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Samverkan är numera en mer eller mindre naturlig del av det sociala arbetets vardag och det 
finns föreställningar om att samverkan är värdefullt och nödvändigt, både för den enskilde 
och för de professionella. Alla som arbetar med barn och unga har en laglig skyldighet att 
samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har 

dessutom ett särskilt ansvar för att samverkan kommer till stånd. Samverkan mellan skola och 
socialtjänst kan ta sig olika uttryck i landets kommuner. I Ludvika kommun har man utvecklat 

en ny arbetsmetod. Detta utifrån ambitionen att samla skolans och socialtjänstens resurser 
för de barn och unga dessa verksamheter möter och som kan vara i behov av särskilt stöd. 

Hur upplever socialtjänsten och skolan att samverkan dem emellan fungerar? Upplever de att 
det finns hinder och möjligheter relaterade till samverkan? Detta är något av det vi i vår 

studie har för avsikt att undersöka.  
 
 

Inledning    
Historiskt sett är samverkan inget nytt 
begrepp i samhällsdebatten. Redan på 
1950-talet rekommenderades Sveriges 
kommuner att bilda särskilda samarbets-
organ för att uppnå ett samarbete mellan 
bland annat socialvårdsmyndigheter, skola 
och polis (Socialstyrelsen 2004, s. 2 i 
bilaga).  Ansenliga förändringar har skett 
inom den svenska välfärdsstaten sedan 
1960- och 1970–talen vilket gjort 
utvecklandet av nya arbetsformer 
nödvändiga. Samverkan är både ett 
kännetecken i tiden och ett uttryck för 
nödvändigheten av att organisera arbetet i 
nya former där det finns ett behov av ett 
närmare samarbete mellan olika yrkes-
grupper och professioner (Danermark & 
Kullberg 1999, s. 21 - 23, 164 - 165). 
Samverkan har under många år både utretts 
och uppmuntrats i flera olika sammanhang. 
Samtidigt som samverkan på många håll 
varit framgångsrik har framgångarna även 
varierat över tid (prop. 2002/03:53, s. 58). 

Under den tid som förflutit sedan dess har 
en mycket god samverkan utvecklats på 
flera håll och på senare år har samverkan 
mellan socialtjänst och skola stått i 
blickfånget vilket lett till en utveckling av 
nya samarbetsformer (Socialstyrelsen 
2004, s. 2 i bilaga). Det finns en 
omfattande samverkan mellan social-
tjänsten och andra verksamheter i Sverige 
men hur effektiv den är, om den ger de 
samordningsvinster man vill uppnå eller 
om samverkan kan upphäva effekten av 
sociala problem är däremot dåligt 
utvärderat (SoS – rapport 1998:5, s. 15, 
Socialstyrelsen & Länsstyrelserna 2006, s. 
7 - 8). Både inom socialtjänsten och hos 
andra huvudmän har det under den senaste 
tioårsperioden skett en utveckling av nya 
arbetsmetoder i samverkan med andra 
aktörer som ett led av nytänkande och 
effektivisering inom verksamheterna (prop. 
2002/02:53, s. 54).  
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Socialtjänstens funktion är att verka som 
samhällets yttersta skyddsnät för bland 
annat barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. Barn riskerar att fara illa, och dess 
personliga utveckling riskerar att skadas, 
när barnet utsätts för fysiskt och psykiskt 
våld, sexuella övergrepp eller andra 
kränkningar samt då den som vårdar barnet 
försummar att tillgodose dess grund-
läggande behov (prop. 2002/03:53, s. 46 - 
53). I ett ärende är det inte alltid klargjort 
att ett barn faktiskt far illa utan det kan 
finnas en misstanke om missförhållanden 
kring barnet (Norström & Thunved 2005, 
s. 218). Dessa barn behöver upp-
märksammas på ett tidigt stadium för att få 
lämpligt stöd, hjälp och eventuellt skydd 
(prop. 2002/03:53,  s. 53 f.f.).  Att 
samverka kring ett barn i sådana fall kan 
vara till hjälp i arbetet och ge en god 
helhetsbild av barnets situation samt 
underlätta för de inblandade verksam-
heterna att samordna sina insatser 
(Norström & Thunved 2005, s. 98).  Att 
förebygga att barn far illa är en mycket 
angelägen uppgift som kräver att de 
verksamheter som möter barn är väl 
rustade både vad gäller kunskaper och 
strategier. Förebyggande arbete bör ges 
hög prioritet och är angeläget både ur 
ekonomisk synvinkel och inte minst ur ett 
medmänskligt perspektiv (prop. 
2002/03:53, s. 49 f.f.).  
 
Av socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 5 
kap. 1a § framgår att socialnämnden i 
frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa skall samverka med 
organisationer, samhällsorgan eller andra 
som berörs. Socialnämnden skall vidare 
aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd (Norström & Thunved 2005, s. 97). 
Det huvudansvar som ålagts social-
nämnden för att ta initiativ till samverkan 
ansåg regeringen, i samband med lag-
ändringen, vara helt i linje med det yttersta 
ansvar socialnämnden har för att de som 
vistas i kommunen får den hjälp och de 
stöd de behöver (prop. 2002/03:53, s. 58).  

En väl fungerande samverkan, såväl på en 
övergripande nivå som på individnivå, är 
ur många hänseenden en förutsättning för 
att socialtjänsten ska kunna sköta sina 
skyldigheter och uppgifter på ett tillfreds-
ställande sätt. Genom samverkan kan 
socialtjänsten medverka till att mobilisera 
de samlade resurserna i samhället 
(Norström & Thunved 2005, s. 55 - 56, 
Socialstyrelsen 2006, s. 98).  
 
En utav socialtjänstens viktigaste 
samarbetspartner är skolan. Verksamheten 
inom skolan regleras inom skollagen 
(1985: 1100) och där finner man att även 
skolan har en skyldighet att samverka 
kring barn som far illa eller riskerar att fara 
illa, även om skolan inte har något 
förstahandsansvar för att samverka kring 
dessa frågor (Norström och Thunved 2005, 
s. 98). 
 
För att socialnämnden ska kunna fullgöra 
sin uppgift, att hjälpa barn när vårdnads-
havarna av någon anledning brister, är de i 
behov av information av dem som kommer 
i kontakt med barn och unga. Det är 
grunden till att bestämmelsen om 
anmälningsskyldighet finns (Wigzell & 
Börjesson 2004, s.12).  
 
Av socialtjänstlagens 14 kap. 1 § andra 
stycke framgår det att anställda inom bland 
annat skolan genast ska anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd (Norström & Thunved 2005, 
s. 216). Skrivningen i denna paragraf 
bryter sekretesslagens (1980:100) (SekrL) 
bestämmelser om sekretess mellan 
myndigheter. Det skydd för den enskilde 
som sekretesslagen syftar till får ge vika 
för barns behov av skydd (Wigzell & 
Börjesson 2004, s. 10).  
 
Ytterligare en juridisk aspekt relaterad till 
samverkan är sekretessen. Sekretesslagens 
7 kap. 4 § lyder; ”Sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds 
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personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon honom närstående 
lider men” […] (Norström & Thunved 
2005, s. 612). Bestämmelserna i denna 
paragraf kan påverka möjligheterna till 
samverkan. 
 
Eftersom skolan är den basverksamhet som 
möter de flesta barn i samhället har skolan 
även en avgörande betydelse för barnets 
fostran, utveckling och välbefinnande. 
Skolan är en naturlig del av barns vardag 
och har en betydelsefull roll för att barn 
som far illa eller riskerar att fara illa ska 
upptäckas i ett tidigt skede och få den hjälp 
och det stöd som behövs. För det krävs att 
personalen inom skolan har nödvändig 
kompetens och rutiner för att kunna 
upptäcka, stödja och hjälpa dessa barn 
(prop. 2002/03:53, s. 52).  
 
Inga Andersson (1999) beskriver hur 
lärarrollen förändrats till att bli svårare att 
avgränsa från det pedagogiska ansvaret till 
att bli mer socialt inriktat och därmed mer 
krävande. Det har skett en förskjutning 
från kunskapsinlärning till mer av 
elevvårdande verksamhet och social 
träning. Lärare upplever enligt författaren 
att samhället kommit in i skolan på ett helt 
annat sätt vilket innebär att skolan fått ta 
en mycket stor roll i samhället då det gäller 
barn och unga som har det problematiskt 
av olika anledningar (a.a. s. 22 f.f.).  
 
I Ludvika kommun finns skola och 
socialtjänst organisatoriskt enade inom 
samma förvaltning; social- och 
utbildningsförvaltningen. Detta för att 
kommunen vill samla alla resurser riktade 
till barn och unga inom samma nämnd, 
bland annat som ett sätt att markera att 
barn och unga är betydelsefulla inom 
kommunen (www.ludvika.se).    
 
Förvaltningsledningen och social- och 
utbildningsnämnden gav under hösten 
2004 individ- och familjeomsorgen (IFO) 
och skola i uppdrag att utveckla ett nytt 

arbetssätt, vilket gav upphov till det 
pågående utvecklingsarbetet med den så 
kallade Ludvikamodellen. Arbetet sker på 
olika nivåer. På mellanchefsnivå har man 
representanter från socialtjänst och skola, 
det vill säga enhetschefer och rektorer.  
Denna grupp träffas kontinuerligt för 
kunskapsutbyte och samråd. Utgångsläget 
för Ludvikamodellen var ambitionen att i 
ännu högre utsträckning än tidigare 
tillvarata och samla de resurser och den 
kompetens som finns inom förvaltningen 
för att uppnå de mål som finns uppsatta för 
verksamheten (Ludvika kommun 2004). 
Produktionsmål för förvaltningen är bland 
annat att öka samverkan runt barns behov 
mellan IFO och skola. Genom detta kan 
man stärka organisationens förmåga att 
tidigare upptäcka och åtgärda miss-
förhållanden gällande barn och unga 
(Ludvika kommun 2007). 
 
Den teoretiska utgångspunkten för 
Ludvikamodellen är systemteorin med 
inriktning på Tom Andersens tankar och 
teorier. Inspiration har även hämtats från 
den så kallade Gällivaremodellen. Det 
förhållningssätt och den människosyn som 
ligger till grund för arbetet innebär en tro 
på att människan är i ständig förändring, är 
aktiv och lever i ett sammanhang där hon 
påverkar och påverkas. Vidare finns en 
tilltro till människans egna resurser och 
respekt och tillit inför alla inblandade. 
Modellen innebär ett nätverkstänkande där 
de professionella arbetar tillsammans med 
barnets nätverk för att hitta och ta tillvara 
resurser. För barnet är dess föräldrar en 
viktig resurs och de betydelsefullaste 
personerna i dess nätverk (Ludvika 
kommun 2004).  
 
