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Abstract 
 
Per Germundsson (2011): Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. 
Om sociala representationer och interprofessionell samverkan. (Teachers, 
social workers and children at risk. On social representations and inter-
professional collaboration). Studies from the Swedish Institute for 
Disability Research 36, 169 pp. 
 
The aim of the thesis is, through use of the theory of social representations, 
to increase knowledge about the meeting between social workers and teach-
ers, as professional groups, during collaboration with regard to the target 
group, children at risk. The thesis intends to capture the parties’ perceptions 
of one another and of that about which they are cooperating, as well as to 
discuss possible consequences of these perceptions in the context of inter-
professional collaboration on children at risk. 

Empirical data was collected through an association study. The informants 
consisted of 200 teachers and social workers who had participated in various 
collaborative projects concerning the target group of children at risk. 

The study shows that the two professional groups have similar represen-
tations of children at risk. The social workers’ representations of the teach-
ers are mostly positive, but the teachers are perceived, in many cases, to lack 
knowledge about social workers and their field of expertise. Teachers’ re-
presentations of social workers are colored to a much greater extent by 
negative associations. The negative image is primarily related to social ser-
vices as an organization, not to social workers as individuals.  

In relation to the specific area of interprofessional collaboration on child-
ren at risk, the study indicates that the involved parties’ social representa-
tions play a significant role in the collaboration process. The research of this 
thesis has shown that the theory of social representations provides an effec-
tive framework for the study of the collaborating professionals’ group per-
ceptions of one another and of children at risk. A preliminary model that 
seeks to illuminate the role of social representations, trust, and communica-
tion in the collaborative process has been presented.   

Keywords: Children at risk, interprofessional collaboration, cooperation, 
teachers, social workers, social representations. 
 
Per Germundsson, School of Health and Medical Sciences, 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, per.germundsson@oru.se  
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Förord 
 
I förord till akademiska avhandlingar lyfts ibland olika metaforer fram. Att 
doktorera har liknats vid ett maratonlopp. Det låter som en rimlig liknelse. 
Men helt säker kan jag naturligtvis inte vara eftersom jag aldrig sprungit 
något sådant. Jag har alltså ingen empirisk kunskap. Hittills. Däremot har 
jag sprungit ”halvmaran”, så jag får generalisera utifrån den erfarenheten. 
Det finns faktiskt en hel del likheter mellan att doktorera och att springa 
långt. Först kommer jag att tänka på knäna. Det gör väldigt ont i dem efter 
två mil, ungefär. Då finns ingen annan möjlighet än att stanna upp en 
stund, stretcha lite, gå ett tag och sedan springa sista sträckan in i mål. 
Man vill ju gärna klara av det hela på rimlig tid. Och så ser det bättre ut 
att inte halta över mållinjen. Vätskekontrollerna under loppet är också 
viktiga. Det gäller att ha koll på vätskebalansen, annars kan det gå illa. Jag 
skulle kunna rada upp en hel del saker till som jag kommer att tänka på, 
men det ska jag avhålla mig från. Det vore förargligt att trötta ut läsaren 
redan i förordet. Jag har dessutom fått lära mig att man aldrig ska under-
skatta sina läsare, så jag gissar att poängen redan gått fram.  

Men det finns trots allt ytterligare en likhet jag vill nämna, som kanske 
inte är fullt så banal som de tidigare. Det är insikten att det inte går att 
varken doktorera eller klara ett maratonlopp alldeles själv. Man är bero-
ende av andra människor både före, under och efter. Personer som hjälper, 
stöttar, kommer med glada tillrop eller bara tror på en i största allmänhet. 
Jag har haft den stora förmånen att vara omgiven av sådana personer både 
på jobbet och i privatlivet. Nu vill jag passa på att rikta mig till er alla på 
en gång och säga: varmt tack, vänner! Som i alla projekt har det naturligt-
vis funnits några personer som varit extra viktiga och jag vill gärna nämna 
några få alldeles särskilt. Först och främst tack till min handledare Berth 
Danermark som varit med mig från start till mål (den liknelsen kunde jag 
bara inte låta bli). Jag hoppas att vi kan fortsätta vårt samarbete. Här vill 
jag även rikta ett särskilt tack till Ulrika Englund som tillsammans med 
Berth kommit med konstruktiva bidrag under hela forskningsprocessen. 
Tack också till min biträdande handledare Mohamed Chaib som bistått 
med ovärderliga fackkunskaper och till Staffan Selander som kom med 
många goda råd under slutseminariet. Un remerciement spécial à Pierre 
Ratinaud pour toute son aide. 

På det personliga planet vill jag tacka min familj för allt stöd. Ett alldeles 
särskilt tack till dig, Kicki. Utan dig hade det aldrig gått! Även om det varit 
ett spännande, roligt och lärorikt lopp är det ganska skönt att det nu går 
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mot sitt slut. Det börjar bli dags för nya projekt. Vi får väl se vad det blir. 
Kanske New York City Marathon?  
 
Limhamn i februari, 2011. 
 
