hon att även BUP-s institutionella miljö kan 

försvåra och att det inom de samarbetande organisationerna finns olika hierarkiska positioner 

som inte gynnar samarbetsprocesser vilket även Nordström (2016) kommer fram till i sin 

studie. Han lyfter också tid, prioriteringar, tvång och ifrågasättande som hindrande faktorer  

Widmarks (2015) undersökning visar att vid de tillfällen de professionella möttes för att se 

över barnens behov var upplevelsen att man talade förbi varandra då de pratade från olika 

perspektiv beroende på profession; socialt, psykologiskt, medicinskt och pedagogiskt. 

Samverkan sågs som komplicerad när det saknades gemensamma rutiner och olika 

förväntningar på vad de skulle leda till. Personalbyten sågs också som ett hinder för att 

samverkan skulle kunna ske med kontinuitet. Undersökningens resultat kring vilka hinder 
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som uppstår för samverkan kan vändas till att är de fungerande så blir det i stället 

framgångsfaktorer enligt den modell nedan som Widmark (2015) presenterar i sin studie.  

    
En preliminär modell för vad som behövs för framgångsrik samverkan och för vad 
som leder till att samverkan kan misslyckas. (Widmark, 2015, s.39)  
    

Framgångsrik samverkan  
  
Misslyckad samverkan  

  

  

Ansvarsfördelning  

  
Tydlig ansvarsfördelning  

Tillgång till resurser Kunskap 

om varandra  

Återkoppling/öppenhet  

  
Otydlig ansvarsfördelning  

Brist på resurser  

Brist på kunskap om varandra  

Brist på återkoppling/slutenhet  
  
  

  

Förtroende  

  
Tillit till andras kompetens  

Engagemang för samverkan  

Realistiska förväntningar 
Gemensam planering  

  
Bristande tillit till andras  

kompetens  

Brist på engagemang för 

samverkan  

Orealistiska förväntningar 
Gränsöverskridanden  

  
  
  
  
Det professionella  
mötet  

  
Jämlikhet i kunskapens 

betydelse  

Öppenhet  

Samsyn  

Kontinuitet i kontakten mellan 
professionella  

  
Ojämlikhet i kunskapens 

betydelse  

Revirtänkande  

Brist på samsyn  

Avbrott i kontinuiteten mellan 
professionella  

  

4.3. Professionens betydelse i samverkan  
Samverkan sker tillsammans med dem man litar på. Den tilliten bygger på att det finns 

kunskap om varandra och att den kunskapen utvecklas i kommunikation och dialog med 

varandra. Vilket synsätt och kunskap om varandra vi har är en faktor som har stor påverkan på 

samverkansprocessen (Germundsson, 2011). I Widmarks (2015) studie visar resultaten att de 

olika professionerna uppfattar varandra som gränssättande där de upplevs skydda sina 

organisatoriska gränser och även om det traditionellt sett har funnits samverkan mellan de tre 

organisationerna så är de enligt Nordström (2016) alla tre primärt fokuserade på sina 

kärnuppdrag. Konsekvensen av uppdelningen gör att verksamheterna konstruerar personerna 
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som klient, patient och elev vilket gör det lättare för dem att hantera individerna genom att 

främst ta ansvar för personerna inom sin målgrupp och sitt kärnuppdrag. Det leder till 

individualisering av behoven hos den enskilde vilket passar för att kunna ta snabba och enkla 

beslut, men det fungerar inte för de med komplexa och sammansatta behov. Vidare menar 

Widmark (2015) att gränssättningarna visar sig i form av att återkopplingar till den 

organisation som tagit kontakten inte fungerar. Den avsaknaden gäller främst från 

socialtjänsten och BUP och hindrar en fungerande samverkan. Den organisation som påverkas 

mest av begränsningarna och som känner sig mest beroende av samverkan är skolan. Både 

skolan och socialtjänsten uttrycker att de är beroende av den kunskap kring barnen som BUP 

har. Blomqvists (2012) studie visar liknade resultat, att BUP är mer nöjd med det samarbete 

som sker med socialtjänst och skola än vad socialtjänst och skola är gentemot BUP. En 

önskan från dem är att snabbare få tillträde till BUP och att de har fler insatser och tar mer 

ansvar. Resultaten visar också att det trots ett beroende av varandra som 

människobehandlande organisationer så är det svårt för skola och socialtjänst att påverka 

organisationen BUP, även om de försöker visa sitt missnöje. Detta beror troligtvis på att de 

institutionella miljöerna skiljer sig åt, BUP har en möjlighet till gränssättning som varken 

skola eller socialtjänst har, bland annat utifrån att de styrs av olika lagar. Widmark (2015) 

kom också fram till att de olika organisationerna har en uppfattning av att de andra uppfattar 

dem som att de har en negativ inställning till sina samverkansparter. En del stämde och 

innebär att det påverkar möjligheterna för samverkan dem emellan. Att kunna avgöra i vilka 

ärenden och situationer de kan vända sig till varandra för att söka och erbjuda stöd utifrån en 

helhetssyn är av vikt men påverkas troligtvis av deras uppfattning av varandra. Som exempel 

nämns att socialtjänstens professionella upplever att skolan vänder sig till dem för ofta och i 

för enkla ärenden.   

I Widmarks (2015) studie framkommer att BUP ansåg att skolan hade svårigheter att 

acceptera barnets svårigheter och att det var svårt för skolan att anpassa skoldagen och 

undervisningen efter barnets behov. BUP menade att skolan ville ha andra lösningar och att de 

inte hade tillräckliga kunskaper om barnen och deras behov. De upplevde att det var lättare att 

hitta samsyn kring ett barn med socialtjänsten än med skolan. Som en lösning på detta såg de 

att gemensamma resonemang och tid för det skulle underlätta möjligheten för samsyn över 

lag. Socialtjänsten såg en välfungerande samverkan som något som gynnar barns behov. De 

upplevde att de hade lättare att nå samsyn med BUP än med skolan och delade inte alltid 

skolans lösningar. Precis som BUP såg man att gemensamma diskussioner skulle underlätta 
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möjligheterna för att nå samsyn. Socialtjänsten önskade att BUP kunde förmedla mer kunskap 

kring barn i dessa situationer. Skolan ser sig som viktig för att finnas till för barnen vid behov. 

Skolan kände sig osäker kring hur de anmälningar som gjordes till socialtjänsten bedömdes 

och prioriterades. De saknade också en beredskap av socialtjänsten att ta vid där skolan startat 

insatser. Från BUP-s sida ansågs att de inte erbjöd behandling i tillräcklig omfattning. De 

ansåg sig ha samsyn med de andra organisationerna ibland och ibland inte. Skolan påverkades 

mycket av socialtjänstens och BUP-s gränssättning och kände sig hjälplösa när de två 

organisationerna hävdade att ett ärende kunde klaras av inom skolan. Nordström (2016) 

menar att SIP har potential att vara det som bidrar till att samverkan blir bättre om de 

professionella visar respekt för varandra och om fokus ligger på barn och föräldrars behov. 

För att SIP ska bli det verktyg och helhetslösning och uppnå familjernas delaktighet som det 

är avsett att vara måste de inblandade professionerna uppnå en bredare samsyn. Ett sätt att 

uppnå detta är att den egna verksamheten och samverkan inte står i konflikt med varandra och 

den professionella måste skydda sin egen verksamhet.   

Ulrika Englund, Per Germundsson och Berth Danermark (2010) visar i sin utredning kring 

barn- och elevhälsans organisation att det är ett hinder i samverkansprocessen att kunskapen 

om varandras professioner är otillräcklig och kan skapa felaktiga uppfattningar om eller 

orealistiska förväntningar på varandra. Till exempel visar utredningen ur ett 

samverkansperspektiv att socialtjänsten väldigt sällan efterfrågade lärare eller annan 

skolpersonal samtidigt som de ansåg att samverkan i skolan förekom i för liten omfattning. 

Den visade också att det som skolan upplevde som ett av de största problemen vid samverkan 

med socialtjänsten var bristen på återkoppling. Det bekräftas till viss del av Germundssons 

(2011) studie som visar att socialsekreterarnas representation om lärare är mestadels positiva 

men de uppfattas sakna kunskap kring socialsekreterarna och deras hela arbetssituation. 

Kopplingarna som görs om lärare ses som individuella. Däremot är lärarnas associationer om 

socialsekreterarna, då som organisation, mer negativt laddade i och med att de styrs av lagar, 

regler och sekretess. Här påverkar också organisationernas roller där skolan är för alla i och 

med att vi har skolplikt medan socialtjänsten enbart är för vissa utifrån ett lagstadgat 

regelverk (jmf även Widmark, 2015). Slutsatsen blir att de negativa representationerna från 

lärarnas sida bygger på bristande kunskap om socialsekreterarna (Germundsson, 2011).  
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4.4 Barns och vårdnadshavares delaktighet  
Samverkan bör planeras utifrån barn och familjens behov för att förhindra att det bara styrs 

uppifrån, vilket kan ses som ett maktperspektiv. Ändå framkommer det i rapporter att 

synpunkter och erfarenheter saknas från barn och unga, samt föräldrar, i samverkansstudier. I 

Nordströms (2016) studie har både barn och föräldrar uppfattningen om att organisationerna 

har ambitionen av att de ska få vara delaktiga i samverkan men att det hindras av oenighet, 

skilda intentioner och bristande samsyn mellan verksamheterna. Något som också kan 

påverka är att barn och föräldrar inte alltid har samma bild av delaktighet som de 

professionella. Det kan tendera att bli en vi- och dem-känsla från båda sidor på grund av 

tidigare erfarenheter. Ibland har de inte samma bild av vilken problematik som finns vilket 

kan påverka och gör att barn och familjer inte känner sig delaktiga. Delaktigheten ökar när de 

känner att de har möjlighet att påverka och den ökar om de har ”en relation” med någon av de 

professionella.   

Blomqvist (2012) kommer i sin studie fram till att föräldrarna reagerar på att samarbete inte 

märkbart förändrar för barnet vilket även är det som Widmark (2015) har undersökt i sin 

studie. Där såg föräldrarna det som viktigt att få gensvar när de kontaktade organisationerna 

och att de ville ha relevant information kring det som gällde deras barn, vilket de inte alltid 

upplevde att de fick. Föräldrarna upplevde också att de själva måste ha ett visst 

förhållningssätt, som empati och engagemang, vid varje kontakt med de professionella. Om 

de inte hade det var det svårt att veta om de verkligen förstod deras situation. En del av 

föräldrarna upplevde att det fanns olikheter i den kunskap de professionella de mötte hade och 

det skapade farhågor om att det påverkade vilken behandling som erbjöds. Kunskapen som de 

visade påverkade även föräldrarnas känsla av trygghet. Föräldrarnas roll påverkades också 

mycket av mängden möten och att de till en början, när de träffade de olika professionerna 

fick berätta sin historia om och om igen, påtala behoven vilket gjorde att deras upplevelse var 

att de inte kände det som att verksamheterna bedömde barnets behov ordentligt. De menade 

att samordningen kring barnet blev godtycklig och beroende av vilket motiv de professionella 

hade för att vara delaktiga. De hade upplevelsen av att vara objekt. Det innebar svårigheter att 

samordna kontakterna vilket sågs som viktigt för föräldrarna. De upplevde att det var mycket 

tidskrävande att hålla kontakten mellan olika organisationer och professionella. Det kändes 

som att det blev två olika roller som uppstod, både att vara förälder och att vara samordnare 

(jmf även Nordström, 2016).   



27  
  

Det skulle kunna lösas med smidigare kontaktvägar mellan de professionella och/eller att det 

skulle finnas en professionell samordnare vilket är något som även Nordström (2016) kommer 

fram till i sin studie. Föräldrarna upplevde det som Nordström (2016) kallar dörröppnare som 

bra, en professionell som såg och uppmärksammade behoven och samordnade insatserna 

kring det och var en som initierade till samverkan genom att se helheten. De blev en form av 

talesperson som hade kontakter med de övriga verksamheterna vilket upplevdes tona ner 

prestigen och maktkamperna mellan verksamheterna. Föräldrarna kände även en avlastning 

som gjorde att de kunde koncentrera sig på att vara föräldrar i stället för samordnare.  

En viktig fråga avseende samverkan kring barn är om deras fysiska närvaro och delaktighet i 

möten som i Nordströms (2016) avhandling avser SIP. När det gällde barnens deltagande i 

SIP-mötena så var de sällan med. Många gånger handlade det om att antingen föräldrar eller 

professionella tagit beslutet med hänvisning till barnets bästa. De vill inte utsätta barnet för en 

situation där många människor deltar och där barnet är i fokus. Däremot har barnet blivit 

informerad efteråt om mötets innehåll. Föräldrarnas syn var att det var viktigt att de 

professionella lyfte barnets perspektiv även om de inte var fysiskt närvarande vid mötet och 

att barnet innan mötet fick ge sin uppfattning kring behov och insatser. Att barnet inte är 

moget eller att skydda barnet från en utsatt situation är inställningar som saknar vetenskapligt 

stöd. Snarare finns belägg som visar att barnets delaktighet i beslut, redan från tidig ålder, 

gynnar effekten av insatserna. Om barnet inte är delaktigt i möten måste man hitta andra 

vägar för att öka delaktigheten (Nordström, 2016).  

4.5. Sammanfattning av forskningsläget  
Sammanfattningsvis visar det redovisade forskningsläget att det finns sparsamt med forskning 

kring samverkan på organisationsnivå. Den forskning som redovisats här har främst hämtats 

från andra forskningsområden än det specialpedagogiska men är användbar på grund av 

ämnets relevans och att det berör olika organisationer inom vilken specialpedagogiken är av 

vikt. Inom dessa områden går det till viss del att utläsa vilken roll skolan, eller övriga 

organisationer där specialpedagogiken har betydelse, har inom inter-organisatorisk 

samverkan. Det denna studie kan bidra med är att belysa samverkan mellan organisationerna 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Det innebär att det finns ett fokus på skolan som 

organisation, utan att för den skull ha en betoning på den utan med tanken att visa på att alla 

samverkande organisationer är lika betydelsefulla i samverkan för att barn i skolsvårigheter 

och med sammansatta behov ska få möjlighet att nå skolframgång. Det som också saknas i 
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större omfattning i den redovisade forskningsöversikten är bilden av barnens delaktighet i 

beslut som rör dem själva, något som denna studie kan bidra med i en mindre omfattning.  