Konkreta arbetssätt inom modellen handlar 
bland annat om hur anmälningar enligt 
SoL 14 kap. 1 § gällande oro för barn och 
ungdomar tas emot av socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet. Då skolan anmäler oro 
för ett barn tar rektorn kontakt med 
socialtjänsten för att lämna person-
uppgifter, information för en första 
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bedömning av situationen och för att boka 
en tid för ett anmälningsmöte. Detta görs 
för att anmälan ska aktualiseras hos 
socialtjänsten. Därefter bjuder anmälaren 
in socialtjänsten och barnets vårdnads-
havare till ett så kallat anmälningsmöte. 
Det är rektorns uppgift att informera 
vårdnadshavaren om syftet med 
anmälningsmötet och hur detta kommer att 
gå till. Skolan utser den personal som 
behöver vara närvarande vid mötet utifrån 
villkoren att dessa personer känner barnet 
väl och kan tillföra viktig information och 
kunskap om barnets situation. Det är 
angeläget att det inte blir för många 
närvarande vid mötet med respekt för 
barnet och dess familj. Vid mötet delger 
rektorn socialtjänsten en skriftlig anmälan 
där oron för barnet beskrivs och 
konkretiseras. Detta anmälningsförfarande 
gäller inte då barnet misstänks vara utsatt 
för misshandel eller sexuella övergrepp på 
grund av ärendets känsliga natur och med 
respekt för de berörda. Vid behov hålls ett 
uppföljningsmöte en tid efter anmälnings-
mötet (a.a.).  
  
Syfte och frågeställningar  
Syftet med artikeln är att undersöka hur 
undervisande personal och rektorer inom 
grundskolan1 samt socialsekreterare på 
barn- och ungdomsenheten i Ludvika 
kommun upplever att samverkan fungerar.  
 
Utifrån syftet definieras fem 
frågeställningar;  
 

• Hur väl känner man inom 
grundskolan till den så kallade 
”Ludvikamodellen” som är en 
samverkansmodell? 

 
• Har rektor och arbetslagsledare2 på 

skolorna mer kunskap om Ludvika-

                                                
1 Med grundskolan avser vi i studien förskoleklass 
till och med årskurs 9. 
2 Arbetslagsledaren har en arbetsledande roll och 
fungerar som en ”länk” mellan rektor och övriga i 
arbetslaget. Arbetslagsledaren ingår i skolans 
ledningsgrupp. 

modellen än övrig undervisande 
personal? 

 
• Finns det skillnader mellan 

skolorna hur man upplever att 
samverkan fungerar? 

 
• Finns det skillnader mellan skola 

och socialtjänst hur man upplever 
att samverkan fungerar? 

 
• Upplever skolpersonal och social-

sekreterare att samverkan är förenat 
med hinder och/eller möjligheter? 

 
Tidigare forskning 
 
Förutsättningar för samverkan.  
En uppföljande studie efter de lagändringar 
som trädde i kraft enligt propositionen 
2002/03:53; Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer, visar att verksamheter som 
socialtjänst, skola och barn- och 
ungdomspsykiatri (BuP) påpekar att 
samverkan är en nödvändighet samtidigt 
som det är resurskrävande (Socialstyrelsen 
& Länsstyrelserna 2006, s. 7 - 8).  
 
På Regeringens initiativ har 
Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och 
Myndigheten för skolutveckling utarbetat 
övergripande strategier för samverkan vars 
syfte är att fungera som ett vägledande 
dokument för samverkan på olika nivåer i 
samhället. Dessa strategier har fokuserat på 
samverkan på lokal nivå. En definition på 
samverkan ges vilken innebär att 
inblandade aktörer tillför sina specifika 
resurser, kunskaper, perspektiv och 
kompetenser till en uppgift man 
gemensamt har att genomföra för att 
åstadkomma en helhetsbedömning 
och/eller en helhetsinsats för den enskilde 
(Socialstyrelsen 2004, s. 4 – 6). En viktig 
förutsättning för att samverkan ska fungera 
är att det finns utarbetade strategier för 
samverkan och att det skapas struktur och 
rutiner för att arbetet inte ska raseras vid 
omorganisationer och personal-
omsättningar. Ett verktyg för att 
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åstadkomma detta är bland annat att 
upprätta ett gemensamt samverkans-
dokument för de olika aktörerna (a.a. s. 4, 
9 – 11, 14). Ett samverkansdokument ger 
samverkansarbetet mer tyngdkraft, 
stabilitet och kontinuitet (Socialstyrelsen & 
Länsstyrelserna 2006, s. 16, 23).  
 
Danermark (2003) tar upp andra exempel 
på grundläggande förutsättningar för att 
samverkan ska fungera tillfredställande. 
Han menar att det är viktigt att under ett 
tidigt skede klargöra de regelverk som 
respektive yrkesgrupp har att förhålla sig 
till. Ytterligare en förutsättning är att 
samverkan har ett klart uttalat mål. (a.a. s. 
47). Detta tar även Sundell och 
Colbiörnsen (1999, s. 10) upp i sin studie.  
 
Socialstyrelsen (2004) redovisar ytterligare 
förutsättningar för samverkan där det bland 
annat framkommer att samverkansparterna 
måste uppleva ett behov av att samverka 
samtidigt som det krävs en tydlighet kring 
vilken målgruppen för samverkan är (a.a. s 
11 i bilaga).  
 
Sundell och Flodin (1997) ger en 
redovisning i sin rapport av vad deras 
respondenter menar krävs för att ett gott 
samarbete ska uppnås. Det är bland annat 
att man ska ha tillräckligt med tid och 
resurser, stöd från ledningen, samverkan 
ska vara förankrad på alla nivåer och att 
samverkan ska präglas av kunskap om och 
förståelse för varandras ansvar och 
uppgifter. Även inarbetade rutiner 
underlättar samverkan (a.a.).  Ett liknande 
resonemang finns även i propositionen; 
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
(prop. 2002/03:53) samt i den uppföljning 
som senare gjordes av denna proposition 
(Socialstyrelsen & Länsstyrelserna 2006). 
Där framgår det att det är viktigt med ett 
stöd från ledningsnivån för att samverkan 
ska bli framgångsrik. Ledningen bör inte 
bara ta ansvar för att samverkan kommer 
till stånd genom att ge mandat, direktiv och 
resurser för samverkan, utan behöver även 
följa upp och utvärdera det fortlöpande 

samverkansarbetet (prop. 2002/03:53, s. 
59, 61, Socialstyrelsen & Länsstyrelserna 
2006, s. 9 ).  
 
I en artikel i British Journal of Special 
Education resonerar Roy McConkey 
(2002) kring de förutsättningar som vi tagit 
lärdom av under alla års ambitiösa arbete 
för att skapa samverkan i arbete med barn 
och ungdomar som far illa på olika sätt. 
Han lyfter fram vikten av uppföljning och 
utvärdering av pågående samverkans-
projekt. McConkey menar att märkligt nog 
bedrivs samverkan som ska syfta till att 
stödja människor i olika risksituationer, 
utan att mål, syfte och medel är klart 
uttalade eller vilar på en vetenskaplig 
grund. (McConkey 2002). Det finns vissa 
svårigheter förknippade med att utvärdera 
samverkan som ofta bedöms mer utifrån 
kvantitet än utifrån kvalitet (Social-
styrelsen & Länsstyrelserna 2006, s. 7 - 8).  
 
Åke Bergmark och Tommy Lundström 
(2005) skriver om socialtjänstens 
samverkan med andra myndigheter. De 
konstaterar genom sin forskning att 
individ- och familjeomsorgen har utvecklat 
en mycket omfattande samverkan 
tillsammans med olika myndigheter. 
Svårigheten att mäta resultat inom socialt 
arbete gör att det finns oenigheter om vad 
som är nyttan av det krävande arbete och 
de resurser vi lägger ned. De skriver att ett 
antal undersökningar gjorts, där det ofta 
rapporterats om svårigheter. Det har 
handlat om att till exempel målsättningarna 
för samverkansprojekten har varit oklara 
och skillnader i kulturen mellan de olika 
professionella. Författarna tar även upp att 
samverkansprojekt ofta är svåra att 
utvärdera. De konstaterar att kunskapen 
inte är stor om effekterna av samverkan, 
samtidigt som samverkan ses som en 
nödvändighet för det sociala arbetet 
(Bergmark & Lundström 2005).  
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Möjligheter och hinder relaterade till 
samverkan.  
Om de förutsättningar för en fungerande 
samverkan, som ovan nämnts, inte uppfylls 
uppkommer vissa hinder och svårigheter. 
Danermark (2003) menar att olika 
yrkesgrupper, genom sina olika 
utbildningar, har skilda sätt att se på 
problem och därmed även olika 
uppfattningar om hur man löser dessa. 
Detta kan i vissa fall medföra att det 
uppstår en konkurrens mellan de 
inblandade. Samverkan handlar då om att 
få gehör för sitt eget perspektiv istället för 
att vara öppen för andras synpunkter och 
idéer.  Danermark menar att det är mer en 
regel än ett undantag att konkurrens råder i 
människobehandlande organisationer (a.a. 
s. 16).  Ett liknande resonemang framförs i 
Socialstyrelsens rapport (SoS – rapport 
1999:11) där man menar att skilda 
arbetsmetoder, ideologiska utgångs-
punkter, kunskap och status kan ge upphov 
till konflikter mellan professionella i 
samband med samverkan (a.a. s. 54, 64, 77 
f.f.).  
 
Sundell och Colbiörnsens (1999) rapport 
tar också upp revirtänkandet som ett hinder 
mot samverkan. Oklarhet om syftet, 
bristande ledarskap och osäkerhet över den 
egna yrkesrollen är enligt författarna andra 
tänkbara hinder (a.a. s. 17).  Andersson 
(1999) menar att samarbetsproblem kan 
uppstå på grund av att de professionella har 
bristande kunskaper om den andres 
arbetsområde och verksamhet men även till 
följd av en brist på ömsesidig respekt (a.a. 
s. 30 - 32).  Sundell och Colbiörnsens 
(1999, s. 17) resultat visar att för att 
samverkan ska fungera är förutsättningarna 
bland annat att alla samverkanspartners 
deltar på ungefär samma villkor, att man 
respekterar och tar tillvara varandras 
yrkeskunskaper samt att det finns en 
tydlighet i ansvarsfördelningen och 
gällande lagstiftning.  
 
Lundgren och Persson (2003) tar även de 
upp olika försvårande omständigheter vid 

samverkan så som tidsbrist och ett 
revirtänkande. En bristande återkoppling 
från socialtjänst till skola ses som ett 
relativt stort hinder mot samverkan (a.a. s. 
40 - 42). Om samverkan inte ses som 
ömsesidigt fördelaktigt för alla 
samverkanspartners blir det ett hinder mot 
samverkan (Socialstyrelsen 2004, s. 13 i 
bilaga).  
 