    
5. Studiens teoretiska utgångspunkt  
Nedan ges en beskrivning av den vetenskapsteoretiska utgångspunkten grundad teori som 

arbetet inspireras av.  

Poängen med grundad teori är inte att organisera en mängd data utan att samla och utveckla 

idéer genererade från dessa data. Syftet är att fånga komplexitet i den verklighet som inte kan 

förstås eller förklaras i former av enkla orsakssamband. I olika forskningslitteratur framställs 

grundad teori på olika sätt som teorigenererande perspektiv, som en strategi för 

forskningsprocessen med urval, bearbetning och analys medan en del ser det som en metod 

för bearbetning eller analys av insamlade data där olika metoder kan användas för urval och 

insamling (Guvå & Hylander, 2003). Jan Hartman (2001) menar att eftersom syftet med 

grundad teori är att generera nya teorier är det en bra metod att använda inom de områden 

som är relativt outforskade och Denscombe (2016) och Gunilla Guvå och Ingrid Hylander 

(2003) menar att det är ett lämpligt tillvägagångssätt när man vill inrikta sig på mänsklig 

interaktion och vill undersöka praktiska aktiviteter och deltagarnas synvinkel. Grundad teori 

bygger på den symboliska interaktionens teori om att tillvaron konstrueras och förändras 

genom interaktion mellan människor. Det gör att forskningen utgår från ett aktörsperspektiv 

där både forskaren och dess erfarenhet och utgångspunkt ses som viktiga delar. Det gör det 

viktigt för forskaren att ständigt analysera sitt eget förhållande till sina data (Guvå & 

Hylander, 2003).   

Grundad teori har sina rötter i pragmatismen. Med det menas att vikten ligger vid det  

”praktiska” snarare än det ”abstrakta” när det gäller frågor om kunskap och sanning. En teoris 

värde kan bara mätas genom hur väl den fungerar i praktiken (Denscombe, 2016). I den 

ursprungliga framställningen som Glaser och Strauss gjorde menade de att grundad teori var 

ett sätt att förena förståelse med vetenskaplig logik genom att kvalitativa data behandlades på 

ett likartat sätt som kvantitativa data, forskare skulle inte bara skapa förståelse för utan även 

förklara det som utforskades genom att det skapades nya teorier. Med tiden har den grundade 

teorin starkt förknippats med den kvalitativa forskningen (Denscombe, 2016; Guvå & 

Hylander, 2003)   



29  
  

Grundad teori kan uppfattas som vardagsnära samtidigt som den kan beskrivas på ett mycket 

komplicerat sätt. Till detta finns också många olika uppfattningar och åsikter om hur den 

tillämpas på bästa sätt (Guvå & Hylander, 2003). Grundad teori ses som en teori som inte är 

helt klargjord. Inte ens i Glaser och Strauss böcker ges ett klart intryck om vad det handlar om 

enligt Hartman (2001). De har bland annat inte haft en gemensam uppfattning om vad 

grundad teori är och både Hartman (2001) och Denscombe (2016) menar att det har lett till att 

många använder delar av grundad teori på ett sätt där de väljer och anpassar selektivt så att det 

passar det egna syftet.   

Enligt Strauss och Corbin finns tre vanliga källor till hur man finner ett forskningsproblem. 

Det kan vara föreslaget eller tilldelat, komma ur facklitteratur eller uppkomma ur personlig 

och professionell erfarenhet, där det sistnämnda är det som legat till grund för denna studie 

(jmf Hartman, 2001). De menar vidare att eftersom syftet är att utveckla en teori så måste det 

finnas möjlighet att utforska ett fenomen på djupet. Ett fenomens egenskaper är oftast inte 

detta så syftet blir att finna dessa egenskaper. I praktiken innebär det att den inledande frågan 

ska vara allmän för att snävas åt och bli mer fokuserad desto längre in i undersökningen man 

kommer. Undersökningen går ut på att ställa frågor om fenomenet till de människor som är 

med i undersökningen (Hartman, 2001). I denna studie kommer fenomenet samverkan att 

studeras djupare med hjälp av intervjuer i fokusgrupper vilket kommande avsnitt redogör för 

mer utförligt.  

6. Metod och tillvägagångssätt  
Syftet med studien är att på organisationsnivå bidra med uppfattningar kring samverkan för att 

nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov. I detta avsnitt 

presenteras de olika metodval som har gjorts för att kunna svara på de givna 

frågeställningarna som är kopplade till denna kvalitativa studies syfte.  

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det flera typer av analys att använda för att 

beskriva, förklara och tolka data. Trots detta är det i praktiken oftast kvalitativ och kvantitativ 

forskning som ses som de vanligaste (Denscombe, 2016). Denna studie bygger på en 

kvalitativ metod vilket enligt Staffan Larsson (2005) innebär att det handlar om hur man ska 

karaktärisera något, att all forskning handlar om att upptäcka något nytt och där ses kvalitativ 

forskning som en metod som genom systematiserad kunskap visar hur man går tillväga för att 

gestalta karaktären hos något. Kravet på en kvalitativ studie är att den genom ord eller bilder 

som analysenhet ska ge ett kunskapstillskott genom gestaltningen. En lyckad analys resulterar 
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i ett nytt sätt att se på verkligheten vilket kan vara som i denna studie; i form av kategorier 

(jmf Denscombe, 2016; Larsson, 2005).  

Kvalitativ forskning brukar förknippas med ett helhetsperspektiv men brukar vara småskalig 

och i stället gå på djupet kring det som studeras. Inom kvalitativ forskning finns en tendens att 

betona forskarens roll då det vanligtvis inte används några standardiserade 

forskningsinstrument i någon större utsträckning, utan forskarens egna bakgrund, värderingar, 

identitet och övertygelse är av större betydelse i analysen av data. Den brukar också 

förknippas med att forskningsfrågorna inte bör, eller kan, formuleras exakt innan insamlingen 

av data. Det går inte heller att avskilja analysen till en tidpunkt då datainsamlingen är slutförd 

vilket gör att den ses som en framväxande och upprepad process vilket till exempel kan ses i 

grundad teori som är den teoretiska utgångspunkt denna studie bygger på (jmf Denscombe, 

2016).  

6.1. Urval  
Som metod för datainsamling kommer fokusgruppintervjuer att användas. I urvalet till 

fokusgrupperna är det interaktionens karaktär som behöver övervägas då det är den sociala 

interaktionen som skapar empiriska data (Halkier, 2010). När det gäller 

gruppsammansättningen är det svårt att innan veta vilken typ av personligheter deltagarna har 

och hur de kommer att komplettera varandra beroende på hur urvalet har gått till. I denna 

studie har de valts ut utifrån deras profession och deras erfarenhet av samverkan kring barn i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov. Wibeck (2010) menar att liknande bakgrund när 

det gäller utbildning underlättar gruppens interagerande vilket i denna studie uppfylls till viss 

del beroende på vilken organisation det handlar om. Skolan representeras av en grupp med 

enbart pedagoger, men med olika åldersinriktning medan socialtjänsten och BUP 

representeras av olika professioner.  Ålder och kön är sådant som funnits i åtanke vid urvalet 

och där möjligheten att påverka har funnits har det gjorts en spridning i förfrågningarna till de 

som tillfrågats och valts ut. Ett medvetet val har varit att inte blanda professioner på olika 

nivåer, delvis för att undvika social makt som Wibeck (2010) ser som en risk. Det utesluter 

inte att det ändå kan uppstå om deltagarna upplever att någon annan har mer makt genom 

utbildning, erfarenhet eller position på arbetsplatsen vilket även det är svårt att kunna förutse 

vid urvalet.  

Urvalet vid gruppbildningarna har påverkats beroende på vilken organisation det handlat om. 

Pedagogerna har valts ut utifrån att de har ett kommunövergripande uppdrag att arbeta med 
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barn i skolsvårigheter och att samverkan kring dessa barn förekommer i relativt hög 

utsträckning som en del i deras uppdrag. Pedagogerna kontaktades personligen och 

tillfrågades om de ville vara delaktiga i studien. Till socialtjänsten och Barn- och 

ungdomspsykiatrin har jag använt mig av kontaktpersoner som informanter och genom dem 

fått kontakt med lämpliga tänkbara gruppmedlemmar. Delvis har det skett genom 

snöbollsurval där pedagogerna gav namn på personer inom socialtjänsten som de vet arbetat 

med samverkan. Kontakterna med BUP skedde helt genom en kontaktperson som fick 

information först i ett mejl och sedan utökat genom det missivbrev (se bilaga 1) som alla 

deltagare i fokusgruppintervjuerna har fått ta del av. Jag har valt att bjuda in fler personer än 

minimiantalet för fokusgruppintervjuerna för att undvika att grupperna ska bli för små om 

någon skulle utebli (jmf Halkier, 2010, och Wibeck, 2010). Resultatet av urvalet blev att 

grupperna såg ut på följande sätt;   

Organisation  Könsfördelning 
(kvinna/man)  

Representerade professioner  

Skola  (3/1)  Grundskollärare 1-7, Grundskollärare 4-9  
BUP  (2/2)  Sjuksköterska, Socionom, Psykolog, 

Specialpedagog  
Socialtjänst  (4/1)  Familjebehandlare, Socionom  

  

6.2. Genomförande av fokusgruppintervjuer  
Det är kombinationen av gruppinteraktion och ämnesfokus som är fokusgruppens 

kännetecken vilket är anledningen att den valts till denna studie då syftet är att informanterna i 

grupp kan bidra med sin uppfattning kring samverkan utifrån sin organisation. I 

fokusgruppintervjuer är det den sociala interaktionen som är källan till data. Deltagarnas 

jämförelser av erfarenheter och förståelser i grupprocesserna visar ofta på kunskap om 

komplexiteter i betydelsebildning och sociala praktiker som är svåra att få fram i individuella 

intervjuer eller semistrukturerade gruppintervjuer. Det handlar om att använda gruppen som 

medel för att visa på mer komplexa data än att intressera sig för gruppens interaktion som en 

del av data. Fokusgrupper har förmågan att producera koncentrerade data om ett bestämt 

fenomen eller ämne på ett relativt lättillgängligt sätt vilket här handlar om samverkan på 

organisationsnivå för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov (jmf Halkier, 2010).   

Det är av vikt att en grupp får en känsla av samhörighet och en av de viktigaste anledningarna 

till den känslan är likhet i bakgrund och attityder, vilket inte ska likställas med att de har 

samma åsikter. I denna studie har grupperna delats in efter vilken organisation de 
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representerar, vilket gör att känslan av samhörighet kan uppfyllas även om det inom 

grupperna finns olika professioner representerade. Något att vara uppmärksam på är dock att 

det finns en risk att ett ”grupptänk” inträder, att samhörighetskänslan gör att det bara finns ett 

sätt att tänka (jmf Wibeck, 2010). Genom diskussion mellan gruppdeltagarna hjälper det att 

förstå resonemangen bakom de synpunkter och åsikter som gruppmedlemmarna uttrycker. Det 

är också ett sätt att utforska bakomliggande faktorer som kan förklara varför man har de 

uppfattningar som man har. Gruppdiskussionen kan leda till samstämmighet eller att den visar 

viktiga skillnader. Det ger inte bara en inblick i vad människor tänker utan också varför de har 

de synpunkterna hur deltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och erfarenheter 

(Wibeck, 2010).   

Att genomföra fokusgruppintervjuer innebär att du samlar en grupp människor som diskuterar 

ett givet ämne med varandra. Gruppdiskussionen leds av en samtalsledare och baseras på ett 

givet ämne som deltagarna har liknande kännedom om. Samtalsledaren har mer rollen att 

underlätta än att leda diskussionen, att introducera nya aspekter till intervjun om det finns ett 

behov av detta (Denscombe, 2016, Wibeck, 2010). I denna studie är tanken att deltagare som 

representerar de tre olika organisationerna skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri 

diskuterar det fokuserade ämnet samverkan på organisationsnivå kring barn i skolsvårigheter 

och med sammansatta behov. Så när de tillfrågade informanterna hade tagit del av 

missivbrevet och accepterat att medverka bokades intervjutillfällena in. Med pedagogerna 

blev det i enlighet med deras utvecklingsledare, med BUP genom kontaktpersonen och med 

socialtjänsten var det lite omständligare då de arbetar på olika arbetsplatser. Det ordnades 

ändå relativt smidigt genom att jag skapade ett dokument som vi alla kunde använda där de 

skrev i de tillfällen de hade möjlighet och det enda tillfället alla kunde vara med bokades in. 

Alla de tider som avsattes för fokusgruppintervjuerna genomfördes, dock blev det ett bortfall 

vardera från pedagoger och BUP. I gruppen fick de möjlighet att föra fram sina uppfattningar, 

tankar, argument och åsikter vilket betyder att det är innehållet i diskussionen som kommer att 

användas vid analysen och inte interaktionen i sig (jmf Wibeck, 2010). Min strävan som 

samtalsledare var att vara passiv så länge diskussionerna fördes framåt om det fokuserade 

ämnet och enbart vid behov leda in deltagarna så att alla tänkta frågor diskuterades. För att 

uppfylla detta behövde jag även vara en aktiv lyssnare.   

Platserna för genomförandet av intervjuerna valdes främst utifrån min önskan att det skulle 

vara en ämnesrelevant plats, men även utifrån att tillmötesgå och förenkla för informanterna. 

För pedagoger och BUP genomfördes intervjuerna på deras arbetsplatser, i avskilda rum för 
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att undvika att bli störda. För socialtjänsten blev det lättare att samlas på min arbetsplats som 

är en centralt belägen skola som alla kände till och inom rimligt avstånd från deras 

arbetsplatser, även där i ett avskilt rum. Valet att göra fokusgruppintervjuerna på en 

ämnesrelevant plats har tagits bland annat utifrån de fördelar som Halkier (2010) lyfter fram; 

att platsen inbjuder till prat om ämnet och att deltagarna befinner sig i den för dem välbekanta 

kontexten som diskussionerna ska handla om.  

Victoria Wibeck (2010) har i sin beskrivning av en strukturerad intervju delat in 

intervjufrågorna inom olika rubriker. Trots att dessa intervjuer är semistrukturerade har 

samma utgångspunkter använts till denna studies intervjuguide med skillnaden att det i stället 

för flera frågor under samma rubrik bara finns en öppen fråga (se bilaga 2). Valet av 

semistrukturerad fokusgruppintervju beror på viljan att kunna ha möjligheten att styra 

innehållet i intervjuerna mot arbetets syfte och frågeställningar utan att för den delen påverka 

diskussionen i för stor utsträckning. Att inleda med den första öppna frågan gjorde att alla 

kommer till tals direkt för att sedan fortsätta diskussionerna. Många gånger kom 

informanterna per automatik in på flera av de övriga frågorna från intervjuguiden och vid 

dessa tillfällen ställdes dessa frågor enbart med syftet att komplettera det redan sagda. Min 

roll som samtalsledare bestod mest i att vara en aktiv lyssnare då informanterna höll sig till 

det fokuserade ämnet samverkan i sina diskussioner. Vid vissa tillfällen behövdes det dock 

lyftas att det gällde samverkan på organisationsnivå. Intervjuernas effektiva längd låg mellan 

70-80 minuter, och med inledning och avslutning genomfördes alla intervjuer inom de 90 

minuter som var avsatta.  

Dokumenteringen av fokusgruppintervjuerna har skett enbart med hjälp av ljudinspelning, 

framförallt för att det är innehållet i diskussionerna som har varit av betydelse. Det innebär att 

den icke-verbala kommunikationen enbart har kunnat studeras vid intervjusituationen. Av 

detta har inget dokumenterats då det inte ses ha en avgörande betydelse för resultatet av 

studien. Alla intervjuer spelades in på två olika enheter, telefon och dator, för att minska 

risken att vara utan dokumentation om något skulle gå fel. Det visade sig att det hade 

betydelse då tio minuter av ena inspelningen vid det första intervjutillfället av någon 

anledning var tyst. Inspelningarna har sedan sparats för att raderas då arbetet blivit bedömt.  

Ljudinspelningarna har transkriberats för att ligga till grund för analysarbetet.  
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6.3. Analysarbete  
Genom transkriberingen struktureras intervjuerna i en form som lämpar sig för analys. Hur 

mycket som skrivs ut och i vilken form beror på olika faktorer som syftet med 

undersökningen, tillgång på tid osv. (Kvale & Brinkmann, 2015). Wibeck (2010) menar att 

det sällan är nödvändigt att göra en noggrann transkription i fokusgruppintervjuer.  

Transkriberingarna av dessa intervjuer har gjorts i sin helhet. De har gjorts ordagrant men utan 

ofta förekommande upprepningar och betydelselösa ord som till exempel ”liksom”. Då det är 

innehållet i diskussionerna snarare än pauser och betoningar eller liknade som är av vikt är 

transkriberingen grov, det som Kvale och Brinkman (2015) benämner ”en mer formell 

skriftspråklig karaktär” (s. 221). Möjligheten finns att använda sig av ljudinspelningen vid 

behov. Transkriberingen skedde i direkt anslutning till genomförandet av 

fokusgruppintervjuerna och genom att läsa igenom materialet fanns möjligheter att upptäcka 

delar som behövdes utvecklas till nästa intervjutillfälle, både när det gällde innehåll och vad 

jag som samtalsledare behövde tänka på för att i så stor utsträckning som möjligt få till 

diskussioner som berörde studiens syfte och frågeställningar.   

Genom att använda fokusgrupper som metod ges en djupare förståelse för människors 

tolkning av ett problemområde och att skildra verkligheten som den förstås och uppfattas av 

andra. För att komma åt förståelsen och innehållet i det som sägs under 

fokusgruppintervjuerna används för att analysera det transkriberade materialet kvalitativ 

innehållsanalys och grundad teori som metod för att hitta mönster, göra jämförelser och hitta 

kontraster, vilket är centrala delar av en analysprocess.   

Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehåll. Dessa uttrycks sedan i kategorier och teman på olika 

tolkningsnivåer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tillvägagångssättet i grundad teori 

är systematiskt beskrivet och ger vägledning i hur man kan strukturera och organisera rika, 

kvalitativa datamaterial. Genom det har metoden fått ett vidare användningsområde, däribland 

utveckling av kategorier vilket är av betydelse i denna studie. Verkligheten ska inte tolkas 

utifrån eller pressas in i tidigare kända begrepp och teorier och metoden är inte heller bunden 

till en disciplin vilket gör att den är användbar inom det område som utforskas (jmf 

ThorénJönsson, 2012). Analysen av fokusgruppdata handlar om att koda materialet, dela upp 

det i enheter och söka efter trender och mönster. Att låta analyskategorier genereras utifrån 

data gör att kvalitativ innehållsanalys och grundad teori ligger nära varandra som analysmetod 
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och valet att kombinera dessa i denna studie är för att arbeta fram kategorier som speglar 

samverkan utifrån studiens syfte och frågeställningar (jmf Wibeck, 2010). Dessa kategorier 

ligger sedan till grund för det som ses som syftet med grundad teori, att generera en teoretisk 

modell som gör att det som utforskas går att förstå och förklara (jmf Guvå & Hylander, 2003).  

När analysprocessen påbörjas använder jag mig av kondensering som Guvå och Hylander  

(2003) lyfter som något bra då processen gör texten kortare och därmed mer lätthanterlig. Det 

innebär att jag när jag läser igenom transkriberingarna väljer att plocka bort de delar som inte 

kan kopplas till studiens syfte eller frågeställningar för att inför kodningen göra texterna kortare. 

De textdelar som tas bort är relativt små i förhållande till textmassan. Därefter är det dags att 

koda materialet. En kod är en etikett på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll. 

Kodningen i sig gör att meningsenheten abstraheras. Koderna är till hjälp för att reflektera över 

data på ett nytt sätt. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt både Guvå och Hylander 

(2003) och Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns det risker och svårigheter med 

kodningen i form av att arbeta för textnära eller att koda i för små enheter vilket kan innebära 

att kodningen blir för detaljerad och helheten går förlorad. Att koda i för stora enheter kan göra 

att variationen går förlorad. Dessa svårigheter uppenbarade sig snart och beslut tas att inte koda 

materialet rad för rad utan att koda i den storleken att det som sägs i intervjun fortfarande har 

en helhet. Ibland blir det allt informanten sagt och ibland delas det upp i olika koder beroende 

på innehållet i det som sägs, allt ifrån en till ett antal meningar. I ett första skede skrivs koderna 

ner och används sedan som utgångspunkt för att strukturera om transkriberingen. Resultatet av 

omstruktureringen är att de texter som kan kopplas till varje kod placeras under den koden. 

Utöver att få ämnesinnehållet strukturerat så bidrar detta arbete även till att visa på ett ungefär 

hur omfattande diskussionerna har varit kring de olika koderna, dvs. vissa koder har ett mer 

omfattande innehåll än andra och kan på så sätt sägas ha diskuterats i ett större omfång än andra 

och på så sätt visa på graden av relevans till det diskuterade ämnet; samverkan för barn i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov. Under det arbetet upptäcks att vissa av koderna 

behandlar liknande innehåll och kan på så vis slås samman. Det resulterar i att det för 

pedagogerna upptäcks 64 stycken koder, för BUP 57 stycken och för socialtjänsten 66 stycken. 

Antalet blir relativt lika och flertalet av koderna förekommer i alla fokusgruppintervjuerna även 

om det innehållsligt resulterar i ett antal koder som blir specifika för sin grupp.  

Dessa koder förs sedan ihop till kategorier som utgörs av flera koder med ett liknande 

innehåll. Innehållet i en kategori innebär att koderna är närbesläktade med varandra och 

skiljer sig från de koder som finns i andra kategorier. I grundad teori är det centralt att ställa 
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frågor och jämföra de koder som växer fram. De jämförs med de som tidigare har upptäckts 

för att se likheter och skillnader. Ingen data som svarar på syftet får utelämnas för att det 

saknas en lämplig kategori och ingen data får heller falla mellan två kategorier eller passa in i 

två eller flera. Det kan vara svårt att tillgodose när det handlar om uppfattningar (jmf 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Thorén-Jönsson, 2012). Så i detta skede av 

analysprocessen delas alla koder inom de olika grupperna från varandra för att kunna sorteras 

in tillsammans med de koder som berör ungefär samma innehåll. Arbetet leder till grupper 

med olika koder som kan sägas vara i samma kategori. Enligt grundad teori ska materialet 

beskrivas i så få kategorier som möjligt när analysen är färdig (jmf Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012; Thorén-Jönsson, 2012). När allt material har sorterats in under olika 

kategorier finns sex grupperingar kvar med material som innehåller liknande innehåll. 

Analysen anses färdig när mättnad uppstår, dvs. när det inte finns mer väsentligt att hämta i 

empirin. Enligt Guvå och Hylander (2003) är det lättare sagt än gjort att avgöra när mättnaden 

uppstår, att det blir ganska godtyckligt och bygger mer på forskarens egen mättnadskänsla 

vilket det fick anses göra i detta skede av analysprocessen. Kvar återstår att varje gruppering 

ska tilldelas en kategori. Dessa kategorier ska lyftas fram utifrån de diskussioner som 

informanterna har under fokusgruppintervjuerna och vart och ett representera en kategori. De 

sex kategorierna speglar på så vis informanternas, som i detta fall representerar sina 

organisationer, uppfattningar av samverkan för barn i skolsvårigheter och med sammansatta 

behov. De sex kategorierna och några av de koder som sorteras in under desamma är följande 

och redovisas i den kommande resultatdelen;  

- Styrning: regelverk, uppdrag, mandat, samordning, ansvar  

- Förutsättningar: ekonomi, resurser, tid, mål, prioriteringar  

- Professionalitet: profession, personlighet, erfarenhet, kompetens, språk  

- Mötesstruktur: möten, struktur, tydlighet, upplägg, regelbundet  

- Delaktighet: delaktighet vårdnadshavare, delaktighet barn, krav, bemötande, 

svårigheter  

- Insatser: insatser, behandling, resultat, återkoppling, uppföljning.  

6.4. Kvalitetssäkring i studien  
Det finns enligt Guvå och Hylander (2003) en viss otydlighet i hur en kvalitativ studie ska 

kvalitetssäkras, men det viktigaste är egentligen att det faktiskt görs. Kvalitetssäkringen måste 

anpassas till såväl förutsättningar som syfte mot den grundade teorin. Begränsningarna gör att 
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det bara finns ett sätt att förstå och förklara variationer i den process som studeras. I en 

teorigenererande studie som grundad teori är, blir forskaren den som fångar och utforskar ett 

fenomen. Utifrån det blir frågan i denna studie hur väl jag lyckas att undersöka det som ska 

utforskas. Det bör göras genom att på ett noggrant sätt beskriva hur tillvägagångssättet gått till 

och på vilket sätt man följt en viss metodologi, vilket får svara som ett mått på 

framställningens kvalitet. Detta finns nedskrivet tidigare i detta avsnitt.   

Reliabiliteten i en studie härrör ofta till tillförlitligheten och huruvida ett resultat blir 

detsamma om en annan forskare genomför samma studie. Detta är inget mål inom kvalitativa 

studier där forskarna använder sig själva som subjekt för att producera kvalitativa data. Att 

öka reliabiliteten i intervjuerna skulle vara önskvärt men skulle innebära att intervjuerna i så 

fall blir mer objektiva. Det i sin tur påverkar kreativiteten och variationerna under 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2015; Halkier, 2010). Däremot ses det som att 

reliabiliteten ökar om det är samma samtalsledare i alla fokusgruppintervjuer vilket är fallet i 

denna studie där jag har varit samtalsledare i samtliga (jmf Wibeck, 2010). I kvalitativ 

forskning idag handlar det mer om att göra studien genomskinlig, att argumentera för de val 

och överväganden man gör, så är det sedan upp till var och en att bedöma om studien är 

tillförlitlig (Halkier, 2010). Wibeck (2010) menar att ett sätt att försäkra sig om reliabiliteten 

skulle kunna vara att fler forskare får tillgång till samma material som sedan jämförs och 

diskuteras.  

Validitet handlar om giltighet, sanning och om korrekta slutsatser vilket blir svårt att 

genomföra i kvalitativ forskning som inte handlar om att mäta. Av den anledningen visar 

validitet inom kvalitativ forskning om studiens metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2015; Halkier, 2010). Kvale och Brinkmann (2015) menar 

att med detta synsätt kan ”kvalitativ forskning i princip leda till valid vetenskaplig kunskap” 

(s. 296). En fara för trovärdigheten när det gäller fokusgruppintervjuer som använts som 

metod i denna studie är om informanterna inte säger vad de tänker eller överdriver av olika 

anledningar. Precis som med reliabiliteten så handlar validiteten i studier med fokusgrupper 

om att göra det genomskinligt för andra och sedan argumentera på ett analytiskt övertygande 

sätt så att resultatet blir accepterat (Wibeck, 2010; Halkier, 2010).  