Erfarenheter har visat att samverkan inom 
olika områden av den offentliga sektorn är 
förknippad med möjligheter som en ökad 
kostnadsmedvetenhet, bättre utnyttjande av 
gemensamma resurser samt ökad 
professionalitet och kompetens hos de 
olika aktörerna. Brister i samverkan brukar 
istället förknippas med oklara ansvars-
gränser, bristande kunskaper, olika synsätt, 
tidsbrist och en oro för höga kostnader. Det 
är inte heller ovanligt att sekretess-
bestämmelserna anses utgöra ett hinder för 
samverkan. Sekretessreglerna är grund-
läggande för att socialtjänsten ska kunna få 
den enskildes förtroende i ett gemensamt 
arbete, vilket även krävs för ett 
framgångsrikt samarbete. Om den enskilde 
lämnar sitt samtycke till att uppgifter får 
lämnas till socialtjänstens samverkans-
partners utgör sekretessen inte ett hinder 
(Norström & Thunved 2005, s. 55 - 56).  
Lundgren och Persson (2003) hänvisar till 
en Brittisk studie där Penny Lacey menar 
att sekretessfrågan är problematisk på så 
vis att den används som en ursäkt för att 
slippa samverka med andra (a.a. s. 34).  
 
Även Danermark (2003) tar upp 
sekretessen som ett hinder mot samverkan. 
Han menar dock att sekretesslagen inte 
behöver utgöra något större hinder om man 
från början gör klart vilken typ av 
information man har behov av att dela med 
varandra (a.a s. 44).  Sekretessen behöver 
inte heller utgöra något hinder om 
samverkan sker på en mer övergripande 
nivå där diskussioner om enskilda 
individer utelämnas (prop. 2002/03:53, s. 
59).  
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Vikten av information, feedback och 
förtroende för socialtjänsten 
Socialstyrelsen redovisar i sin rapport 
(SoS-rapport 1999:11) resultatet av en 
studie där personal inom den psykiatriska 
öppenvården intervjuats om bland annat 
anmälningsskyldigheten då barn far illa 
eller misstänks fara illa. Där framkommer 
att personalen inom vuxenpsykiatrin är 
införstådda med vad anmälnings-
skyldigheten innebär i praktiken men att 
anmälningar görs mycket sällan.  
Personalen uppger även att de aldrig eller 
mycket sällan tar kontakt med 
socialtjänsten för konsultation. Orsakerna 
till detta uppges vara är att de sällan vet 
något om socialtjänstens åtgärder efter en 
anmälan och vad dessa fått för effekt. 
Personalen uppger att det finns en misstro 
inom vuxenpsykiatrin som handlar om 
socialtjänsten och om deras insatser kan 
vara till fördel för barnet och familjen. 
Detta är enligt Socialstyrelsen ett tecken på 
bristfällig samverkan. I de fall där det finns 
en etablerad kontakt mellan psykiatri och 
socialtjänst finns en större möjlighet till 
återkoppling av information samt 
möjligheten att på ett tidigt stadium föra 
gemensamma diskussioner om familjens 
problem och hur dessa kan avhjälpas (a.a.).  
 
Enligt Andersson (1999) upplever lärare 
relativt ofta att kommunikationen mellan 
skola och de verksamheter de samverkar 
med är ensidig och att de fungerar som 
”informatörer” åt andra. Bristen på 
feedback gör att lärare anser att de inte får 
något stöd, att det lång tid innan något 
händer eller att det inte händer någonting 
alls efter deras kontakt med till exempel 
socialtjänsten (a.a. s. 30, 200). Ett liknande 
resonemang redovisar Kjellberg (2005) i 
sin studie där hon intervjuat personal inom 
mödra- och barnhälsovården och skol-
hälsovården (a.a. s. 20). Enligt Clevesköld, 
Lundgren och Thunved (2005) medför den 
särskilt stränga sekretessen inom 
socialtjänsten att samverkanspartners ofta 
upplever att de lämnar ut information till 
socialtjänsten utan att få någon tillbaka 

(a.a. s. 71). Även Sundell och Flodin 
(1997) påpekar vikten av återkoppling från 
socialtjänsten till skolan (a.a. s.43 f.f.).   
 
De yrkesgrupper som möter barn i sina 
verksamheter saknar ofta en gemensam syn 
angående under vilka förhållanden barn 
riskerar att fara illa. Det är utifrån ett 
barnperspektiv angeläget med en samsyn 
och ett gemensamt språkbruk omkring 
detta som underlättar samverkan och 
motverkar att missförstånd uppstår. En 
förtydligad bild av, och exempel på, i vilka 
situationer barn riskerar att fara illa kan 
även fungera som ett verktyg för 
socialtjänsten vid konsultationer i samband 
med en anmälningssituation (prop. 
2002/03:53, s. 47 f.f.).  Socialstyrelsen 
menar dessutom att skillnader i språkbruk, 
och de begrepp man använder sig av 
generellt sett, kan innebära ett hinder för 
samverkan (Socialstyrelsen 2004, s. 5 i 
bilaga).  
 
Vid alla arbetsplatser där personalen 
omfattas av anmälningsskyldighet bör det 
finnas klara rutiner för hur en anmälan till 
socialtjänsten ska gå till och vem som ska 
göra anmälan (Wigzell & Börjesson 2004, 
s. 11). Detta framhålls även i Social-
styrelsens rapport; Strategi för samverkan i 
frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa (2004) där man 
framhåller vikten av att det finns 
utarbetade rutiner både för konsultation, 
anmälan till socialtjänsten och för 
återkoppling till anmälaren efteråt. Dessa 
rutiner bör vara väl kända av all berörd 
personal (a.a. s. 15).  
 
Anmälningsplikten fungerar inte alltid som 
lagstiftaren tänkt. Olika studier visar på 
brister, endast en liten andel av de barn 
som misstänks fara illa kommer till 
socialtjänstens kännedom. Orsakerna till 
detta kan vara flera. Bland annat okunskap 
om bestämmelsen, men även en osäkerhet 
relaterad till situationen och om den ska 
anses vara tillräckligt allvarlig för att 
motivera en anmälan. Misstro mot de 
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sociala myndigheterna och dåliga 
erfarenheter av tidigare anmälningar samt 
obehag inför att möta föräldrarna är andra 
anledningar till att avstå från att göra en 
anmälan (Wigzell & Börjesson 2004, s. 12 
f.f).  
 
Det är viktigt att den som anmäler får 
någon form av återkoppling om vad som 
händer med anmälan. Med vårdnads-
havarens samtycke kan den som gjort 
anmälan få information om vad anmälan 
leder till. På så vis kan anmälaren, i sin 
verksamhet, aktivt och på ett passande sätt 
delta i stödet till barnet och familjen. 
Erfarenhet visar att vårdnadshavare sällan 
har något emot att olika myndigheter 
samverkar i syfte att hjälpa barnet och 
familjen på bästa sätt (Wigzell & 
Börjesson 2004, s. 49). Det är samtidigt 
viktigt att ha förståelse för att 
socialtjänsten inte kan lämna ut några 
uppgifter om vad anmälan leder till om 
vårdnadshavaren inte vill att anmälaren ska 
få veta det (a.a. s. 49) Enligt Social-
styrelsen (2004) bör huvudprincipen i all 
samverkan vara att den enskilde som 
berörs får ge sitt samtycke till samverkan 
(a.a. s. 5 i bilaga).  
 
Det har i flera sammanhang framförts att 
en anledning till att anmälningsskyldiga 
inte anmäler är att de inte får någon 
återkoppling från socialtjänsten (prop. 
2002/03:53, s. 63).  Flera studier har 
påvisat att den anmälningsskyldighet som 
föreligger inte följs i avsedd utsträckning 
(Lundberg 2005, s. 42).  Tidigare 
erfarenheter har visat att återkoppling till 
anmälaren är viktig då detta ökar 
benägenheten att göra en anmälan till 
socialtjänsten i ett senare skede (Wigzell & 
Börjesson 2004, s. 48). 
 
Samverkansvinster för det enskilda 
barnet.  
Många professionella förknippar en väl 
fungerande samverkan med positiva 
effekter och vinster, även om det inte 
påvisats inom forskningen att samverkan 

faktiskt får dessa positiva effekter för den 
enskilde individen. Det kan även vara svårt 
att mäta och se de omedelbara resultaten av 
samverkansarbetet (Socialstyrelsen & 
Länsstyrelserna 2006, s. 24 - 26). För barn 
i utsatta situationer är det dock angeläget 
att den hjälp och det stöd som behövs 
verkligen kommer barnet till del. Hjälpen 
kan många gånger komma från flera olika 
verksamheter och en väl fungerande 
samverkan dem emellan bör vara ett mål 
för allt arbete med barn som behöver 
samhällets stöd. Samverkan får aldrig 
bortprioriteras av någon huvudman. För 
det enskilda barnet och dess familj kan 
samverkan innebära att hjälpen blir mer 
lättillgänglig. Då de professionella sam-
ordnar sina insatser slipper de möta fler 
professionella än vad som är nödvändigt. 
Samverkan kan även innebära vissa 
förebyggande vinster då det finns 
möjligheter att upptäcka de barn som 
riskerar att fara illa på ett tidigare stadium. 
För det enskilda barnet i den situationen 
kan det innebära att man förhindrar att 
insatserna blir mer omfattande i ett senare 
skede (prop. 2002/03:53, s. 59 - 60).  
 
Metod och material 
 
Undersökningsmetod och empirisk 
population. 
Studien har en induktiv forskningsansats 
då slutsatserna dras utifrån empiriska data. 
Data har först samlats in och därefter har 
resultatet analyserats utifrån tidigare 
forskning. Den induktiva ansatsen innebär 
att vi inte kan vara hundraprocentigt säkra 
på våra slutsatser eftersom de bygger på ett 
empiriskt material som inte utgör samtliga 
möjliga observationer (Thurén 1995, s. 19 
f.f.). 
 
För att uppnå vårt syfte, samt att få reda på 
hur majoriteten av lärare, rektorer och 
socialsekreterare upplever att samverkan 
fungerar, har en kvantitativ studie gjorts i 
form av en enkätundersökning. Trost 
(2001, s. 22) menar att enkät-
undersökningar ger en bredare och mer 
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översiktlig bild av området i jämförelse 
med intervjuer där frågorna blir mer 
djupgående.  
 
Den population som var önskvärd att få 
upplysningar från var lärare och rektorer 
inom grundskolan samt socialsekreterare 
inom barn- och ungdomsenheten i Ludvika 
kommun. Dessa utgör den empiriska 
populationen i denna undersökning. Ett 
problem uppstod vid operationaliseringen 
avseende definitionen av den empiriska 
populationen (Holme & Solvang 1997, 
s.181), i vårt fall gällande definitionen av 
lärare. Detta ledde till en definition av 
lärare som undervisande personal, även om 
man inte har en lärarutbildning. 
Undersökningen vände sig till samtliga 
lärare, rektorer och socialsekreterare i 
Ludvika kommun och något urval gjordes 
således inte.  
 