En fokusgruppstudie har inget syfte med att dra generella slutsatser. Däremot är 

fokusgruppintervjuer en metod som används för att få en djupare förståelse av människors 

tolkning av ett problemområde eller försöker säga något om outsagda antaganden eller 
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underliggande värderingar. Genom att visa på hur argumentationer i olika grupper utgår från 

samma premiss oavsett vilken ståndpunkt som deltagarna sedan diskuterar kan vara en typ av 

generalisering som kan göras utifrån fokusdata (Wibeck, 2010).  

6.5. Etiska ställningstaganden  
I all god forskning är etik ett grundläggande inslag och måste tas i beaktande under hela 

studien. I denna studie har jag tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) för att säkerställa att de grundläggande 

etiska ställningstagandena följts. Detta utifrån de fyra allmänna huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (jmf även 

Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2015).  

Genom hela studien handlar det om att fundera över vilka konsekvenser deltagandet får för de 

personer som deltar i studien och utifrån det säkra kring de etiska kraven. Informerat 

samtycke ska innehålla det allmänna syftet med studien och att deltagandet är frivilligt med 

möjlighet att dra sig ur när som helst. Det är bra om den innehåller information om 

konfidentialitet och vem som kommer att få tillgång till materialet, forskarens rätt att 

publicera och tillgången till utskriften och analysen (jmf även Denscombe, 2016; Kvale & 

Brinkmann, 2015). I och med den information som skrevs ner i det missivbrev (se bilaga 1) 

som alla deltagare i studien tagit del av, både skriftligt och genom muntlig försäkran i 

samband med intervjutillfället, ser jag det som att alla dessa krav är uppfyllda.   

7. Resultat  
I resultatet presenteras de kategorier som arbetats fram ur empirin och dessa kategorier 

speglar hur informanterna, pedagoger, personal från BUP och representanter från 

socialtjänsten, uppfattar det som är studiens syfte; att på organisationsnivå bidra med 

uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med 

sammansatta behov. Först presenteras den övergripande bild som de ger av  

samverkansuppdraget innan de olika kategorierna Styrning, Förutsättningar, Professionalitet, 

Mötesstruktur, Delaktighet och Insatser beskrivs.  

7.1. Samverkansuppdraget  
I de olika fokusgruppintervjuerna diskuterades hur informanterna såg på samverkan. Det 

framkommer mellan organisationerna olika sätt att se på det och också en viss svårighet att 

skilja begreppen samverkan och samarbete från varandra. En pedagog uttrycker det under 
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diskussionen ”Jag blev lite osäker på vad är vad egentligen. Eller vad är skillnaden?” 

(pedagog). Alla informanter i fokusgrupperna har erfarenhet i olika utsträckning av 

samverkan kring barn med sammansatta behov. I grupperna har diskussionen kring vad 

samverkan är lett fram till en syn som gruppen kunnat diskutera kring och citaten nedan visar 

att representanterna från de olika organisationerna ger uttryck för att det finns skäl till att 

arbeta tillsammans för detta;  

Hur man med gemensamma krafter kan liksom sluta upp kring en elev, ett barn, en individ och få 

honom, henne att känna att det är meningsfullt att komma tillbaka till ett sammanhang och det finns ett 

helt batteri som står där och väntar liksom. Och att man inger hopp i ungen och föräldrarna och allt det 

här. Det tror jag är jätteviktigt. Och på det viset kan ju vi jobba. Det är ju så vi ska jobba. Vi kan ju göra 

skillnad (Pedagog).  

Att tillsammans lyckas göra någonting där det inte räcker med att en gör något utan där man måste vara 

flera som hjälps åt. Och sen är samverkan svårt, det är inte lätt, men att tillsammans, endera samtidigt 

tillsammans, eller i olika tid men med nån sorts planering så ska man få saker och ting och hända som 

med ett gemensamt mål (BUP).  

Jag tänker det här att, att tänka, om vi nu slår våra kloka huvuden ihop och tänker, hur kan det bli bra för 

den här familjen och ”brainstorma” kring det. Sen kan man prata om vem som gör vad. Skit i det nu utan 

bara tänk; hur kan vi…? Vad har vi för idéer och vad skulle man kunna göra för att hjälpa till?  
(Socialtjänst).  

De olika grupperna lyfte att samverkan kan ske både internt och externt. Att det inte bara 

handlar om att arbeta övergripande mellan organisationerna utan även tillsammans inom. Det 

framkom tydligast i diskussionerna hos BUP och socialtjänsten då de inom sin organisation är 

flertalet professioner som tillsammans behövs för att uppfylla det behov som finns för att 

samverka kring ett barn eller familj. Så är det i och för sig inom skolan också med pedagoger 

och elevhälsan, men där gav man även uttryck för att det ibland räckte med att samverka 

pedagoger emellan beroende på hur situationen för barnet såg ut. När det gällde den externa 

samverkan mellan organisationerna, som denna studie fokuserar på, så fanns ett större behov 

av ordning och struktur för att få till en fungerande samverkan mellan organisationerna som 

dessutom skulle gynna barnet och dess familj. Att det finns svårigheter i olika grad att få till 

en fungerande bra samverkan på organisationsnivå uttrycktes i alla grupperna och kom även 

fram i diskussionerna, ”[A]tt verka, samverka. Det sam-värker ju ibland också” (Socialtjänst).  

  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en svårighet att skilja på begreppen 

samverkan och samarbete men att organisationerna uttrycker exempelvis gemensamma 
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krafter, att lyckas och att tänka tillsammans som deras uppfattningar kring samverkan. Både 

intern och extern samverkan lyftes och när det gäller extern samverkan som denna studie 

fokuserar på så sågs ett större behov av ordning och struktur för att få till en fungerande 

samverkan mellan organisationerna.   

7.2. Styrning  
De tre fokusgrupperna tar på lite olika sätt upp lagar och regler och att de styrs av dessa. 

Socialtjänsten menar att i och med att organisationerna har olika huvudmän, lagrum och 

kulturer så påverkar det möjligheterna till samverkan. De menar också att det skulle underlätta 

om skolan, och BUP, hade större eller liknande möjligheter som dem att driva nätverksarbete. 

Skolan ser att de kan påverkas av regelverk då de är styrda av skolplikten medan BUP och till 

viss del socialtjänsten bygger på frivillighet.   

Ibland kanske man får hjälp av socialtjänsten att vrida på pusselbiten. För att få till det. Men jag kan 

känna att det är svårare för oss att hjälpa socialtjänsten att vrida på en pusselbit för där hamnar man ju i 

det här med myndighet, att vi inte kan tala om hur dem ska göra. Men dem kan ibland, när de har suttit 

och lyssnat ett tag, våga komma med pedagogiska tankar (Pedagog).  

Här kan också skillnaden i graden på sekretess vara ytterligare ett hinder. Ett exempel på det 

här är möjligheterna för skolan att kontakta de andra organisationerna.   

[d]et kan ju hända att, eller vi i alla fall från skolans värld vill ju gärna samverka med BUP eller 

habiliteringen, och där har vi ju också det här problemet att jag kan ju inte som lärare, jag kan inte som 

pedagog, ringa till BUP och säga att jag skulle vilja ha lite stöttning och hjälp kring den här eleven 

(Pedagog).  

BUP lyfter här fram som ett hinder de inte anser att skolan alltid följer skollagen när det gäller 

utredningar av barn som är i behov av någon form av utredning utan lägger över ansvaret på 

BUP. De menar att det handlar om en otydlighet kring vilka barn som ligger under skolans 

ansvar och vilka som ligger under BUP. Här händer det att barnen hamnar i kläm och i vissa 

fall ”ramlar mellan stolarna” och faktiskt inte får den hjälp som de är i behov av. Samtidigt 

menar de att det finns en otydlighet i gränsdragningen mellan organisationernas uppdrag som 

gör att detta blir möjligt. De menar att ofta vet man var gränsen för sitt eget uppdrag går men 

att organisationernas gränser inte möts i uppdragen och på så vis finns risken att detta händer.   

Vi kanske ser dem, att här är det ingen som tycker sig ha ansvar. Det tycker jag att man hamnar i rätt 

ofta. Att här, här slutar vårt uppdrag, men nån annans uppdrag börjar inte där vårt slutar utan det blir ett 

hål emellan. Men jag vet inte vad man ska göra åt det riktigt. /…/ Och jag kan ju tycka att det är nån 

sorts övergripande samhällsmening så har ju en huvudman som regionen, eller hela kommunen eller 
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något annat, har ju nån sorts ansvar att se till att de här olika ansvarsområdena faktiskt kuggar i 

varandra. Att det inte blir stora hål där ingen tycker sig ha ansvar. Det måste ju vara en huvudman som 

ansvarar för det (BUP).  

Socialtjänsten lyfter i stället att de har uppfattat det som att det till en början kan framstå som 

ganska polariserat, men när man sedan samverkar och ger varandras bilder så upptäcker man 

att olikheterna inte är så stora egentligen. Sen påverkas förutsättningarna av att uppdragen 

organisationerna emellan skiljer sig åt.   

Det är en utmaning, någonting som man skulle behöva fundera litegrann på i de här 

samverkansmodellerna. För även socialtjänsten till exempel har ett helt annat sätt att arbeta på än vad vi 

har. Jag menar, skolan släpper ju inte en elev förrän den har klarat grundskolan, det är ju plikten 

(Pedagog).  

Socialtjänsten har dock bilden av att de har samhällets yttersta skyddsnätsroll och genom det 

ansvaret så ”landar [det] hos oss och så är det ju ofta psykiatrin, eller skolan. Skolan kan inte 

göra mer än vad dem... Och psykiatrin, då är det ändå vi som ska lösa det mesta” 

(Socialtjänst). Vidare så uttrycker socialtjänsten också att det för att det ska bli ett bra 

samarbete och samverkan så måste man vara öppen för att arbeta utanför ramarna för sitt 

egentliga uppdrag. Om alla gör allting precis efter sitt uppdrag blir det dåligt, man måste 

tänka ”utanför boxen” (Socialtjänst).  

Något som både skolan och socialtjänsten lyfter fram som viktigt för en väl fungerande 

samverkan är att det finns en samordnare av något slag som är den som har det övergripande 

ansvaret att vara ”spindeln i nätet” när det gäller att driva på de olika inblandade 

organisationerna och den som representerar familjen. Då finns ett sätt att underlätta för dem 

och samordna möten för att minska på antalet tillfällen. Erfarenheten har varit att det är 

socialtjänsten som har haft den samordnande rollen och de uttrycker ”att vi inom 

socialtjänsten är ju så van att vara den här spindeln i nätet” (Socialtjänst). Skolan lyfter det 

arbete som socialtjänsten har gjort vid samordning och håller det som en viktig 

framgångsfaktor när det har varit fungerande. Här menar också socialtjänsten att 

möjligheterna kring att ha mandat påverkar, att ta beslut i samverkan. Att ha mandatet ses som 

viktigt, att kunna bestämma och ha rätten i ryggen. Utan mandat kan det vara svårt att komma 

framåt i samverkansarbetet mellan organisationerna.   

Sammanfattningsvis visar resultatet mer på variationer i uppfattningarna mellan 

organisationerna men där det som lyfts som viktiga delar som påverkar samverkansarbetet är 
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att ha liknande möjligheter att driva nätverksarbete, att organisationerna styrs av olika 

regelverk och att det ibland uppfattas att de inte följs. Även olikheterna i organisationernas 

uppdrag och möjligheterna med samordning och att ha mandat till beslut lyfts fram.     

7.3. Förutsättningar  
För en fungerande samverkan krävs att förutsättningar för det gemensamma arbetet finns och 

att det finns förväntningar på de som deltar. Det är dock viktigt att förväntningarna används 

på rätt sätt för att inte i stället bli till hinder. Erfarenheten från pedagogerna har varit att när de 

kommit till det första mötet så;   

[f]inns det en enorm förväntan på att, nu ska det bli bra, nu ska det hända nånting, nu blir det nånting 

som inte har blivit innan. Och det är ju också tanken, ja, alltså absolut. Men sen då, när dem kanske 

förstår att jaha, vi kanske ska gå på ett möte i månaden, eller, ja det går långsamt det här. Då svalnar 

intresset lite. Det är väl det som är också en utmaning att … (Pedagog).  

Både skolan och socialtjänsten trycker mycket på användandet av mål, dels i samband med 

samverkan, men också mål för barnet som det samverkas kring. När det gäller samverkan 

betonas vikten av att ha ett gemensamt övergripande mål att arbeta mot. För att det ska 

fungera måste bilden breddas, att alla inblandade organisationer kan ge sin beskrivning utifrån 

det uppdrag den har kring barnet och på så vis få en så stor helhetsbild kring barnet att 

förutsättningarna för samverkan blir de bästa, att kunna tänka tillsammans och få en 

gemensam plattform.   

Det går liksom inte att hoppa över, den delen. Utan man behöver ha en gemensam bild för att kunna 

samverka. Så man måste dela den först, så att man… Om man får börja samverka utan att man har 

varandras förståelse eller kunskap, då blir det aldrig bra, så då är man ute och flackar. Det blir otydligt, 

man behöver ha en tydligare bild för att kunna komma vidare (Socialtjänst).  

Något som nämns som ett hinder av organisationerna är den ekonomiska biten för att få 

tillgång till resurser. Även om alla nämnt dem är det inget som någon grupp valde att fortsätta 

att fokusera kring.   

Jag skulle säga liksom, även om det faktiskt inte får vara så, så är det ju så att jag skulle säga att 

resurserna är en del, alltså pengar är ju ett hinder också på organisationsnivå. Och det kan ju faktiskt 

vara så att man har en, en rektor eller biträdande rektor som inte vill nåt annat än att sätta till alla, men 

de får inte. De är liksom, det finns inte pengar, eller det finns inte personer (Pedagog).  
  
Ja, men jag tror inte att det blev så mycket mer än började. Så är det. Sen är det ju lättare om man har 

resurser. Om varje organisation har hyggligt med resurser /…/Det är för lite resurser till delar av 

sjukvården och det är åt helvete för lite resurser till skolan (BUP).  
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Det hinder som fick störst utrymme hos både socialtjänst och BUP nämndes inte i någon 

större utsträckning hos pedagogerna. Det handlar om tid. Ibland finns inte tiden att samverka 

utan den ses som en bristvara. Socialtjänsten har erfarenhet av ett samverkansarbete där det 

uttalats att det ska prioriteras. Då har känslan mer varit att det varit godkänt från olika nivåer 

på hur de har gjort sina prioriteringar. Däremot upplever de när det inte är uttalat att det ställer 

större krav på att de ska lösa det utan att ha avsatt tid för det.  

Ja, men det här med tid är ju också intressant om man tänker att, ja men i alla fall senaste 20 åren har 

man ju sagt att vi måste samarbeta på alla nivåer. I alla år har man sagt det. Men det är ju ändå så att den 

ordinarie, om man nu säger, verksamheten går ju först hela tiden. Och nu har, om du ska ha ett 

samverkansmöte så måste det ligga utanför och alla som jobbar med samverkan jobbar ju på nån liten 

snutt nånstans så här. Och det är klart att det kan inte bli så bra om inte det ligger överst/…/ signalerna 

till oss som jobbar med det här är ju ändå de att; ja men det är viktigt att du är på ditt jobb och gör det du 

ska, sen kan du gå på samverkan om du får tid över (Socialtjänst).  
  
[n]är en organisation får att; ja men ni får bara gå på akuta möten till exempel, några andra får ni inte gå 

på. När det blir mer verksamheten som styr vad de… var och en får och inte får göra. Det ställer ju till 

det, otroligt. Det är nog det största hindret som jag ser. I varje fall, för att få till i nätverksmöten och så 

där (Socialtjänst).  
  
För det tar ändå tid att sitta i möten och det kan vara tid när jag kan träffa en patient. Utifrån att det är 

kö. Även om det i längden kan vara mycket bättre. Men det blir som ett litet ekorrhjul, att man måste 

starta och då måste det vara grundligt och då måste det hålla och då måste det kännas värdefullt. Att det 

ger mer än det tar (BUP).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att de förutsättningar som lyfts fram av informanterna är 

vikten av att ha ett gemensamt mål att arbeta mot, att få möjlighet att tänka tillsammans och 

att ha en gemensam plattform eller bild. Att ha tillgång till resurser är också av betydelse 

precis som att få möjlighet att avsätta den tid som behövs för att få till en fungerande 

samverkan.   

7.4. Professionalitet  
Kompetens och erfarenhet, både var för sig och tillsammans ses som en viktig bidragande 

faktor att få en fungerande samverkan på organisationsnivå. Till detta kommer också att man 

mellan organisationerna behöver ha kunskap och förståelse för varandras kompetenser som 

professioner och att de gemensamma kunskaperna inom önskvärda områden gynnar 

samverkan och skapar bättre förutsättningar för barn att klara skolan, ”Man kan ge lättare och 

tydligare svar om man vet mer vad varandra gör ” (BUP).   
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Jag tänker att man kommer ju från olika professioner så har man ju olika utbildningsbakgrunder och 

man kanske kan lägga vikt vid vissa delar mer än någonting annat. /…/ Om man har förståelse för 

varandras världar, då kan man ju liksom lättare fläta i varandra (Socialtjänst).  

Grupperna lyfter fram att förståelse för varandras professioner blir till en styrka när vi har 

respekt och förståelse för varandras yrken. Att ”[D]et är en förutsättning för att kunna dela 

och lyssna och så småningom, förhoppningsvis förstå” (Socialtjänst), men att det även finns 

svårigheter kring det som tenderar att bli de som tar mest plats och fokus. Att tycka eller tro 

att något ingår i någons yrkesroll och förvänta sig att de ska göra på ett visst sätt förekommer 

inom de tre organisationerna och upplevs vara ett hinder.   

Då är det ju lätt att skolan tycker; ja men han måste ju vara psykiskt sjuk, eller socialtjänsten tycker att 

vi borde väl behandla den här ungen på nåt sätt och vi tycker att socialtjänsten måste väl jobba med 

familjen. Och skolan… Då blir det ju en typisk sån här samverkan som går åt helvete för att man har 

olika bilder av problemet och man vill gärna då alltså se att det är nån annan av de här aktörerna som ska 

agera (BUP).  

Av den anledningen kan lösningen vara att se till att tydliggöra vad de olika organisationerna 

och professionerna tänker och gör;  

Fast jag tror att det handlar om precis det här som du säger att få förklarat: så här tänker man på BUP, 

och så här tänker man på skolan, och så här tänker man på socialtjänsten. Och inte gå och tro vad andra 

tänker… (BUP).  

Inom detta är språket något som diskuterats inom grupperna, att ” ibland så är det ju så att 

man märker att vi har, vill samma saker, men vi har olika språk” (Socialtjänst). Från 

socialtjänsten påtalar man vidare att språket är ett sånt kommunikationssätt där man behöver 

vara lyhörd för att många gånger menar man samma sak men att det blir missförstånd mellan 

varandra. Då betonas också vikten av att träffas i stället, för då är det lättare att upptäcka och 

reda ut dessa missförstånd. Samtidigt lyfter BUP problematiken med att det inte är lätt att 

kommunicera för att det är svårt att få kontakt med varandra, i samverkan men även för 

vårdnadshavarna att komma i kontakt med de olika organisationerna. Efter ett tag lär man sig 

lite av varandras språkbruk vilket kan underlätta både vid skriftlig och muntlig 

kommunikation mellan professioner och organisationer.   

Vi har ju pedagogiska termer vi slänger oss med och dem har ju sina, men jag kan känna, när man har 

haft team och framförallt när man får dem här bra teamen som är så kan jag känna att vi börjar prata 

kanske mer och mer. Man kan märka att socialtjänsten börjar prata lite mer skolspråk för dem förstår oss 

och vi förstår. Man närmar sig varandras språk (Pedagog).  
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Och att alla har sina pusselbitar och lägga in i det här pusslet på nåt vis så man kommer in med sina 

roller. Ja, det man kan tillföra. Och sen som du säger, man kan även låna bra ord av, med varandra hela 

tiden och börjar närma sig varandra både i språket och sättet att jobba på (Pedagog).  

En av informanterna på BUP har arbetat både inom skola och BUP och menar att förståelsen 

har ökat genom att kunna se det från olika organisationers perspektiv. Det uttrycks på detta 

sätt vid intervjutillfället;   

Om jag tänker skolmässigt. Om jag pratar med en pedagog eller nån annan specialpedagog då finns det 

ju ändå nån form av samhörighet att man pratar och nämner saker som man har erfarenhet av vilket gör 

att det i såna lägen gör att det känns väldigt bekvämt. Men om jag pratar med socialtjänsten så där har 

inte jag lika erfarenhet på samma sätt av vad jag ska ställa för frågor eller att jag vet vad jag ska förvänta 

mig. Jag kanske inte kan läsa mellan raderna där som jag kan göra på ett annat sätt i skolans värld 

(BUP).  

Socialtjänsten lyfter upp tanken om ett gemensamt samverkansspråk som något positivt. Men 

det är lite samma kring språk som att ha kunskap kring varandras professioner, finns den så 

blir det lättare att förstå varandra.   

Nej, men jag vet inte om det finns nåt sånt där samverkansspråk. Det kanske skulle behöva hittas på. Nej 

men jag tror ändå att man måste prata, alltså kanske inte så mycket i detalj om såna här saker som ni 

pratar om nu, diagnoser och medicinering och så där. Det är ju lätt att hamna i det i samverkan och vi 

kan ju vara sådär att vi kan ibland bli lite småimponerade av det där. /…/ För det är ju ofta det man tar 

till när man känner sig lite osäker också (Socialtjänst).  

Grupperna diskuterade även förtroende och tillit, samt att bygga på relationer som faktorer för 

att få till fungerande samverkan. Då handlar det både om förtroende och tillit gentemot 

varandra som professioner och organisationer men även utåt mot barnen och deras 

vårdnadshavare. Många gånger när det kommit så pass att det är dags för samverkan kan det 

vara så att förtroendet för någon eller flera av de olika organisationerna redan är påverkat av 

att de hittills inte nått någon framgång. Då gäller det att återskapa det förtroendet för att 

utgångsläget för samverkan ska bli så bra som möjligt. Ibland kan det handla om att det 

fungerar bättre om det finns en god relation till någon som är med i samverkan och att ibland 

kan det behövas att man går över gränserna mellan organisationerna för att relationen till en 

viss person gör att det är bättre för barnet och familjen.   

Vem har bäst tillgång till det av oss som sitter här. Vem, eller finns det nån utanför som vi vet har en 

god relation, eller alltså, som det här barnet litar på. Så kopplar man på den. Ja men jag har en, vi har en 

bra relation eller så (Socialtjänst).  
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Det personliga engagemanget förs också fram som en framgångsfaktor för samverkan. Att för 

att få till en bra fungerande samverkan så handlar det om vilka personer som är delaktiga och 

om de som samverkar fungerar tillsammans.    

[n]är man får känslan att alla inblandade verkligen är genuint intresserade och tycker, tycker ifall man 

ska va lite sån då (Pedagog).  

Samverkan funkar ju… kan ju funka jättebra mellan skolan och BUP om det är två personer som är 

inställda på det. Och liksom tycker att det är kul att uträtta nånting tillsammans.  Men det är ju väldigt 

individberoende. Det är inte så mycket organisationerna som har gjort nånting för det, riktigt så. Att man 

har strukturer som gynnar det liksom, det är mer att två personer funkar, eller dem har en positiv 

inställning till samverkan (BUP).  
  
[n]ästan alltid för att det ska funka så att det inte rinner ut i sanden så måste det vara nån som känner det 

här ansvaret att fortsätta och kanske bjuda in folk och så där. Driva (Socialtjänst).  

Sammanfattningsvis visar resultaten att professionaliteten i samverkan påverkas av hur 

organisationerna ser på varandras kompetenser som professioner och att det är av vikt att 

tydliggöra detta för varandra. Kommunikation och att förstå varandras språkbruk är annat som 

lyfts inom denna kategori. Förtroende och tillit, god relation och personligt engagemang ses 

också vara av vikt när det gäller att vara professionell i detta sammanhang.  

7.5. Mötesstruktur  
Att strukturera upp kring det som samverkan delvis handlar om är något som tagits upp i 

grupperna. I diskussionerna har det mycket handlat om de möten som samverkan kräver. Som 

en start menar de att det är viktigt att det måste finnas en tydlighet i samverkan, både kring 

varför den sker och vad som ska göras och att alla inblandade är insatta i detta. Mötesformen 

lyfts fram som ett viktigt inslag i samverkan då det är ett sätt för många inblandade att mötas 

samtidigt, eller ibland i något mindre konstellationer. Dock finns det vissa förutsättningar för 

att mötena ska bli lyckade och leda till framgång. Mötena behöver hållas regelbundet och det 

är av vikt att alla berörda från de olika organisationerna kommer på mötena och inte uteblir 

vilket är det som enligt informanterna är det som i de flesta fall leder till att samverkan inte 

går framåt eller misslyckas.  

[o]ch jag tänker en del som kan vara hinder. Det är om det är en part som är viktig och vara med som 

inte kommer. Som uteblir från möte. Att det fattas en del. Det är ett jättestort hinder. Då är det svårt att 

samverka. Då blir det mer fokus på det men att de egentligen kanske inte är så viktiga. Men man 

behöver ändå vara där och delta sen kanske man inte ska vara med, och kvar liksom. Men just då fattas 

det en bit. Då faller det ofta (Socialtjänst).  
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Beroende på vilken typ av möten det handlar om, och om det finns en samordnare kopplad till 

samverkan, är även vårdnadshavare och ibland barn med på mötena. Både pedagoger och 

socialtjänst förmedlar att en del vårdnadshavare är möteströtta och att samordnaren där fyller 

upp för deras funktion. Om inte så är fallet så;   

[m]en det är klart att man, vill ju, åtminstone jag personligen, jag vill ju helst att vårdnadshavarna är 

med för man vill liksom få den personliga kontakten så att man får chansen också att skapa det här 

förtroendet. Så det kan jag, det kan väl jag kanske tycka, personligen, så är ju det, det är en 

framgångsfaktor i samverkan, alltså när vi har vårdnadshavarna fysiskt med, på plats på möten 

(Pedagog).  

Sammanfattningsvis visar resultaten att det måste finnas en tydlighet kring varför samverkan 

sker och vad som ska göras inom ramen för den. De möten som hålls behöver hållas 

regelbundet och det är av vikt att berörda från alla organisationer deltar på dessa möten om 

samverkan ska leda framåt.  

7.6. Delaktighet  
Alla tre grupperna har berört barns och föräldrars eller vårdnadshavares delaktighet. 

Delaktighet är en rättighet som de inblandade har, både vårdnadshavare och barn, men är inte 

alltid helt enkel, kanske främst när det gäller barnens rätt att vara delaktiga i de beslut som tas 

kring dem. Det är inte heller alltid helt enkelt att hantera delaktigheten då vårdnadshavare 

väljer att vara delaktiga på olika sätt av olika anledningar, och ibland ställer det till för att 

samverkan ska kunna fungera önskvärt utifrån de professionellas sida. Speciellt BUP 

uttrycker att de ofta får samtal från vårdnadshavare där de upplever att de känner ett ansvar att 

bestämma över barnets behandling. Från skolans sida ser pedagogerna det som en styrka i 

samverkan att det finns till exempel familjebehandlare med från socialtjänsten som kan arbeta 

med familjen i stort då de ofta upplever att en del vårdnadshavare är ”vana att behöva ta 

ansvar för allting och dra i alla tåtar och ringa alla samtal och fixa allting och strida på 

barrikaderna” (Pedagog).    