Avgränsningar 
Inom skolan arbetar personal med olika 
utbildningar. Det är barnskötare, förskol-
lärare, lärare, rektorer, studie- och yrkes-
vägledare med flera. Eftersom det ingick i 
vårt syfte att undersöka hur lärare och 
rektorer upplever samverkan gav det oss 
anledning att välja ut denna grupp inom 
skolan och därmed avgränsa studien. 
 
Lärare är ett mycket brett begrepp och 
därför har vi valt att använda begreppet 
lärare synonymt med undervisande 
personal i studien. Det innebär att hela 
studien omfattar all personal som på något 
sätt undervisar eleverna på skolan samt 
rektorer och socialsekreterare.  
 
Informationssökning 
För att hitta relevant litteratur i ämnet 
gjordes sökningar i databaser på Örebro 
Universitetsbibliotek, såsom DIVA, Elin 
och Social Services Abstracts. Vi sökte 
även i databasen Libris och med hjälp av 
sökmotorerna Google och eniro. Sökord på 
svenska var; ”samverkan”, ”socialtjänst” 
och ”skola”. På engelska användes 
sökorden; ”cooperate”, ”coodinate”, 

”collaboration”, ”social work”, ”social 
services” och ”school” i olika 
kombinationer. Material inom 
ämnesområdet har även funnits genom en 
granskning av referenslistor i tidigare 
forskning.  
 
Enkätens utformning 
Vid utformandet av enkätfrågorna följdes 
de råd som Jan Trost tar upp i sin bok 
Enkätboken (2001) och Göran Ejlertsson i 
Enkäten i praktiken - en handbok i 
enkätmetodik (2005).  Frågorna utformades 
efter en genomgång av tidigare forskning 
för att möjliggöra utformandet av relevanta 
frågor. Detta för att stärka validiteten, och 
eventuellt även reliabiliteten i 
undersökningen. 
 
Två olika typer av enkäter har utformats; 
en till skolpersonalen (se bilaga 1) och en 
annan till socialsekreterarna på barn- och 
ungdomsenheten (se bilaga 2). Frågorna i 
de olika enkäterna har anpassats till 
respektive verksamhetsområde. Detta för 
att ge respondenterna möjlighet att besvara 
sådana frågor som var relevanta för deras 
yrkesverksamhet.  I de fall frågorna varit 
tillämpliga i både skolsammanhang och 
socialtjänstsammanhang har frågorna 
utformats lika.  
 
Enkätundersökningens genomförande 
Inför enkätundersökningen på grund-
skolorna skickades ett informationsbrev till 
samtliga rektorer för att informera om 
undersökningens syfte och ge dem en 
chans att i sin tur informera berörd 
personal om att vi skulle komma och dela 
ut enkäter. Enkäterna delades ut i 
postfacken till all undervisande personal 
samt rektorer på samtliga skolor (17 
stycken). För att förvissa oss om att 
enkäterna delades ut till de respondenter 
undersökningen vände sig till tog vi hjälp 
av personal på respektive skola. Enkäterna 
delades ut till 330 respondenter inom 
skolan. Detta ska, enligt information från 
ansvarig på kommunen, motsvara alla 
lärare på grundskolenivå i kommunen. 
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Svarstiden för respondenterna var 10 
dagar, vilket bedömdes som gott om tid.  
 
Enkätundersökningen som gjorts bland 
socialsekreterarna på barn- och ungdoms-
enheten har delats ut genom att ta hjälp av 
en arbetsledare inom enheten. Med hjälp 
av denne har 9 enkäter delats ut, vilket 
motsvarar samtliga socialsekreterare inom 
enheten. Svarstiden var densamma som för 
respondenterna inom skolan, det vill säga 
10 dagar.  
 
De inkomna svaren från respondenterna 
har registrerats, bearbetats och statistiskt 
analyserats i dataprogrammet SPSS 
(Statistical Packages for the Social 
Sciences). 
 
Bortfall och bortfallsanalys 
Studien har ett externt bortfall på 58 % 
bland respondenterna på skolan vilket är 
besvärande för resultatets tillförlitlighet. 
Resultaten måste därför tolkas med stor 
försiktighet. Trots det stora bortfallet anser 
vi ändå att resultatet ger en relativt 
rättvisande bild av skolpersonalens åsikter 
då studien innefattar samtliga skolor inom 
kommunen. Bortfallet var dessutom inte 
koncentrerat till någon specifik skola eller 
yrkeskategori inom skolorna. Det externa 
bortfallet bland socialtjänstens 
respondenter ligger på 23 % vilket gör 
tillförlitligheten högre i denna del av 
resultatet.  
 
För att undvika ett stort bortfall vid 
enkätundersökningar ska frågeformuläret 
vara väl genomarbetat och ett följebrev 
bifogas.  Påminnelser kan även skickas till 
respondenterna, men ur etisk synpunkt bör 
inte fler än två påminnelser skickas. 
Effekten är dessutom ganska liten efter två 
påminnelser (Ejlertsson 2005, s. 25 - 26). 
Vi hade ingen möjlighet att nå samtliga 
respondenter direkt vilket medförde att den 
påminnelse som sändes ut gick genom 
rektor på respektive skola. Vi kan därför 
inte med säkerhet veta om respondenterna 
har fått någon påminnelse. 

Det stora bortfallet bland skolans 
respondenter kan bero på flera faktorer. En 
påverkande faktor kan vara tidsbrist bland 
personalen då det kan ha varit en hög 
arbetsbelastning under just den perioden då 
vi genomförde undersökningen. En annan 
anledning till det stora bortfallet, som 
delvis kan ha ett visst samband med 
tidsbrist, kan ha varit att viss personal inte 
prioriterade deltagandet i studien. Det 
framkom även att det hade förekommit fler 
enkätundersökningar bland skolpersonalen 
vilket kan ha medfört att personalen ansett 
det betungande att besvara ännu en enkät. 
Vissa obestyrkta uppgifter har kommit till 
vår kännedom om att ett fackförbund har 
gett respondenterna rådet att inte besvara 
alla enkäter som kommer. Detta är i så fall 
beklagligt.   
 
På en av skolorna har vissa personer 
framfört att de ansåg att anonymiteten inte 
kunde säkerställas i och med att skola och 
befattning efterfrågades. Det är därför 
möjligt att skolpersonal har avstått från att 
besvara enkäten på grund av att de inte 
förstått att en konfidentiell behandling av 
de uppgifter som samlats in har utlovats. 
En annan anledning kan vara att de inte 
litade på att uppgifterna skulle behandlas 
konfidentiellt. Ytterligare en orsak till 
bortfallet i studien kan naturligtvis vara att 
viss personal helt enkelt valt att inte delta, 
oavsett vilka orsaker de kan bero på, vilket 
är naturligt då deltagandet i studien var helt 
frivilligt. 
 
Studiens validitet och reliabilitet  
För att uppnå en hög validitet i studien har 
en pilotstudie genomförts.  Syftet med 
pilotstudien var att testa enkätfrågornas 
relevans och tydlighet för att kunna 
korrigera eventuella brister i frågornas 
utformning innan huvudstudien genom-
fördes. De personer som deltagit i 
pilotstudien är anställda inom barn-
omsorgen och vi ansåg att frågornas 
karaktär är relevanta även inom deras 
yrkesområde. Enkäterna har även granskats 
av en person med stor kunskap och 
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erfarenhet både vad gäller utformandet av 
enkäter och statistiska analyser. De 
synpunkter vi fått genom detta förfarande 
har tagits i beaktande och nödvändiga 
korrigeringar har därefter gjorts. För att 
stärka validiteten har ambitionen därför 
varit att formulera enkätfrågorna så tydligt 
som möjligt.   
 
För att stärka validiteten ytterligare har 
även ett följebrev (missiv) utformats i syfte 
att ge respondenterna nödvändig 
information om studien. Detta missiv 
bifogades enkätfrågorna i huvudstudien. 
De åtgärder som vidtas för att stärka 
validiteten kan även leda till att studiens 
reliabilitet ökar (Ejlertsson 1999, s. 199-
202, Trost 2001, s. 61). 
 
Etiska reflektioner och ställnings-
taganden i samband med studien.  
I undersökningen har Vetenskapsrådets 
(2004) forskningsetiska principer tagits i 
beaktande. I missivet som medföljde 
enkätfrågorna informerades respon-
denterna om enkätundersökningen, dess 
syfte och om att det var frivilligt att delta. I 
samband med undersökningen lämnades 
samtycke till deltagandet genom att man 
svarade och lämnade in svar på enkäten. I 
missivet framkom även att avsikten var att 
behandla alla insamlade uppgifter 
konfidentiellt. Enskilda individer kunde 
inte identifieras av utomstående då det 
endast var vi själva och vår handledare 
som haft tillgång till datamaterialet. Göran 
Ejlertsson (2005) skriver att anonymitet 
betyder att respondentens identitet är 
okänd för forskaren. Konfidentiella 
uppgifter kan vara identifierbara men den 
konfidentiella behandlingen av uppgifterna 
gör att identiteten aldrig röjs (a.a s. 42). 
 
Enkäterna var anonyma i de avseende att 
de inte var märkta och att respondenterna 
inte uppgav sitt namn. De uppmanades 
däremot att ange uppgifter som skola, 
befattning och kön vilket har medfört en 
möjlighet att identifiera vissa respondenter. 
Uppgifterna har behandlats strikt 

konfidentiellt och detta förhållande har 
beaktats vid bearbetningen och 
presentationen av resultatet där inga 
uppgifter redovisas som på något sätt kan 
härledas till en enskild person 
(Vetenskapsrådet 2004).  
  
Resultat 
Det resultat som redovisas från skolans 
respondenter ska, med tanke på det stora 
bortfallet, tolkas med stor försiktighet.  
 
Av de svarande på skolan är det 82,9 % 
kvinnor och 17,1 % män. På socialtjänsten 
är fördelningen 71,4 % kvinnor och 28,6 % 
män. Svaren skiljer sig inte åt mellan de 
båda könen då man inte kan se något 
mönster i att män skulle svara på annat sätt 
än kvinnor.  
 
Kännedom om Ludvikamodellen och 
anmälningsförfarandet 
Den samverkansmodell som man i Ludvika 
har arbetat fram kallas för ”Ludvika-
modellen”. Detta begrepp är något som 
man kallar för ett ”arbetsnamn” och vi 
anade att det kanske inte skulle vara så 
välkänt bland de av skolans respondenter 
som inte är arbetslagsledare eller rektorer.  
 