När det gäller barnets delaktighet så är alla eniga om att det är självklart och viktigt men att 

det beroende på vad det gäller finns svårigheter i att alltid få, eller ibland vilja, vara en del i de 

beslut som rör barnet själv. Socialtjänsten anser att nätverksmöten är ett sådant forum att få 

barnets röst hörd och att det kan bli lyssnad på och på så vis vara delaktig, och även skolan är 

inne på samma spår;  

Men det är ju sånt som vi tar upp när vi har nätverksmöten. Det är ju att alltid ta med, är det här ett barn 

vi ska ha med? Dels utifrån ålder, hur gammal man är så kan man vara med själv? Om de vill vara med 
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eller om de inte vill var med, och om de inte vill vara med, vad tänker de? Så det perspektivet ska ju 

alltid finnas med och jag tänker att det finns med. men det är viktigt att man tar upp och pratar om på 

nätverksmötet och så vidare. Annars har vi missat så klart och det gör vi ibland. Det är ju nånting som vi 

jobbar mycket med både i nätverkslaget och som nätverksledare (Socialtjänst).  
  

Men det handlar ju jättemycket om för oss hela tiden tycker jag, oavsett ålder. Vi utgår ju från eleven 

hela tiden. Det är jätte-, jätteviktigt och vi skulle ju aldrig sitta och bestämma saker ovanför huvudena 

så. Det är viktigt med aktivt deltagande, både från eleven själv och föräldrarna. Alla runtomkring. Vi vill 

ju liksom inte jobba mot nån. Vi vill ju ha dem med oss på tåget. Och det är jätteviktigt att dem får 

komma med tankar och tyckande om vad han eller hon behöver, vill, på vilket sätt vi kan jobba, vad som 

passar. Det kan gälla allt, både från tider, förhållningsätt, sättet att jobba på i klassrummet. Vad han eller 

hon behöver för sorts lokaler. /…/ Och ibland säger de bara; bestäm! Och då är ju det också ett slags 

delaktighet. Att säga det (pedagog).  

När det upplevs att barnet inte själv har möjlighet att vara direkt delaktig finns ett alternativ 

där de vuxna för barnets talan. Det kan göras på olika sätt. En samordnare gör det genom att 

prata med barnet innan möten, och i skolan kan man ha samtalat med barnet innan och 

kommit fram till ett upplägg som de varit med och styrt upp.  

Klart att det är ju skillnad med ålder, så blir det ju, vårdnadshavarna blir ju också rösten till sina barn. 

Och i de fall, men det är ju inte alltid det kommer fram, men då blir ju vi rösten också vad det gäller 

skolfrågor. Så som pratar med eleverna och ibland testar vi och så känner de att det här blev inte bra. Jag 

tycker att vi försöker anpassa hela tiden, och ibland vet ju faktiskt inte eleverna heller, eller barnen, vad 

de ska vara delaktiga i och då kan de tycka att det är lite jobbigt att behöva ta beslut, och att behöva ta 

ställning (Pedagog).  

Från BUP anser man att om barnet är moget för att vara delaktigt så ska det självklart vara det, 

och till viss del också beroende på mående för deras del, men när det gäller beslutande och att 

bestämma så kan det ibland vara så att det ska skötas av de vuxna.   

Och det har ju inte om ålder att göra. Det har ju med mognad, men är det en unge som det är viktiga 

saker att göra och dem bara är tillräckligt mogen för att vara med i ett resonemang, då bör den ju vara 

det. Sen kanske inte allt ska sägas inför det här barnet så att den behöver delta i alla diskussioner men 

inför ett beslut sådär så tycker jag absolut att man ska prata med barnet om vad är det vi diskuterar för 

någonting. /…/ Jag tror att man försöker ha barn med i såna här frågor i alla fall nedåt tolv, tretton år 

ibland och beroende på mognad ska man prata såna här saker med barn, inte att de kanske får bestämma 

men ändå prata med dem (BUP).  

Socialtjänsten och skolan är till viss del inne på samma spår att mognaden har betydelse, men 

mer med inriktningen om barnet själv inte klarar av att vara delaktig på det sätt som det finns 
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behov av. Det är också viktigt att ”vara noga med att de inte måste någonting. För jag tänker 

att en del barn kan tycka att det är skönt att det är den vuxne som tar ansvar” (Socialtjänst). 

Det får heller inte bli så att barnet tar beslut som utifrån situationen kommer att leda till 

misslyckanden. Då menar skolan att ibland måste den vuxne kliva in och bestämma i sådana 

lägen och socialtjänsten menar att vissa saker ska barn och ungdomar inte bestämma över.  

Det blir också läskigt med en förändring och det kanske föräldrarna också tyckte att det var, men just att 

det kräver ju lite energi att behöva liksom bestämma och stå för det sen. Men det blev ju otroligt, när 

föräldern i det fallet faktiskt bestämde och sa att; du behöver inte tycka om det utan jag tar det här 

beslutet för att du ska testa det här. Det var ju liksom det som gjorde att det blev bra, på nåt sätt och då 

behövde den inte känna att den har misslyckats (Pedagog).  

Sammanfattningsvis är att ta eller känna ansvar något som lyfts som betydelsefullt för barns 

och föräldrars eller vårdnadshavares delaktighet i samverkan. Det tillsammans med barnets 

mognad i sammanhanget och att barnets talan förs fram om det inte kan självt är av vikt för att 

delaktigheten ska uppfyllas. Det lyfts också att det är av vikt att barnets delaktighet inte får 

leda till misslyckanden utan att det finns ett övergripande ansvar av de olika organisationerna 

att övervaka det.  

7.7. Insatser  
När det konstaterats skolsvårigheter och att barnet har sammansatta behov så att samverkan 

har aktualiserats så sätts det in olika insatser beroende på var det huvudsakliga bekymret 

ligger för barnet. En helhetsbild har skapats över barnets situation och har gjort att dessa 

insatser kunnat sättas till och att det uppskattas och värderas av de inblandade.  

Organisationerna bidrar med sina professioner och hittar lösningar som exempelvis medicinsk 

behandling, familjebehandling eller anpassad studiegång för att barnet ska kunna få en lyckad 

skolgång.  

För det jag tänker på det är just det att du sa om familjebehandling. Jag kan ju tycka att det är bra. Jag 

tror att det är jättenyttigt. Jag tror att de är jätteduktiga (Pedagog).  

BUP tycker att de har bidragit till att underlätta ”[f]ör vi har utrett mer och behandlat mer barn 

och även när det gäller andra tillstånd. Jag tycker på fullt allvar att vi försökt göra det för att 

barn ska nå bättre skolframgång” (BUP). Om BUP blir inkopplad i samverkan så har det 

oftast med att måendet påverkar skolarbetet. När skolsvårigheterna konstaterats och blir så 

pass omfattande att BUP blir inkopplade utifrån deras profession så menar de att det 

egentligen bara handlar om att få till en medicinering, utan det skulle BUP som organisation 
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inte vara aktuell i ärendet. Det är självklart att det kan finnas ett värde för föräldrar att veta om 

sitt barn har de svårigheter som utreds på BUP utan att det ska handla om medicinering, att 

det som någon har påtalat kring barnet faktiskt stämmer, men för de flesta handlar det om att 

sätta in en behandling. De uttrycker ändå också att många pedagoger brukar gilla de 

återkopplingar som genomförs efter en utredning för att se nya möjligheter kring barnets 

skolsituation. BUP menar att det oavsett vad de kommer fram till är anpassningarna i skolan 

som är avgörande för barnets möjligheter till skolframgång.   

Alltså, det är fortfarande anpassningen som måste göras och så även fast man står här på kö, ja men 

använd den pedagogiken då, ändå. Det är sex månaders väntetid. /…/ Och varje gång vi ser såna 

svårigheter med skolan så tänker jag alltid: jamen vad kan skolan göra för att anpassa nu för dig för att 

det ska gå lite lättare just nu och vad kan vi göra för att det ska gå bättre för dig (BUP).  

Både socialtjänsten och skola trycker lite extra på att lyfta framgångarna och vara öppen för 

lösningar för att få en så god effekt som möjligt kring det som ses som hinder. Att förmedla 

något positivt och visa att det finns en tro på att det går att ordna detta. De har sett goda 

resultat av samverkan kring barn som inte varit i skolan alls eller mycket lite. Det är viktigt att 

barnen själva får bekräftelse på att det går framåt, att uppmärksamma framgångarna och tala 

om att de finns även om de är i väldigt liten skala. Det är positivt att se att någonting har hänt, 

att en förändring har skett.   

Men jag tror det är hemskt viktigt att man ser en framgång. När man tänker på framgång kan det vara 

alla möjliga sätt. Sen om det handlar om att eleven kommer tio minuter längre till skolan eller kommer 

lite en stund eller gör läxan eller lägger sig i tid eller vad det än handlar om, äter maten. /…/ eller vi kan 

mäta, vi säger frånvaro. Det är bättre. Det är 3% bättre exakt. Tummen upp (Pedagog).  

Skolan och socialtjänsten har också lyft vikten av uppföljningar och utvärderingar av det 

arbete som skett. Att det behövs för att kunna knyta ihop säcken och komma vidare. De har 

sett att detta moment inte genomförs så finns risken att samverkan misslyckas eller ebbar ut.  

De menar att ”när man får ihop det där, när man får ihop helheten, bilden, att man arbetar åt 

samma håll, Då blir det bra, för barnet” (Socialtjänst).  

Sammanfattningsvis handlar insatserna i samverkan om att organisationerna ska hitta 

lösningar för barnet. För att stärka insatserna lyfts vikten av att tro på lösningarna, bekräfta att 

det går framåt för barnet genom att uppmärksamma framgångarna. För att knyta ihop helheten 

behövs även uppföljningar och utvärderingar.  
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8. Analys  
Under detta avsnitt kommer de mest framträdande delarna av empirin, som samtidigt besvarar 

studiens frågeställningar, att lyftas fram. Detta kommer att göras under tre rubriker som 

speglar de tidigare givna frågeställningarna. Då arbetet hade fyra frågeställningar betyder det 

att en av frågorna kommer att speglas övergripande inom de övriga av den anledningen att det 

under arbetets och analysens gång har blivit tydligt att framgångsfaktorer kan vändas till att 

bli hinder och hinder kan således också vändas till att bli framgångsfaktorer utifrån hur 

samverkan hanteras inom och mellan de olika organisationerna, precis som Widmark (2015) 

lyfter i sin avhandling. På ett sätt skulle det kunna ses som en pendling mellan faktorerna där 

det, i detta fall, handlar om att upptäcka och utveckla de hindrande faktorerna för att i stället 

leda till att bli framgångsfaktorer. Samverkan behöver ses som en helhet men i detta 

sammanhang får det ses som att framgångsfaktorerna är möjligheterna medan hinder får ses 

som sådant som behöver utvecklas för att bidra till att uppfylla studiens syfte; att på 

organisationsnivå bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov.   

8.1. Hur beskrivs samverkan för att barn ska nå skolframgång?  
Samverkan på organisationsnivå kan bidra till att göra skillnad för barn och deras familjer när 

man arbetar tillsammans mot ett mål. Organisationerna nämner att samverkan är svårt vilket 

kan ses genom de hindrande och framgångsrika faktorerna som framkommit av resultatet. 

Trots stort intresse kring samverkan bekräftas komplexiteten med detta i alla avhandlingar 

som refereras i studien, även om de tagit upp det med lite olika perspektiv som att det kräver 

kunskap och prioritering, mycket arbete för att få till att alla är nöjda, tydliga gränser, fokus 

på barns och föräldrars behov (jmf Nordström, 2016; Widmark, 2015; Blomqvist, 2012; 

Germundsson, 2011). McConkey (2002) anser att vikten ligger i att se helheten, hela barnets 

behov, vilket både socialtjänsten och skolan lyfte som framgångsfaktorer. De menar att de 

inblandade organisationerna måste bredda bilden och tänka tillsammans för att bygga en 

helhetsbild och utifrån det sätta upp gemensamma övergripande mål att arbeta mot och där ser 

Nordström (2016) att SIP har potential att vara det verktyg som kan bidra till en 

helhetslösning men att det för detta behövs en bredare samsyn mellan de inblandade 

organisationerna. Lyckas organisationerna uppfylla dessa delar kan det bli som Blomqvist 

(2012) önskar kring samarbetsprocesserna, att det bidrar med något nytt som gör skillnad.   
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Regelverken kring samverkan och de olika organisationerna i samverkan får betydelse i och 

med att de styrs av olika lagar och bestämmelser. Skolan uttrycker att de upplever att de är 

mer styrda av regelverken än vad socialtjänsten och BUP är och anser att det skulle underlätta 

om de hade samma möjligheter som de andra organisationerna att driva nätverk. 

Socialtjänsten har också lyft vikten av att ha eget mandat och kunna ta beslut i  

samverkansarbetet. Finns möjligheten att ta beslut som gör att arbetet går framåt så påverkar 

det. Förståelse för detta går att finna i Berzin et al. (2011), den amerikanska studien där de 

genom att förstärka, i det fallet, beslutsfattande till socialarbetarna så stärktes också 

samverkan och resulterade i att studieresultaten främjades.    

Tydlighet kring varför samverkan genomförs samt vilka ramarna är för densamma lyfts under 

diskussionerna upp som något viktigt. Fokus har då legat på mötena och vilka förutsättningar 

som skapar de bästa möjligheterna till att de ska uppfattas som framgångsrika och lyckade av 

de inblandade. Där är regelbundenhet och närvaro viktiga delar vilket även Weist et al. (2012) 

kommer fram till i sin studie där de menar att det är av vikt att bygga upp arbete kring team 

och lyfter även struktur och fokus som framgångsfaktorer i sammanhanget. Socialtjänsten 

lyfter det specifikt som ett stort hinder om en part uteblir från mötena eftersom det skapar 

svårigheter att få till en fungerande samverkan vilket Nordström (2016) berör i sin studie där 

SIP av BUP upplevdes som ett sätt att tvinga samverkande parter till möten för att få till 

åtgärder medan socialtjänsten också såg det som ett tvång men mer som ett medel för att få till 

detsamma.   