 
Tabell 1. Svarsfördelningen på frågan om hur väl man känner 
till Ludvikamodellen bland respondenterna på skolan. 
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Ovanstående tabell visar att det vi på 
förhand anade stämmer då rektorer och 
arbetslagsledare i högre utsträckning än 
övriga respondenter inom skolan känner 
till Ludvikamodellen mycket väl. En 
tredjedel av de lärare som inte tillhör 
kategorin arbetslagsledare, känner inte till 
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Ludvikamodellen så väl och en tredjedel 
känner inte till den alls. 
 
Respondenterna tillfrågades om de visste 
om det finns något samverkansdokument 
mellan skola och socialtjänst.  Majoriteten 
svarade då att det inte finns eller att de inte 
vet om det finns något sådant dokument. 
Av den muntliga information som erhölls 
från socialtjänsten framgick att det inte 
finns något officiellt samverkansdokument 
mellan socialtjänsten och skolan. Det som 
däremot finns är ett dokument som 
beskriver Ludvikamodellen och som 
används i utvecklingsarbetet. Information 
om det konkreta arbetssättet vid anmälan 
har gått ut till skolorna. 
 
Majoriteten av skolans respondenter 
känner till anmälningsförfarandet och 42 % 
av de svarande har under de senaste två 
åren gjort en anmälan till socialtjänsten. De 
flesta av dem har därefter deltagit vid 
anmälningsmötet. Av dem som har deltagit 
vid anmälningsmötet tyckte 81 % av 
respondenterna att mötesformen var 
ganska bra eller mycket bra. På 
socialtjänsten svarade samtliga 
respondenter att de har deltagit vid ett 
anmälningsmöte tillsammans med skol-
personal och de är av uppfattningen att 
mötesformen är mycket bra eller ganska 
bra. Respondenterna på både skola och 
socialtjänst fick ta ställning till påståendet; 
”Anmälningsmötet som mötesform leder 
till ökad samverkan”.  Socialtjänsten 
instämde helt med det påståendet och 
skolans respondenter instämmer i relativt 
hög grad. Svarsalternativen ”delvis motsatt 
uppfattning” och ”helt motsatt upp-
fattning” hade ingen respondent valt att 
svara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Socialtjänsten är övertygad om att anmälningsmöte 

som mötesform leder till ökad samverkan. 

 
 
Efter anmälningsmötet följer, enligt 
Ludvikamodellen, vid behov ett 
uppföljningsmöte. Ungefär 77 % av 
respondenterna på skolan som hade 
deltagit vid ett anmälningsmöte uppgav att 
de även hade deltagit vid ett 
uppföljningsmöte.  Av dem som inte hade 
deltagit vid något uppföljningsmöte 
svarade många att det inte hade blivit 
kallade till något mer möte eller att det inte 
har varit något uppföljningsmöte. 
  
Information, feedback och förtroende 
På frågan om man fått information om 
socialtjänstens åtgärder efter anmälnings-
mötet svarade hälften att man inte fått 
någon information. Av dessa svarade 77 % 
att de upplevde ett behov av ytterligare 
information. På socialtjänsten svarade 
cirka 43 % att man inte lämnat information 
till skolan efter anmälningsmötet. På 
frågan om varför man inte gett någon 
information till skolan efteråt uppgav 
socialtjänsten sekretessen som en 
förklaring, men även att ytterligare 
information ges vid ett uppföljningsmöte. 
 
Av de svarande på skolan uppgav ungefär 
86 % att de aldrig har avstått från att göra 
en anmälan till socialtjänsten angående oro 
för ett barn. 90 % uppgav att de aldrig har 
avstått från konsultation med social-
tjänsten. Av dem som avstått från att 
anmäla sin oro till socialtjänsten svarade 
man i stor utsträckning att det berodde på 
egen osäkerhet om oron är befogad samt 
tidigare dålig erfarenhet av socialtjänstens 
agerande vid anmälan. Andra orsaker som 
framkom var; ”När man inte får veta vad 
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som händer ”sedan” känns det ibland lite 
obefogat”, ”Okunskap om hur man skulle 
göra. Tveksam om det skulle bli bra (skulle 
föräldrakontakten med skolan för-
sämras?)”. Av dem som avstått från 
konsultation svarade en del att man istället 
valt att konsultera rektorn. Även på denna 
fråga framkommer att dåliga erfarenheter 
sedan tidigare gjort att man avstått från 
konsultation. 
 
Tabell 3. Respondenternas (skolans) svarsfördelning angående 
frågan om deras förtroende för socialtjänsten. 

 
 
Av tabellen framgår det att ungefär hälften 
av de svarande har ett mycket stort eller 
ganska stort förtroende för socialtjänsten 
och cirka 36 % svarade att förtroendet är 
varken stort eller litet. De som svarat att de 
har ett litet, ganska litet eller obefintligt 
förtroende uppgår till ungefär 16 %. 
   
Behov och upplevelse av samverkan 
Av det insamlade materialet går det att 
utläsa att både socialtjänst och skola 
upplever ett behov av att samverka. 
  
Tabell 4. Både skolan och socialtjänsten svarar i stor 
utsträckning att de har ett behov av samverkan. 

 
 

Tabell 5 . Av tabellen framgår det att socialtjänsten i större grad 
än skolan upplever att samverkan fungerar bra. 

 
 
Respondenterna på socialtjänsten fick 
svara på frågan om det finns skillnader 
mellan skolorna angående hur bra 
samverkan fungerar. Svaret på den frågan 
var entydigt ”ja” . Av det insamlade 
materialet bland skolans respondenter kan 
man se att det finns skillnader mellan 
skolorna beträffande hur de upplever att 
samverkan fungerar. Några skolor anser att 
samverkan fungerar mycket bra och de har 
ett stort förtroende gentemot socialtjänsten. 
Några skolor tycker däremot att samverkan 
fungerar dåligt och förtroendet för social-
tjänsten är litet. 
 
Hinder och möjligheter med samverkan 
Både socialtjänst och skola upplever att det 
finns vissa hinder mot samverkan. Svaren 
skiljer sig dock åt angående vilka hinder 
man upplever att det finns. Ett svar som 
många angav som hinder både bland 
personalen på socialtjänsten och på skolan 
är tidsbrist.  Specifikt för skolans 
respondenter var att många angett att 
socialtjänstens starka sekretess är ett hinder 
mot samverkan, vilket ingen av 
respondenterna på socialtjänsten angett. 
Även bristen på feedback från 
socialtjänsten uppgav skolan som ett 
hinder. Ytterligare ett exempel på svar 
angående hinder är; ”Samverkan kan 
ibland upplevas ensidig, det är bara 
skola/förskola som informerar”. 
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Tabell 6. Socialtjänsten och skolan är samstämmiga i frågan om 
det finns hinder mot samverkan. 

 
 
På frågan om man upplever att det finns 
möjligheter med samverkan svarade 
samtliga av socialtjänstens respondenter 
”ja” . Ungefär 58 % av skolans 
respondenter svarade ”ja” , en ganska stor 
andel (ungefär en tredjedel) svarade ”vet 
ej” och ytterst få ”nej” på samma fråga. 
 
Tabell 7. Socialtjänsten svarar i större utsträckning att det finns 
möjligheter med samverkan. 

 
 
Respondenterna fick uppge vilka 
möjligheter man anser att det finns med 
samverkan. Många uppgav relativt 
samstämmiga svar som till exempel att 
”samordnade insatser” ses som en 
möjlighet. Andra möjligheter som 
förknippas med samverkan är att; ”olika 
kompetens kompletterar varandra”, att det 
är ”lättare att få en helhetsbild av eleven” 
samt att man får ”information om 
varandras verksamhetsområden och 
roller”. Många respondenter hade även 
skrivit att ”samverkan ger fördelar för 
barn/ungdomar och deras familjer”.  
 
 

Analys 
 
Kännedom om Ludvikamodellen 
Att rektorer och arbetslagsledare känner till 
Ludvikamodellen i större utsträckning än 
övrig skolpersonal i undersökningen var 
inte så överraskande. Rektorer deltar i en 
av de arbetsgrupper som utvecklar 
Ludvikamodellen och är på det sättet 
naturligt informerade. Arbetslagsledare 
fungerar som ett mellanled mellan rektorer 
och övriga lärare och detta kan ses som en 
förklaring till att den gruppen av 
respondenter visat sig ha större kännedom 
om Ludvikamodellen än övrig under-
visande personal. Det uppenbart att 
informationen om Ludvikamodellen inte 
nått alla led. Orsakerna till det kan vara 
flera. En förklaring kan vara att det är svårt 
att nå ut till alla eller att det av någon 
anledning brister i informationskedjan.  
 
I Ludvika finns inget dokument som 
beskriver Ludvikamodellen tillgängligt för 
alla berörda samverkanspartners. Lundgren 
och Persson (2003) påpekar att för att nå 
en bättre samverkan bör en god 
dokumentation ligga till grund där man 
tydligt beskriver hela samverkansprocessen 
och de mål man vill uppnå (a.a.). Att 
samverkan sker utan att alla samverkans-
partners vet vad syftet och målet med 
samverkan är kan leda till att de individer 
som omfattas inte får det stöd som är avsett 
(McConkey 2002). Ett gemensamt 
samverkansdokument gör samverkans-
arbetet mindre sårbart för till exempel 
personalomsättningar då det är ett verktyg 
för att skapa stabilitet och kontinuitet. Ett 
sådant dokument kan även skapa struktur 
och tydliggöra rutiner, målsättning, 
strategier och de direktiv man har att 
förhålla sig till. Det ger även tyngd och 
mandat åt samverkansarbetet (Social-
styrelsen & Länsstyrelserna 2006).  
 
Även om majoriteten av skolans 
respondenter känner till anmälnings-
förfarandet är det ett flertal som inte har 
kännedom om hur man går tillväga vid en 
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anmälan trots att det har gått ut en 
skrivelse till personal på skolan som 
beskriver tillvägagångssättet vid anmälan. 
De rutiner för anmälan som ingår i 
Ludvikamodellen är relativt nya och kan 
med tiden bli inarbetade rutiner som 
underlättar samverkan (Sundell & Flodin 
1997). 
 
Studien visar även att några av skolans 
respondenter har avstått från att göra en 
anmälan trots att de känt oro för ett barn. 
Orsakerna kan vara flera och detta skulle 
kunna vara ett tecken på bristfällig 
samverkan då kännetecken på det bland 
annat är misstro, upplevelse av bristande 
återkoppling och egen osäkerhet (SoS-
rapport 1999:11).  
 