Tiden upplevs vara en bristvara när det gäller samverkan både bland socialtjänsten och BUP. 

De menar att det handlar om prioriteringar där socialtjänsten upplever att om styrningen kring 

detta fungerar och det blir uttalat att samverkan ska prioriteras så är det lättare att få till och 

användas som framgångsfaktor i stället för hinder. Om inte den styrningen fungerar så 

tenderar samverkan att ske enbart i mån av tid vilket inte gynnar förutsättningarna. Blomqvist 

(2012) menar, precis som informanterna från BUP, att det tar tid att nå resultat av samverkan, 

ibland mer än vad den ger och därför måste prioriteringarna ske utifrån patienternas och 

verksamhetens bästa. Tidsaspekten tas även upp i Nordströms (2016) studie utifrån att SIP av 

BUP upplevs som ett tvång och påverkade den övriga verksamhetens mer omedelbara behov. 

En möjlighet att spara tid för både organisationer och vårdnadshavare är samordning vilket 

har lyfts från flera håll som positivt.   
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Socialtjänsten ser delvis sig själva som att de har en samordnande funktion och pedagogerna 

lyfter deras arbete som positivt. Både Nordströms (2016) och McConkeys (2002) studier visar 

att samordning är viktigt för föräldrar och vårdnadshavare för att underlätta men för 

organisationerna som ett sätt att spara tid och underlätta helheten. Att det finns samordning 

tenderar också att minska på antalet möten vilket också kan ses som en tidsbesparing även om 

möten i detta sammanhang behövs regelbundet och ses som en förutsättning för att samverkan 

ska leda till framgång.  

Både BUP och skolan har tagit upp tillgången till resurser som ett hinder. Då menar de att de 

ekonomiska förutsättningarna inte finns för att få möjlighet att få tillgång till de resurser som 

verksamheterna är i behov av och att det i sin tur påverkar möjligheterna att få till en 

fungerande samverkan på organisationsnivå. Blomqvist (2012) ser även hon att bristen på 

resurser är ett hinder, precis som Weist et al. (2012) som menar att när det finns 

begränsningar i resurserna så finns även risken att det uppstår en konkurrens för att få tillgång 

till desamma.   

8.2. Hur uppfattas professionen påverka samverkan?  
Kompetens, erfarenhet och förståelse för varandras uppdrag var vanligt förekommande ord 

när det handlade om hur de olika professionerna påverkar samverkan på organisationsnivå på 

ett positivt sätt. De tre organisationerna ser det som en styrka att ha förståelse för varandras 

professioner då det leder till respekt och förståelse för varandras yrken. Trots detta uppfattas 

detta som ett av de större hindren för samverkan i den tidigare forskningen, delvis genom att 

det kan ses ur ett antal olika perspektiv. Informanterna ser att kunskaper och förståelse för 

varandras kompetenser som professioner och de gemensamma kunskaperna inom önskvärda 

områden gynnar samverkan och att det skulle skapa bättre förutsättningar för skolframgång. 

Att inte ha denna förståelse tenderar att organisationerna och professionerna lägger ansvaret 

och förväntningarna på varandra att lyckas i stället för att nå den önskade helheten. Widmark 

(2015) menar att organisationerna är präglade av en kultur som de professionella bär med sig i 

samverkan. Den kulturen blir ett hinder för att skapa bättre förutsättningar att arbeta över 

organisationsgränserna och det behövs djupare kunskaper om varandras arbete än vad de 

redan har, eller som en av informanterna uttryckte det att ”ansvarsområdena faktiskt kuggar i 

varandra”. Även Nordström (2016) kan se att ramen för den egna verksamheten och viljan att 

försvara den bidrar till att kvaliteten på samverkan får stå tillbaka. Det faktum att de tre olika 

organisationernas uppdrag kring barn skiljer sig åt och riktar sig till barn på olika sätt kan 
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enligt Widmark (2015) påverka möjligheterna för samverkan då de arbetar parallellt. En 

erfarenhet som McConkey (2002) har är i stället att ett gemensamt fokus där de arbetar 

tillsammans för att i stället nå framgång. Dessa helhetslösningar av sammansatta tjänster ska 

ha syftet att främja både lärande och det hälsofrämjande arbetet och är det som även Berzin et 

al. (2011) konstaterar, att lärares roll är bredare än undervisning många gånger och att de 

bland annat är begränsade i sina kunskaper där, vilket kan ses som en liten del av detta. Det 

tillsammans med att det saknas grundläggande kunskaper om varandras professioner och 

uppdrag har öppnat upp för att tänka integrerade utbildningar, vilket genomförs i andra delar 

av Europa, där det ges en grundläggande utbildning inom olika discipliner och som ser till 

flera av dessa behov (Germundsson, 2011: McConkey, 2002).   

Språkets betydelse är något som Widmark (2015) lyfter och som även framkom i denna studie 

och visar att professionen får betydelse genom att man talar förbi varandra utifrån att varje 

organisation har sitt perspektiv, det blir som att beroende på profession så används olika språk 

och att det skulle underlätta att, om inte ha ett gemensamt språk, i alla fall förstå varandra 

bättre vilket de även upptäckt vid längre samarbeten mellan skola och socialtjänst. Detta 

styrks av informanten som arbetat inom både skola och BUP och som upplever sig ha större 

förståelse för de båda organisationerna nu. Socialtjänsten har upplevt att kommunikationens 

betydelse är viktig för att det inte ska uppstå missförstånd och att den underlättas av att 

träffas.  

8.3. I vilken utsträckning uppfattas att barn och föräldrar är delaktiga i 
samverkan?  
Delaktighet är en rättighet som finns reglerad i lag, både för barn och föräldrar eller 

vårdnadshavare, och trots att de tre representerade organisationerna i fokusgruppintervjuerna 

ser det som en självklarhet och att det är viktigt så beskrivs det som att det inte är helt enkelt 

att få till av olika anledningar. Detta styrks av Nordströms (2016) studie där både barn och 

föräldrar upplever att ambitionen finns om deras delaktighet i samverkan, men att andra 

faktorer blir avgörande för hur det fungerar. En sådan faktor som tas upp i nämnda studie och 

av informanterna är att det finns en skillnad i hur barn och föräldrar ser på delaktigheten 

jämfört med de professionella. Studiens resultat visar att vårdnadshavare kan vara delaktiga 

på olika sätt och av olika anledningar och att det ibland påverkar professionernas möjligheter 

att få till en önskvärd samverkan och att det kan vara något som det behöver arbetas med. 

Samtidigt visar Nordströms (2016) studie att barn och föräldrars tidigare erfarenheter 
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påverkar bilden av delaktigheten och att det av den anledningen kan bli en känsla av att de är 

på ena sidan och professionerna på den andra vilket inte gynnar samverkan.   

Barnens delaktighet kring det som gäller dem själva i samverkan är de tre organisationerna 

eniga om vikten av för att nå skolframgång, men att det finns svårigheter kring att kunna, eller 

vilja, vara en del i de beslut som tas och att det kan vara en mognadsfråga. Resultatet visar att 

det också kan vara så att vissa saker inte ska barnen vara med och bestämma kring och om de 

professionella upptäcker att ett beslut taget av ett barn lätt kan leda till misslyckande behövs 

det kanske ske en inblandning från de vuxnas sida då det snarare är av vikt att bekräfta och 

uppmärksamma barnets framgångar än att låta dem misslyckas. Både skola och socialtjänst 

såg att nätverksmöten är ett bra forum för att få barnets röst hörd oavsett om barnet är delaktig 

själv eller om det är någon som för barnets talan. Från skolans sida menar de också att om 

barnet ber att de vuxna ska ta besluten så är det också en delaktighet. Om synpunkterna och 

erfarenheterna på barnets egen delaktighet inte finns mycket beforskat i samverkansstudier 

utan det som lyfts som kan ha påverkan på detta är att barnens och familjens behov ska vara i 

fokus när samverkan planeras för att förhindra att det blir ett maktperspektiv som styrs utifrån 

organisationerna. Det som konstateras är ändå att mognaden eller viljan att skydda barnet för 

en utsatt situation som denna delaktighet kan innebära, genom att till exempel inte låta barnet 

vara delaktig på möten, saknar vetenskapligt stöd. I stället finns belägg för att delaktighet från 

tidig ålder gynnar effekten av insatserna och om detta inte uppfylls måste andra vägar hittas 

för att öka delaktigheten (Nordström, 2016). Om barnet inte ges möjligheten eller har viljan 

att vara delaktig finns alternativet att föra barnets talan i olika situationer. Det kan göras med 

hjälp av vårdnadshavare, skola, samordnare osv. Den eller de personer som barnet känner 

förtroende för och har en god relation till. Föräldrarna ansåg det viktigt att de professionella 

alltid lyfte barnets perspektiv, oavsett om de var fysiskt närvarande eller inte (Nordström, 

2016).  

9. Diskussion  
I detta avsnitt kommer jag att kritiskt granska de metodval som gjorts vid genomförandet av 

denna studie. Utifrån studiens resultat, tidigare forskning och bakgrund kommer jag sedan i 

resultatdiskussionen att lyfta upp de delar som är intressanta ur utvecklingssynpunkt för att på 

organisationsnivå bidra med uppfattningar kring samverkan för att nå skolframgång för barn i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov och därmed minska risken för att hamna i  
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svårigheter framöver. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

9.1. Metoddiskussion  
Valet av fokusgrupper som metod för att samla empiri gjordes efter en del överväganden där 

tanken från början var enskilda semistrukturerade intervjuer. Då jag var ute efter att få en 

uppfattning om samverkan som ett fokuserat ämne passade fokusgruppintervjuer bra av flera 

anledningar. Bland annat ville jag inte styra intervjuerna utan att informanterna tillsammans 

som representanter för en organisation lyfte fram sin uppfattning av samverkan. Formen att 

diskutera sågs som ett sätt att utveckla och ge varandra underlag för diskussion under 

intervjuns gång. I och med de öppna frågorna gjorde det också att jag som samtalsledare inte 

behövde gå in och styra intervjun och på så sätt minskar risken att jag påverkat resultatet åt 

någon riktning. Valet att genomföra fokusgrupperna med varje organisation representerad var 

för sig har med stor sannolikhet påverkat resultatet då blandade grupper skulle ha gett en 

annan inriktning på diskussionen och de hade kunnat diskutera utifrån deras organisatoriska 

skillnader, men det var inte vad studien syftade till.  

Urvalet av informanter till fokusgrupperna gav en bredd med professioner inom både 

socialtjänst och BUP, men inte av gruppen pedagoger, vilket var ett medvetet val men som 

kan ha påverkat hur diskussionerna fördes inom den gruppen. En önskan hade varit att även 

kunna genomföra en fokusgruppintervju med Barn- och ungdomshabiliteringen, som 

ytterligare en bredd då de som organisation ofta samverkar kring dessa barn. Den möjligheten 

gick inte att genomföra då de för tillfället inte hade de organisatoriska förutsättningarna.   

Av de personer som blev tillfrågade och samtyckte deltog alla utom två i intervjuerna. I 

gruppen pedagoger måste hänsyn tas till att de är en grupp som har samverkan inkluderat i sitt 

pedagogiska uppdrag vilket gör att om det skulle varit pedagoger utan det så skulle resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Både hos socialtjänsten och BUP använde jag mig av snöbollsurval 

vilket kan ha fått konsekvenser av att de tillfrågade kan ses som ”utvalda”, men det fanns 

också kriteriet att de tillfrågade skulle ha erfarenhet av samverkan kring barn i skolsvårigheter 

och med sammansatta behov. Antalet i varje grupp blev jämnt fördelat och inom ramen för 

det rekommenderade.  

När det gällde att koda materialet vid analysen så utgick jag från att använda samma ord som 

informanterna använde vid intervjuerna som koder för att försöka undvika att min 

förförståelse påverkade. När de i nästa skede skulle föras ihop till kategorier blir det mer 

ställningstagande vilket skulle kunna göra att resultatet sett annorlunda ut om någon annan 
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genomfört analysen. De slutgiltiga kategorierna skapades utifrån de olika kategorier de 

tillhörde. Ambitionen var att vara så genomskinlig som möjligt i både intervjuer och analys av 

materialet. Det är också den utgångspunkten jag haft, men det går inte att undvika att den 

förförståelse som jag har med mig kring samverkan i form av viss delaktighet påverkar på 

något sätt. Som Wibeck (2010) menar skulle reliabiliteten kunna försäkras om fler hade haft 

tillgång till samma material för att sedan kunna jämföra och diskutera kring analysmetoden.  

Detta har inte varit aktuellt i denna studie då den får anses som för liten i omfattning.  

I samband med innehållet i intervjuerna uppdagades det att det blev svårt att se till enbart 

barnets delaktighet då vårdnadshavare hade sådan stor del i samverkansarbetet. Därför 

ändrades den ena frågeställningen där vårdnadshavare lades till. Något som aldrig var aktuellt 

eftersom jag ville ha organisationernas uppfattningar om samverkan, men som skulle kunnat 

ge ytterligare ett perspektiv till studien, skulle ha varit att intervjuat barn och vårdnadshavare 

om deras delaktighet i samverkan med tanke på att det var en av mina frågeställningar. Det 

skulle även ha kunnat synliggöra barnet mer i studien.   

Den teoretiska utgångspunkten har lett fram till de kategorier och den teoretiska modell som 

speglar uppfattningen av samverkan. Dessa skulle kunna vara beroende av vem som tolkar 

materialet och möjligtvis ha genererat en annan variant av teoretisk modell.    