Okunskap om bestämmelserna angående 
anmälningsskyldighet och hur man går 
tillväga kan leda till en osäkerhet som 
medför att anmälan till socialtjänsten inte 
görs (Wigzell & Börjesson 2004). 
Socialtjänsten är beroende av information 
från bland annat skolan för att få 
kännedom om de barn och ungdomar som 
kan vara i behov av socialtjänstens 
insatser. Det är därför av yttersta vikt att de 
som har den kännedomen verkligen 
fullföljer sin anmälningsplikt 
(prop.2002/03:53, Wigzell & Börjesson 
2004). För det enskilda barnet som är i 
behov av stöd, hjälp och eventuellt skydd 
är det angeläget att bli uppmärksammad i 
ett tidigt skede för att man ska kunna 
motverka en ogynnsam utveckling eller att 
situationen förvärras. Personal inom skolan 
är en betydelsefull del av barnens vardag. 
De har därmed en viktig funktion då det 
gäller att upptäcka de barn som kan behöva 
samhällets stöd. Det är därför en absolut 
nödvändighet att personalen inom skolan 
har den kunskap som behövs för att kunna 
upptäcka, stödja och hjälpa utsatta barn. 
Det är angeläget att de verksamheter som 
möter barn har ett gemensamt synsätt på i 
vilka situationer barn far illa eller riskerar 
att fara illa (prop.2002/03:53).  
 

Information, feedback och förtroende 
Något som vi funnit anmärkningsvärt i 
studien är att hälften av de respondenter 
som deltagit vid ett uppföljningsmöte 
upplever att de inte har fått någon 
återkoppling från socialtjänsten efter 
anmälan. Andra studier har visat att 
socialtjänstens samverkanspartners har 
upplevt att informationen är ensidig, det 
vill säga att anmälaren ger information 
men inte får någon tillbaka.  Följden av 
detta kan bli att anmälaren känner att 
stödet uteblir och att anmälan inte fått den 
effekt man har avsett (Andersson 1999, 
Kjellberg 2005, Clevesköld, Lundgren & 
Thunved 2005). Socialtjänstens agerande 
vid anmälningar, information om hur 
ärendet kommer att handläggas vidare, 
vilka skyldigheter de har gentemot den 
enskilde och i vilken grad återkoppling kan 
ske till skolan är av stor vikt (Wigzell & 
Börjesson 2004).  
 
Studien visar att det finns vissa brister i 
återkoppling från socialtjänsten till skolan. 
Det kan vara en följd av att 
bestämmelserna i 7 kap. 4 § SekrL hindrar 
socialsekreteraren att utan samtycke lämna 
ut uppgifter om den enskildes personliga 
förhållanden. Det kan även ses som ett 
tecken på att samtycke enligt 14 kap. 4 § 
SekrL inte har inhämtats av socialtjänsten 
(Norström & Thunved 2005, Danermark 
2003, Wigzell & Börjesson 2004).  
 
Den skillnad som framkommit mellan 
vissa skolor då det gäller hur man upplever 
att samverkan fungerar sammanfaller även 
med vilket förtroende man har för 
socialtjänsten, det vill säga att en upp-
levelse av att samverkan fungerar dåligt 
sammanfaller med ett litet förtroende för 
socialtjänsten och vice versa. En viktig 
förutsättning för en väl fungerande 
samverkan är bland annat att det finns ett 
förtroende för den andra samverkans-
partnern (Andersson 1999, Sundell & 
Colbiörnsen 1999). Då förtroendet för 
socialtjänsten ändå, generellt sett, är stort 
bland skolans respondenter är en av 
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grundförutsättningar uppfyllda för att en 
god samverkan ska uppnås.  
 
Behov och upplevelse av samverkan 
En annan viktig förutsättning är att 
samverkansparterna upplever ett behov av 
samverkan (Socialstyrelsen 2004). Att det 
finns ett behov av samverkan mellan skola 
och socialtjänst framgår klart av studiens 
resultat. Detta kan tolkas som att man 
upplever samverkan som någonting 
positivt och nödvändigt (Socialstyrelsen 
och Länsstyrelserna 2006). Det är dock en 
viss skillnad i upplevelsen av hur 
samverkan fungerar. Socialtjänsten upp-
lever i högre grad än skolan att samverkan 
fungerar bra. Detta kan ses som en följd av 
att informationen om samverkansmodellen 
inte har nått ut till alla inom skolan. Detta 
medför att målen för samverkan därmed 
inte blir tydliga för alla parter i 
samverkansprocessen. Det kan i sin tur 
avspegla sig i en negativ upplevelse av 
samverkan (Danermark 2003).  
 
Hinder och möjligheter med samverkan 
Samverkan är resurskrävande och en 
förutsättning för en god samverkan är att 
tillräckligt med tid och resurser är avsatt 
för detta ändamål (Socialstyrelsen & 
Länsstyrelserna 2006, Sundell & Flodin 
1997). Ett hinder mot samverkan som i stor 
utsträckning angavs hos alla respondenter 
var tidsbrist, vilket kan ses som att 
tillräckliga resurser saknas. För att nå en 
framgångsrik samverkan bör ledningen ge 
sitt stöd och ta ansvar för att alla 
nödvändiga resurser tillförs (prop. 
2002/03:53, Socialstyrelsen & 
Länsstyrelserna 2006).   
 
Av de öppna svar som lämnats angående 
hinder mot samverkan hade ingen 
respondent på socialtjänsten angivit 
sekretessen som ett hinder mot samverkan. 
Detta kan tolkas som att socialtjänsten inte 
använder sekretessen som en ursäkt för att 
slippa samverka (Lundgren & Persson 
2003). Däremot är sekretessen något som i 
stor utsträckning tas upp som ett hinder 

från skolans respondenter. Det kan vara ett 
uttryck för att man inte fått information om 
socialtjänstens vidare åtgärder efter den 
anmälan som gjorts och därmed tolkat 
detta som att sekretessen medför ett hinder 
mot fortsatt samverkan. Den metod som 
används vid anmälningar från skolan, det 
så kallade anmälningsmötet, kan öppna 
upp för samverkan om alla parter i 
samband med mötet klarlägger vilken 
information man har behov av att dela med 
varandra (Danermark 2003). Vid detta 
tillfälle kan även ett uppföljningsmöte 
bokas och man har i detta sammanhang 
även möjlighet att inhämta samtycke från 
den enskilde till att informationsutbyte och 
samverkan mellan verksamheterna får ske. 
I detta fall skulle sekretessbestämmelserna 
inte längre utgöra ett hinder mot sam-
verkan (Norström & Thunved 2005). Ett 
annat sätt att samverka utan att bryta mot 
sekretessen är att diskutera avidentifierade 
ärenden på en mer generell nivå (prop. 
2002/03:53). 
 
Ett tecken på en bristfällig samverkan är 
bland annat avsaknaden av återkoppling 
från socialtjänsten till anmälaren (SoS-
rapport 1999:11). Detta kan även upplevas 
som ett hinder mot samverkan (Lundgren 
& Persson 2003), vilket skolans 
respondenter har gett uttryck för. Bristen 
på återkoppling kan även leda till att 
samverkan inte ses som ömsesidigt 
fördelaktig för alla samverkansparter, 
något som ytterligare försvårar samverkan 
(Socialstyrelsen 2004).  
 
Att samverkan är en skyldighet för både 
socialtjänst och skola framgår av 
lagstiftningen. Socialtjänsten har därutöver 
ett ansvar för att ta initiativet till 
samverkan (Norström & Thunved 2005). 
Socialtjänstens utökade ansvar i denna 
fråga skulle kunna vara en bidragande 
orsak till att socialtjänstens respondenter i 
högre utsträckning än skolans respondenter 
upplever att det finns möjligheter med 
samverkan. Socialtjänsten är dessutom 
beroende av att få information från det 
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övriga samhället för att kunna fullgöra sina 
skyldigheter och uppgifter (Wigzell & 
Börjesson 2004). Att se fördelar med 
samverkan kan ibland vara svårt, dels på 
grund av svårigheterna i att utvärdera detta 
(Socialstyrelserna & Länsstyrelserna 2006, 
Bergmark & Lundström 2005), men även 
på grund av att det behövs ansträngningar 
för att uppnå en god samverkan (Bergmark 
& Lundström 2005).   
 
Att det finns möjligheter med samverkan 
står klart (Norström & Thunved 2005). 
Socialstyrelsens definition på samverkan 
(Socialstyrelsen 2004) sammanfaller i stor 
utsträckning med de möjligheterna med 
samverkan som respondenterna i vår 
undersökning uppgett.  Definitionen inne-
bär att samverkansparterna bidrar med sina 
speciella resurser, kunskaper, synsätt och 
färdigheter till det gemensamma arbetet 
kring den enskilde. Detta för att skapa en 
enhetlig bedömning och insats (a.a.).   
 
Diskussion 
Det samverkansarbete som pågår i Ludvika 
kommun ligger i tiden då studien visar att 
det finns ett behov av samverkan mellan 
skola och socialtjänst. Samverkan är en 
uppmärksammad arbetsform, både 
nationellt och internationellt, men det 
saknas forskning om effekterna för den 
enskilde. Samverkan brukar ändå fram-
ställas som något positivt och nödvändigt 
som kan ge förtjänster både för de 
professionella och för de individer de 
arbetar med. Samverkan är dessutom en 
skyldighet, inte bara för socialtjänsten utan 
även för skolan i de fall då det handlar om 
ett arbete kring barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Socialtjänsten är 
dessutom beroende av att samverka med 
andra samhällsaktörer. De behöver få in 
uppgifter för att bli uppmärksammade på 
de barn och ungdomar som kan behöva 
socialtjänstens insatser.  
 
I Ludvika kommun har en ny form för hur 
anmälningar tas emot arbetats fram. Denna 
mötesform upplevs som positiv och anses 

dessutom leda till en ökad samverkan. 
Samtidigt som denna mötesform upplevs 
vara ett forum för samverkan, och vi 
upplever att samverkansarbetet i Ludvika 
kommun är på rätt väg, finns det även vissa 
brister.  Dokumentationen kring modellen 
är inte så utförlig som den borde vara med 
tanke på de erfarenheter som tidigare 
forskning beskriver angående vikten av ett 
tydligt samverkansdokument. Den 
dokumentation som finns och som 
beskriver modellen finns dessutom inte 
tillgänglig för alla de som skulle behöva ta 
del av den, vilket innebär att samverkans-
modellens mål och struktur inte blir tydliga 
för alla inblandade. Något annat som 
påvisar detta är det faktum att rektorer och 
arbetslagsledare i större utsträckning än 
övriga respondenter på skolan har känne-
dom om Ludvikamodellen. 
 
Ytterligare en brist som framkommit i det 
samverkansarbete som pågår är bristen på 
återkopplig från socialtjänst till skola efter 
det att en anmälan gjorts. Trots att många 
inom skolan deltar i ett efterföljande 
uppföljningsmöte upplever en hel del av 
dem att de ändå inte fått någon information 
om socialtjänstens åtgärder efter anmälan. 
Detta är något både anmärkningsvärt och 
intressant. En möjlig förklaring kan vara 
att det är ett uttryck för att skolans personal 
har ett större behov av återkoppling än vad 
de får. För den som gör en anmälan kan 
oron för barnet ha varit påtaglig under en 
längre tid innan man tar beslutet om att 
göra en anmälan. Att sedan lämna ifrån sig 
en del av ansvaret och kanske inte veta vad 
som händer kan skapa en frustration hos 
den som anmält. Tiden kan även spela in 
här och förstärka frustrationen ytterligare 
om den som anmäler känner att ingenting 
hänt efteråt. Som anmälare kan 
frustrationen eventuellt byggas på 
ytterligare om det finns en egen osäkerhet 
som handlar om vilka konsekvenser 
anmälan får.  Dels för barnet och dess 
familj men även för anmälaren själv till 
exempel då det handlar om den fortsatta 
relationen till, och samarbetet med barnets 
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föräldrar efteråt. För socialtjänsten kan 
ärendet däremot vara nytt och de behöver 
tid för att sätta sig in i barnets situation för 
att kunna göra en bedömning av vilka 
åtgärder som kan vara lämpliga. Den 
frustration vi tror att anmälaren ofta 
upplever skulle kunna motverkas om 
kunskapen om varandras yrkesroller och 
uppgifter stärks. Detta för att undvika att 
förväntningarna på vad den andre inom sin 
profession kan utföra är större än vad som i 
realiteten är möjligt. En annan viktig bit 
kan handla om förtroendet för social-
tjänsten och om samverkanspartnern litar 
på att de verkligen gör det som borde, och 
kan, göras i situationen.  
 
En annan möjlig förklaring till det som 
framkommit angående återkopplingen från 
socialtjänst till skola skulle kunna bero på 
brister i enkäten avseende frågornas 
tydlighet. Om respondenterna missförstått 
frågan och därmed besvarat något annat än 
det som avsetts påverkas tillförlitligheten 
av studiens resultat i negativ bemärkelse.  
 
Både skolan och socialtjänsten har uttryckt 
att de har ett behov av att samverka med 
varandra. Det intressanta i sammanhanget 
är den skillnad som framkommer mellan 
skola och socialtjänst angående frågan om 
det finns möjligheter med samverkan. 
Socialtjänsten svarar i betydligt högre grad 
än skolan att det finns möjligheter med 
samverkan. En möjlig orsak till denna 
skillnad kan vara att socialtjänsten har en 
lagstadgad skyldighet att samverka med ett 
uttalat förstahandsansvar. Samverkan blir 
därmed en naturlig, påtaglig och 
nödvändig del av det sociala arbetets 
vardag vilket kan medföra att det är lättare 
att se möjligheter med samverkan.  
 
Studien visar att skolan i mindre 
utsträckning än socialtjänsten upplever att 
samverkan fungerar bra, vilket kan sättas i 
relation till de hinder som skolan upplever 
att det finns mot samverkan. De hinder 

som framkommit i studien är inte omöjliga 
att undanröja. Då det handlar om åter-
koppling kan parterna gemensamt 
diskutera frågan och komma fram till i 
vilka former återkoppling kan ske för att 
kommunikationen inte ska bli ensidig. 
Sekretessen har också framkommit som ett 
hinder. Om den enskilde ger sitt samtycke 
till informationsutbyte och att samverkan 
får ske utgör inte sekretessen längre något 
hinder. Det är också viktigt att 
samverkansparterna vet vad som gäller och 
vilka bestämmelser man har att förhålla sig 
till. Det kan underlätta om man på förhand 
för principiella diskussioner om vilken 
information socialtjänsten kan delge skolan 
så att missförstånd omkring detta kan 
undvikas. Den tidsbrist som uppgetts vara 
ett hinder kan motverkas genom att 
ledningen tillför de resurser som är 
nödvändiga.  
 
Studiens sammanfattande slutsatser 
En sammanfattning av våra slutsatser är; 

• Att dokumentationen kring 
Ludvikamodellen är bristfällig. 

• Att det finns skillnader mellan olika 
befattningar inom skolan angående 
hur väl man känner till Ludvika-
modellen. 

• Att det finns skillnader avseende 
hur man upplever att samverkan 
fungerar dels mellan socialtjänst 
och skola och dels mellan skolorna.  

• Att det finns ett behov av 
samverkan hos båda samverkans-
parterna. 

• Att respondenterna upplever att det 
finns både hinder och möjligheter 
relaterade till samverkan. 

 
Framtida forskning inom området skulle 
kunna bestå av en longitudinell studie 
gällande samverkansarbetet i Ludvika 
kommun. Det skulle dessutom vara 
intressant att jämföra samverkansarbetet i 
olika kommuner. Det är även av vikt att 
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vidare forskning kan påvisa effekterna av 
samverkan på individnivå eftersom detta 
saknas inom tidigare forskning. 
 
Avslutningsvis vill vi uppmuntra det 
samverkansarbete som påbörjats i Ludvika 
kommun. Att få till stånd en god 

samverkan är resurskrävande och vi är av 
den uppfattningen att det finns mycket som 
är positivt i det arbete som pågår. Vår 
förhoppning är att vårt arbete på något sätt 
ska vara till nytta för våra respondenter och 
bidra till att deras pågående samverkans-
arbete utvecklas i positiv riktning. 

Sammanfattning 
 

Hinder eller möjligheter? – en studie av socialsekreterares och 
skolpersonals erfarenheter av samverkan. 

  
Denna artikel belyser det viktiga arbete 
som sker med barn och ungdomar genom 
att olika myndigheter samverkar. Artikeln 
handlar om samverkan mellan socialtjänst 
och skola i Ludvika kommun. Syftet med 
artikeln är att undersöka hur undervisande 
personal och rektorer inom grundskolan 
samt socialsekreterare på barn- och 
ungdomsenheten i Ludvika kommun 
upplever att samverkan fungerar. Utifrån 
syftet har ett antal frågeställningar 
formulerats gällande hur väl man inom 
skolan känner till den samverkansmodell 
som ligger till grund för samverkansarbetet 
i kommunen och om det finns skillnader 
mellan personalkategorierna. Ytterligare 
frågeställningar handlar om skillnader 
mellan socialtjänst och skola gällande 
upplevelsen av hur samverkan fungerar, 
skillnader mellan olika skolor i samma 
avseende samt om respondenterna 
upplever att det finns några hinder 
och/eller möjligheter med samverkan.  
 
Samverkan är och har varit ett aktuellt 
ämne under en lång tid i samhällsdebatten. 
Inom socialtjänsten har samverkan med 
andra verksamheter blivit en del av det 
sociala arbetets vardag då socialtjänsten 
har en lagstadgad skyldighet att samverka 
och ta initiativet till samverkan. I Ludvika 
har man arbetat fram en samverkansmodell 
för samarbetet mellan socialtjänst och 
skola som kallas Ludvikamodellen. Detta 
för att bättre ta tillvara resurser inom 

förvaltningen där både skola och 
socialtjänst ingår. Även om samverkan är 
både en skyldighet och många gånger även 
en nödvändighet finns det vissa 
förutsättningar som direkt underlättar 
samverkan. Detta har man funnit inom 
tidigare forskning. Det finns även vissa 
hinder och möjligheter som identifierats 
genom tidigare erfarenheter av samverkan. 
Data har samlats in genom en 
enkätundersökning bland skolpersonal och 
socialsekreterare i Ludvika kommun. 
Resultatet redovisar bland annat 
respondenternas uppfattning om behovet 
av samverkan, upplevelsen av hur 
samverkan fungerar och om det finns 
hinder och möjligheter med samverkan. De 
slutsatser som kan dras av studien är att 
dokumentationen om samverkansmodellen 
är bristfällig då det inte finns något 
officiellt samverkansdokument mellan 
socialtjänst och skola. Ett sådant dokument 
bör, enligt tidigare forskning, upprättas och 
ligga till grund för samverkan. Det finns 
skillnader mellan olika befattningar inom 
skolan angående hur väl man känner till 
Ludvikamodellen. Det finns också 
skillnader avseende hur man upplever att 
samverkan fungerar dels mellan 
socialtjänst och skola och dels mellan 
skolorna. Det finns ett uttalat behov av 
samverkan både hos socialtjänsten och hos 
skolan men man upplever dessutom att 
samverkan är förknippad med hinder och 
möjligheter. 
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Abstract 
 

Obstacles or opportunities? – A study of the experience of 
collaboration of social welfare secretaries and school staff. 
 
The purpose of this study is to illustrate the 
importance of the work with children and 
youth through the joint efforts between 
different authorities. The study deals with 
the collaboration between the social 
services and schools in the Ludvika 
municipality. The objective of the study is 
to investigate how teaching personnel and 
headmasters in compulsory schools and the 
social welfare secretaries in Ludvika, 
experience the collaboration, and how this 
works. On the basis of the objective, we 
have formulated some relevant questions; 
To what degree are schools aware of the 
model of collaboration, which is the basis 
for collaboration within the municipality, 
and are there any differences in awareness 
between different categories of employees? 
Other questions deal with differences in 
how the social services and schools 
experience the collaboration, discrepancies 
between different schools in this regard 
and if the respondents’ experience any 
obstacles and/or opportunities by the 
collaboration.  
 
Collaboration is, and has been, a pressing 
issue for a long time in the public debate. 
Within the social services, collaboration 
with other functions has become a natural 
part of the daily work since the social 
services are obliged to collaborate and to 
take initiative for collaboration. In 
Ludvika, a model for collaboration, called 
Ludvikamodellen, has been worked out for 
the social services and schools. The aim 
with this model is to better economize the 
resources in the part of the administration 
where both school and social services are 
included. Even though the collaboration is 
both an obligation and a necessity, there 
are conditions that facilitate the 
collaboration. This has been shown in 
previous research. Certain obstacles and 

opportunities have also been identified, by 
experience, in previous collaborations. 
Information has been collected through 
questionnaires to school staff and social 
welfare secretaries in Ludvika. The result 
shows, among other things, the 
respondents’ view of the need for 
collaboration, the experience of how the 
collaboration works and if there are 
obstacles and opportunities with the 
collaboration.  
 
One conclusion from the study is that 
documentation about the collaboration 
model is inadequate since there are no 
official document of collaboration between 
the social services and schools. Such a 
document should, according to previous 
research, be established and used as a basis 
for collaboration. There are also 
differences between different positions 
within the schools in how well 
Ludvikamodellen is known. There are also 
discrepancies in the experience of how the 
collaboration works, both between the 
social services and schools and between 
different schools. There is a pronounced 
need for collaboration at both the social 
services and at the schools, but 
collaboration is also believed to be 
associated with obstacles and 
opportunities. 
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      Bilaga 1 
Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Handledare: Fil Dr Universitetslektor Björn Johansson 
C-uppsats 
 
Hej! 
Vi heter Karin Ericsson och Susanne Becirovic, vi är studenter på Örebro Universitet där vi 
utbildar oss till socionomer. Vi skriver nu vårt examensarbete i socialt arbete som ett 
avslutande moment i vår utbildning. Arbetet handlar om samverkan mellan socialtjänst och 
skola. Vi är väldigt tacksamma om Ni kan hjälpa oss genom att besvara den enkät som vi har 
arbetat fram. 
 