9.2. Resultatdiskussion   
Denna studie har syftat till att på organisationsnivå bidra med uppfattningar kring samverkan 

för att nå skolframgång för barn i skolsvårigheter och med sammansatta behov. Resultatet 

visar att det finns tillfällen då samverkan fungerar och bidrar till skolframgång men att det 

bekräftar även mycket av det som kommer fram både i bakgrunden och i den tidigare 

forskningen; att det är komplext. Det har egentligen mindre betydelse då det finns en 

lagstadgad skyldighet att samverka vilket ska stå över komplexiteten. Det som framkommit i 

denna studie har gett upphov till en del funderingar kring vad det är som gör att samverkan på 

organisationsnivå, trots att det är lagstadgat, har dessa svårigheter och på så sätt påverkar 

möjligheterna att nå skolframgång. De presenteras här i resultatdiskussionen.  

Samverkan och samarbete har som begrepp vissa likheter per definition. I arbetet har dessa till 

viss del tydliggjorts men det beskrivs även finnas en oenighet i hur det ska definieras (jmf 

Germundsson, 2011). Svårigheten med att skilja dessa begrepp åt visar sig under 

fokusgruppintervjuerna i och med att informanterna frågar sig själva och de andra deltagarna 

vad skillnaden består i och att det inte är riktigt tydligt för dem. Detta tillsammans med de 
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svårigheter som framkommit med att få till en fungerande samverkan väcker en fundering 

kring om detta kan påverka samverkansarbetet i stort. Om det är så att inblandade 

professioner eller organisationer upplever att det finns en oklarhet i begreppet och vad det 

innebär kan det vara så att det saknas en tydlighet i vad det är som de förväntas av dem i 

sammanhanget. Kan det vara så att de upplever att de samverkar fast de egentligen inte gör 

det utifrån de förväntningar som finns och vilka förutsättningar skapas då för att ge barn i 

skolsvårigheter och med sammansatta behov möjligheten till skolframgång med hjälp av 

samverkan?  

Det finns idag lagstadgad skyldighet att samverka kring barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa och ska göra att den enskilde får sina behov tillgodosedda  

(Skolinspektionen, 2016; Skolverket, 2016). I intervjuerna har det framkommit att utrymmet 

för att få till en god samverkan inte alltid finns och att det handlar om en prioritering mellan 

den ordinarie verksamheten och samverkan vilket påverkar kvaliteten. Att när de 

samverkande parterna från ledningshåll får utrymme inom uppdraget att samverka så blir 

samverkan bättre för de inblandade. Det blir också ett problem om någon av de inblandade 

organisationerna får begränsningar i form av att de inte får delta på samma sätt som de andra, 

när verksamheterna styr vad var och en får och inte får göra och ses som ett stort hinder. Inom 

ramen för lagstiftningen har både socialtjänsten och BUP skyldighet att upprätta en 

samordnad individuell plan om behov av samordning finns vilket inte diskuterats i stor 

utsträckning i intervjuerna men som i tidigare forskning har visat sig ses som ett tvång i vissa 

sammanhang och som ett verktyg för att få verksamheterna att uppfylla sin plikt i andra (jmf 

Nordström, 2016).   

Skyldigheten finns så vad är det som gör att svårigheterna med samverkan ser ut som de gör 

idag så pass lång tid efter lagändringen? SIP borde inte vara ett verktyg för att vissa 

organisationer eller vårdnadshavare ska känna att de övriga organisationerna får ett krav på 

sig att göra det som åligger dem. SIP borde vara ett verktyg för att tillsammans och med 

samsyn uppnå lyckad samverkan. Kan detta handla om att det saknas kompetens för 

samverkan? Att ha erfarenhet av samverkan räknas i termerna av hur ofta du varit inblandad i 

samverkan. Det finns forskning, bland annat de som presenterats i denna studie, som visar hur 

samverkan uppnås på ett bra sätt. Hur når den informationen fram till alla de professioner som 

har en lagstadgad skyldighet att samverka eller är det upp till var och en att ta sitt ansvar?  
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I både bakgrund och tidigare forskning framkommer svårigheterna med att lyckas med 

samverkan och olika åsikter kring om och när den ska användas. Denna studie visar att det 

finns positiva erfarenheter av samverkan och att det med rätt förutsättningar kan bidra till 

skolframgång. För att nå önskat resultat finns det delar som framkommit i denna studie som 

måste förbättras och i vissa fall helt undvikas. Huvudmannaansvaret måste lyftas till en nivå 

där styrningen gör att de samverkande organisationerna möts och kuggar i varandra i sina 

uppdrag. Danermark (2005) lyfter vikten av ett tydligt ledningsarbete när det finns olika 

huvudmän som det gör här vilket innebär att de behöver samverka på inter-sektoriell nivå (jmf 

Nordström, 2016). Idag finns risken att barn hamnar mellan de gränsdragningar som finns 

inom ramen för uppdraget i de olika organisationerna. När organisationerna fullgör sina 

uppdrag kring barnen möts inte dessa alltid utan ansvaret kring barnet kan hamna där ingen av 

organisationerna anser att det ligger inom sitt uppdrag att lösa. Uppfattningen är att de olika 

professionerna inom varje organisation vet sin egen gräns för uppdraget medan de inte vet var 

de samverkande organisationerna tar vid, något som även uppmärksammats av både 

Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen (jmf Skolinspektionen, 2016). Den 

problematiken gör att det idag finns barn som riskerar att inte få den hjälp de har rätt till. 

Denna studies resultat visar att det för att undvika fallgropar idag är ett måste att arbeta 

utanför sitt uppdrag, att göra det som egentligen inte förväntas av dig. Detta sätt att arbeta 

innebär en otydlighet och att det blir godtyckligt då resultatet påverkas av varje persons egna 

val av hur långt de är villiga att gå utanför gränsen för uppdraget vilket i sin tur gör att barnen 

och ungdomarna inte får samma förutsättningar beroende på vem eller vilka som är 

inblandade i deras samverkan. För att detta ska fungera måste huvudmannen förstå 

samverkan, sätta riktlinjerna och följa upp för att se att det efterlevs. Uppfattningen är att det, 

med detta underlag, saknas idag.   

Personligt engagemang, som framkom i Nordströms (2016) studie, kom även fram i denna 

studie i form av en framgångsfaktor och handlar om vilka personer det är som deltar i 

samverkan. Resultatet visar att samverkan inte bara handlar om att arbeta tillsammans mot ett 

mål utan att det även är en förutsättning och påverkar vilka det är som arbetar tillsammans. 

Det blir således även av den anledningen personbundet vilken person som samverkar vilket 

även Skolverket (2009) kan se att det finns en risk med. Detta är något som Danermark (2005) 

menar är en myt trots att resultat i flera studier visar att det är uppfattningen hos de som blir 

tillfrågade om samverkan. Han avslår egentligen inte att personkemin påverkar men menar att 

det inte har en avgörande betydelse utan att det snarare handlar om att de grundläggande 
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förutsättningarna för samverkan inte finns. Anledningen till att han ser detta som viktigt är att 

en misslyckad samverkan inte ska kunna ses som att det beror på de enskilda medarbetarna 

utan att problematiken är större än så.   

Synliggörandet av barnen borde ha en framtonande roll i detta arbete då deras, och föräldrars 

och vårdnadshavares, delaktighet påverkar skolframgången vilket bekräftas i Socialstyrelsens 

rapport Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov från flera aktörer (2013) 

genom att det blir bättre resultat och effektivare samverkan. Trots att en av arbetets 

frågeställningar gällde barnen och deras delaktighet i samverkan, vilken möjlighet de har att 

påverka beslut som rör dem själva, så innehåller detta arbete förhållandevis lite information 

om detta. Detta beror inte på att det valts bort utan att det i dessa rapporter, artiklar och 

avhandlingar inte framkommer mycket kring detta. Till viss del blir det de vuxna som får ge 

sin bild av hur barnets delaktighet ser ut och hur de uppfattar det. Det yttersta ansvaret ligger 

på de vuxna att ta beslut som syftar till barnets bästa, men när studier visar att resultaten blir 

bättre när barnen är delaktiga, även från tidig ålder, så borde det finnas ett intresse i att lyfta 

detta. Är det så att vi för lätt väljer att ta beslut över barnens huvud?  

Denna studie har belyst uppfattningar av samverkan där det finns viss erfarenhet hos de 

tillfrågade. Då både studiens resultat och tidigare forskning visar att samverkan på 

organisationsnivå är komplext och att det inte alltid är fungerande finns ytterligare en aspekt 

att lyfta kring detta och det handlar om hur vi inom skolorna idag kan lyfta samverkan till att 

bli ett verktyg som pedagoger och elevhälsa använder sig av för att fler barn ska nå 

skolframgång. En förhoppning är att skyldigheten att samverka inte ska vara beroende av ett 

projekt eller pedagoger med det som uppdrag utan att det ska vara en del av det dagliga 

arbetet i skolorna.  

Avslutningsvis visar resultatet i denna studie att komplexiteten med samverkan mellan olika 

organisationer är beroende av att flera olika aspekter uppfylls av de inblandade. Det som visat 

sig vara övergripande för hur väl samverkan fungerar är på vilket sätt organisationerna 

förvaltar kunskaperna kring möjligheterna och riskerna för en lyckad samverkan. För det 

specialpedagogiska området ser jag därmed studiens resultat som relevant för att i tid 

upptäcka och uppmärksamma behovet av samverkande insatser kring barn i skolsvårigheter 

och som även har sammansatta behov, samt deras egen möjlighet att vara delaktiga i de beslut 

som rör dem själva. Studien visar på vikten av att på ett inter-organisatoriskt plan ha 

medvetenhet om och vara tydlig med var gränserna för varandras uppdrag går och kan ses 
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som en del av det förebyggande arbetet för att öka möjligheterna för fler att nå skolframgång 

samt som en vägledning för arbete över organisationsgränserna för att tillsammans kunna 

fokusera på barnets bästa.   

Utifrån empirin och den grundade teorin får denna modell representera studiens resultat där de 

tre organisationerna skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri delat med sig av sina 

uppfattningar om interorganisatorisk samverkan som ett verktyg för att nå skolframgång. 

Pusselbitarna i modellen är de sex kategorier som kommit fram som betydande för 

interorganisatorisk samverkan. Runt dessa finns en ram som håller ihop och är en del i varje 

pusselbit. Denna ram består av de framgångsfaktorer och hinder som uppstår och påverkar 

samverkan i förhållande till hur väl de förvaltas och finns inom varje kategori. Det är genom 

att utveckla framgångsfaktorerna och minska hindren inom de olika pusselbitarna som den 

största möjligheten att påverka resultatet av den interorganisatoriska samverkan finns.   

  
    

 
Figur 1. Interorganisatorisk samverkan  

9.2.1. Vidare forskning   

Utifrån den ovan presenterade teoretiska modellen finns möjligheter att forska vidare kring 

detta. Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka hur dessa kategorier står i relation till 

varandra och möjligheterna att nå lyckad samverkan. På vilket sätt de enskilda pusselbitarna 
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påverkar helheten och vilken betydelse de har för att påverka förutsättningarna för den 

interorganisatoriska samverkan skulle också vara intressant att beforska.   

Vidare utifrån studiens resultat ser jag det som intressant att för vidare forskning kunna 

undersöka hur huvudmän uppfattar samverkan och på vilket sätt de skulle kunna se att det 

utvecklas, att se möjligheterna och inte bara kraven med samverkansuppdraget. Det skulle 

också vara intressant att undersöka bilden av samverkan kopplat till det lagstadgade kravet 

och i vilken grad olika professioner upplever att de har kompetens att få till en god 

samverkan. Det som också framkommit att det saknas grundläggande kunskaper om 

varandras verksamheter samt förståelse för varandras professioner gör att en aspekt skulle 

kunna vara att forska kring hur utbildningsansvariga ser på att ändra i utbildningarna för att 

skapa bättre förutsättningar. Det som kanske skulle behöva lyftas mest av detta är barnet och 

vilken roll det har i samverkan vilket är det som jag saknat att få möjlighet att lyfta fram i 

denna studie.   
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Bilaga 1  

  

          XXX, 2017-03-05  

  

Hej,  

Mitt namn är Susanne Lindgren och jag läser till specialpedagog vid Örebro Universitet. 

Under vårterminen ska jag skriva mitt examensarbete som handlar om samverkan kring barn 

med sammansatta behov där det finns skolsvårigheter. De organisationer som kommer att vara 

underlag för studien är skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.  

Jag skulle uppskatta om Du som får ta del av det här brevet vill vara en del av min studie som 

kommer att ske i form av fokusgruppintervjuer. Det innebär att Du tillsammans med några 

andra inom samma organisation sitter och diskuterar samverkan och om /hur det kan bidra till 

att fler elever får en fungerande skolgång. Intervjuerna kommer att spelas in med ljud i syfte 

att kunna föra över det till skrift innan analys.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt 

och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har funderingar kring studien är det bara att höra av sig på sln@xxxx.xxx eller   

070-XXXXXXX   

  



 

Bilaga 2  

Intervjuguide, semistrukturerad fokusgruppintervju  

Intervjuns fokus är samverkan. Detta underlag innehåller troligtvis lite fler frågor än de som 

kan komma att ställas. Detta för att kunna föra diskussionen vidare om behov finns.  

Öppningsfrågor   

• Presentationsrunda  

Introduktion  

Studien handlar om samverkan kring barn med sammansatta behov och deras möjligheter att 

nå skolframgång.  

• Vad innebär samverkan för er?   

Övergångsfrågor   

• Vilka möjligheter kan ni se med samverkan?  
• Vilka hinder kan ni se med samverkan?  

Nyckelfrågor   

• Hur/på vilket sätt påverkar era olika professioner samverkan? Svårigheter och styrkor,  
t.ex språkbruk, olika perspektiv, pedagogik/behandling.  

• Hur tänker ni kring barnets egna möjligheter att vara delaktig i de beslut som tas, samt 

i vilken omfattning det sker?  

Avslutande frågor  

• Om ni fick önska fritt hur samverkan ska se ut, vad skulle vara viktigt för er?  

Slutfråga   

• Är det någon som vill tillägga någonting?  
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