Syftet med enkätundersökningen är att undersöka hur skolpersonal och socialsekreterare 
upplever att samverkan fungerar. Därför har denna enkätundersökning gått ut till Dig och alla 
andra lärare inom Ludvika kommun (Förskoleklass – årskurs 9) samt en liknande enkät till 
socialsekreterare på socialtjänsten (barn- och ungdomsenheten) i Ludvika.   
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt men det är mycket värdefullt för undersökningens kvalitet 
om Ni tar Er tid att besvara frågorna. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla 
frågor. Vi har lagt ut ett kuvert i personalrummet märkt ”Enkätsvar”, där kan du lägga Din 
besvarade enkät. Vi kommer och hämtar upp enkätsvaren om en vecka (antagligen den 27/4). 
 
Alla enkäter behandlas konfidentiellt.   
I enkäten efterfrågas ”Befattning” samt ”Skola” dessa uppgifter kommer endast vi och vår 
handledare få ta del av och vi garanterar att identiteten aldrig röjs eller missbrukas. 
 
Trots att vi förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill hjälpa oss att öka 
kunskaperna om samverkan mellan skola och socialtjänst. 
 
Vid frågor ring eller maila oss gärna.  
 
Hör gärna av Er per telefon eller mail om Ni önska ett exemplar av det färdigställda 
examensarbetet. 
 
Karin Ericsson 070-313 96 91  
Mail: kaer@tele2.se 
     
Susanne Becirovic 070-238 17 52 
Mail: susannebecirovic@hotmail.com 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Susanne Becirovic  Karin Ericsson 



ENKÄTFRÅGOR GÄLLANDE SAMVERKAN 
 
Frågorna besvaras genom att Du kryssar för de svar/påstående som bäst överensstämmer 
med Din uppfattning.  
 
 
1. Kön:   Kvinna 
  
  Man 
 
 
2. Sammanlagt antal år Du har arbetat inom skolan:     0-2 år 
      2-5 år 
      5-10 år 
      10 år och mer 
 
 
3. Befattning:   Rektor   

 Arbetslagsledare  
 Förskollärare 
 Lärare  
 Annat_______    

 
 
 
4. Skola:________________________________ 
 
5. Hur väl känner du till socialtjänstens nya    Mycket väl 
 arbetssätt den så kallade ”Ludvikamodellen”?   Ganska väl 
      Inte så väl 
      Inte alls 
 
6. Jag vet hur jag ska gå tillväga vid en  
anmälan till socialtjänsten angående oro för ett barn.   Ja 
      Tveksamt    
      Nej 
 
 
7. Har du vid något tillfälle under de två senaste åren    Ja 
gjort en anmälan (via rektor) till socialtjänsten angående   Tveksamt 
ett barn som du känt oro för?      Nej 
 (Vid ”Nej” gå vidare till fråga 15)     
 
 
8. Om ”Ja” på fråga 7, har du då deltagit på anmälningsmötet?  Ja 
      Nej 
 
9. Om ”Nej” på fråga 8, varför? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Om Du har deltagit vid ett anmälningsmöte,    Mycket bra    
vad är din uppfattning om mötesformen?      Ganska bra     
      Varken bra eller dålig   
      Ganska dålig 
   Mycket dålig
  



 
11. Fick Du information om socialtjänstens     Ja 
åtgärder efter anmälningsmötet?    Nej 
 
 
 
12. Vid ”Nej” på fråga 11, upplevde Du att Du hade behov   Ja 
 av ytterligare information?     Nej 
      Vet ej 
 
 
13. Deltog Du vid ett uppföljningsmöte     Ja 
efter anmälningsmötet?     Nej 
 
 
14. Om ”Nej” på fråga 13,  varför? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
     
 
15. Har Du vid något tillfälle avstått från att anmäla   Ja 
 din oro för ett barn till socialtjänsten?    Nej 
 
 
16. Om ”Ja” på fråga 15.  vad var i så fall orsaken till att Du avstod? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      
17. Har du vid något tillfälle avstått från att konsultera   Ja 
 socialtjänsten angående din oro för ett barn?    Nej 
 
 
 
18. Om ”Ja” på fråga 17, varför avstod du från konsultation? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
19. Mitt förtroende för socialtjänsten är    Mycket stort 
      Ganska stort 
      Varken stort eller litet 
      Ganska litet 
      Litet 
      Obefintligt 
 
 
20. Känner du ett behov av att samverka med socialtjänsten?   Ja 
      Nej 
      Vet ej 



 
21. Känner du ett behov av ökad samverkan    Ja 
 mellan skola och socialtjänst?     Nej 
      Vet ej 
 
22. Hur skulle du gradera vikten av samverkan   Mycket viktig 
 mellan skola och socialtjänst?     Ganska viktig 
      Varken viktig eller oviktig 
      Inte så viktig 
      Inte alls viktig 
 
 
23. Hur upplever du att samverkan fungerar     Mycket bra 
mellan skola och socialtjänst?     Ganska bra 
      Varken bra eller dåligt 
      Ganska dåligt 
      Mycket dåligt 
 
 
24. Finns det något samverkansdokument    Ja 
 skrivet mellan skolan och socialtjänsten?    Nej 
      Vet ej 
 
Ta ställning till följande påstående: 
 
25. Anmälningsmöte som mötesform leder till ökad    Instämmer helt 
samverkan mellan skola och socialtjänst   Instämmer delvis 
        Varken för eller emot 
      Delvis motsatt uppfattning 
      Helt motsatt uppfattning 
 
26. Upplever du att det finns möjligheter med samverkan?   Ja 
      Nej 
      Vet ej 
 
 
27. Om ”Ja” på fråga 26, vilka möjligheter upplever Du att det finns med samverkan? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
28. Upplever du att det finns hinder mot samverkan?   Ja 
      Nej 
      Vet ej 
 
29. Om ”Ja” på fråga 28, vilka hinder upplever du att det finns? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



      Bilaga 2 
Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Handledare: Fil Dr Universitetslektor Björn Johansson 
C-uppsats 
 
Hej! 
Vi heter Karin Ericsson och Susanne Becirovic, vi är studenter på Örebro Universitet där vi 
utbildar oss till socionomer. Vi skriver nu vårt examensarbete i socialt arbete som ett 
avslutande moment i vår utbildning. Arbetet handlar om samverkan mellan socialtjänst och 
skola. Vi är väldigt tacksamma om Ni kan hjälpa oss genom att besvara den enkät som vi har 
arbetat fram. 
 
Syftet med enkätundersökningen är att undersöka hur skolpersonal och socialsekreterare 
upplever att samverkan fungerar. Därför har denna enkätundersökning gått ut till Dig och alla 
andra socialsekreterare inom socialtjänsten (barn- och ungdomsenheten) samt en liknande 
enkät till lärare på samtliga skolor inom Ludvika kommun (Förskoleklass – årskurs 9).   
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt men det är mycket värdefullt för undersökningens kvalitet 
om Ni tar Er tid att besvara frågorna. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla 
frågor. Vi kommer och hämtar upp enkätsvaren om en vecka. Alla enkäter behandlas 
konfidentiellt.   
 
Trots att vi förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill hjälpa oss att öka 
kunskaperna om samverkan mellan skola och socialtjänst. 
 
Vid frågor ring eller maila oss gärna.  
 
Hör gärna av Er per telefon eller mail om Ni önska ett exemplar av det färdigställda 
examensarbetet. 
 
Karin Ericsson 070-313 96 91  
Mail: kaer@tele2.se 
     
Susanne Becirovic 070-238 17 52 
Mail: susannebecirovic@hotmail.com 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Susanne Becirovic  Karin Ericsson 



ENKÄTFRÅGOR GÄLLANDE SAMVERKAN 
 
Frågorna besvaras genom att Du kryssar för de svar/påstående som bäst överensstämmer med 
Din uppfattning.  
 
 
1. Kön:   Kvinna 
  
  Man 
 
2. Utbildning:  ________________________ 
 
 
3. Antal år i yrket : __________________ 
 
 
4. Har Du deltagit vid ett anmälningsmöte enligt   Ja 
 ”Ludvikamodellen” tillsammans med skolpersonal?   Nej 
      
    
 
5. Om Du deltagit vid ett anmälningsmöte tillsammans med   Mycket bra       
 skolpersonal, vad är Din uppfattning om mötesformen?   Ganska bra 
      Varken bra eller dålig   
      Ganska dålig 
     Mycket dålig 
 
 
6. Lämnade Du information till skolan om socialtjänstens    Ja 
åtgärder efter anmälningsmötet?    Nej 
 
 
7. Vid ”Nej” på fråga 6, varför?   
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ta ställning till följande påstående: 
 
8. Anmälningsmöte som mötesform leder till ökad   Instämmer helt  
samverkan mellan skola och socialtjänst  Instämmer delvis  
  Varken/eller 
  Devis motsatt uppfattning 
  Helt motsatt uppfattning 
     
 
9. Känner Du ett behov av att samverka med skolan?   Ja 
      Nej 
      Vet ej 
 
10. Känner Du ett behov av ökad samverkan    Ja 
 mellan skola och socialtjänst?     Nej 
      Vet ej 
 
 



11. Hur skulle Du gradera vikten av samverkan   Mycket viktig 
 mellan skola och socialtjänst?     Ganska viktig 
      Varken viktig eller oviktig 
      Inte så viktig 
      Inte alls viktig 
 
12. Hur upplever Du att samverkan fungerar     Mycket bra 
mellan skola och socialtjänst generellt sett?    Ganska bra 
      Varken bra eller dåligt 
      Ganska dåligt 
      Mycket dåligt 
 
13. Upplever Du att det finns skillnader mellan skolor då det    Ja 
gäller hur väl samverkan fungerar?    Nej 
      Vet ej 
    
       
 
14. Finns det något samverkansdokument    Ja 
 skrivet mellan skolan och socialtjänsten?    Nej 
      Vet ej 
 
 
15. Upplever Du att det finns möjligheter    Ja 
med samverkan med skolan?     Nej 
      Vet ej 
 
 
 
16. Om ”Ja” på fråga 15, vilka möjligheter upplever Du att det finns med samverkan? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
17. Upplever Du att det finns hinder mot samverkan med skolan?  Ja 
      Nej 
      Vet ej 
 
 
18. Om ”Ja” på fråga 17, vilka hinder upplever Du att det finns med samverkan? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