Per Germundsson  
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1. Introduktion 
 
Denna avhandling handlar om de uppfattningar lärare och socialsekretera-
re har om varandra och om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Lärare och socialsekreterare som varit engagerade i olika samverkanspro-
jekt kring denna målgrupp har tillfrågats vad de associerar till när de hör 
uttrycket barn som far illa eller riskerar att fara illa och då de tänker på 
den andra yrkesgruppen. Resultatet har analyserats utifrån teoribildningen 
kring sociala representationer.  

1.1 Inledning 
 

Frågor kring barn som far illa har stor aktualitet i Sverige såväl som i flera 
andra europeiska länder (European Commission, 2009). När denna av-
handling skrivs har Barnskyddsutredningen lämnat sitt betänkande Förslag 
till lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68). Rege-
ringens uppdrag till Barnskyddsutredningen var att särskilt se över ett antal 
bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen1

Även i andra sammanhang fokuseras arbetet kring barn som far illa och 
då ofta de frågeställningar som uppstår kring samverkan. Försöksverksam-
heten med barnahus är ett sådant exempel, där socialtjänst, polis, åklagare, 
rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri skulle samver-
ka utifrån barnets behov under gemensamt tak vid utredningar kring barn 
som misstänktes vara utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Ett 
syfte var också att höja kvaliteten i utredningarna genom en nära samver-
kan. Försöksverksamheten pågick under tiden 2005–2007. Trots att för-
söksperioden varit långt ifrån problemfri fortsätter verksamheten på flera 

 samt föreslå de förändringar 
som utredningen funnit motiverade. I ett nyligen överlämnat slutbetänkan-
de av Utredningen om utsatta barn i skolan (SOU 2010:95) anger utreda-
ren att direktiven innehöll två övergripande uppdrag. Det ena var att 
”kartlägga och analysera hur kommunala och fristående huvudmän inom 
förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet samt elevhälsan arbetar 
med barn som far illa eller riskerar att fara illa” (s. 11). Det andra uppdra-
get handlade om att kartlägga och analysera hur samverkan fungerar mel-
lan dessa aktörer och andra samhällsaktörer kring den aktuella målgrup-
pen.  

                                                      
1 Bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen 
(2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). 
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håll i landet, då många anser att arbetet fungerar bättre än tidigare (Social-
styrelsen, 2008a; Landberg, 2009). Ett annat exempel är Sveriges Kommu-
ner och Landstings (SKL) projekt med modellområden som pågår under 
åren 2009–2011 och som syftar till att synkronisera insatserna för barns 
och ungdomars psykiska hälsa. I projektet ingår 14 modellområden runt 
om i landet. Ett modellområde utgörs av ett landsting eller en region till-
sammans med en eller flera kommuner eller stadsdelar (SKL, 2009). Ytter-
ligare ett exempel är regeringens uppdrag till Skolverket (dåvarande Myn-
digheten för skolutveckling) att fördela medel om 100 miljoner kronor till 
pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd en utökad 
samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdoms-
psykiatri (Skolverket, 2009). Målgruppen var barn som far illa eller riske-
rar att fara illa. Regeringsuppdraget påbörjades år 2006 och Skolverket 
återrapporterade till regeringen i december 2009. 

1.2 Varför denna studie 
 

Samverkansaktiviteterna inom såväl sakområdet barn som far illa som 
inom andra områden av välfärdsstaten har inte alltid varit lyckosamma. 
Under 1980- och 90-talen startades en rad samverkansprojekt, exempelvis 
inom rehabilitering, sjukvård och åldringsvård, men det var långt ifrån 
alltid som den entusiasm och de förhoppningar som knöts till samverkan 
infriades. Det visade sig att samverka var svårare än väntat och att sam-
verkan inte bara löste problem, utan ofta även skapade nya (Danermark, 
2004). I ett gemensamt strategidokument om samverkan kring barn och 
unga som far illa eller riskerar att fara illa skriver Myndigheten för skolut-
veckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) att det allmänt 
krävs stora investeringar i tid och energi för att etablera samverkan och 
hålla den vid liv. Vidare konstaterar dokumentets författare att en funge-
rande samverkan inte bara kan bygga på en vilja att samverka, utan att det 
är en komplex process som kräver såväl kunskap och prioritering som 
långsiktig förberedelse. 

Samverkan är föremål för intresse inom flera kunskapsområden. Det 
finns en stor mängd litteratur i ämnet och det förekommer samverkans-
forskning inom flera olika discipliner, som sociologi, psykologi, organisa-
tion- och ledarskap och folkhälsovetenskap. I litteraturen redovisas gene-
rella såväl hindrande som främjande faktorer för samverkan mellan olika 
organisationer (se t.ex. Robinson, Hewitt & Harriss, 2000; Leathard, 
2003; Fridolf, 2004; Huxham & Vangen, 2005; Danermark & Germunds-
son, 2007). En mängd sådana faktorer har identifierats. Exempelvis om-
nämns resursfrågor, grad av förankring och engagemang hos ledningen, 
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målformuleringar, kunskap och kompetens, förtroende och maktrelationer 
som viktiga faktorer som påverkar graden av framgång respektive motgång 
i samverkansarbetet. Mera sällan riktas uppmärksamheten mot det möte 
mellan olika yrkesgrupper som med nödvändighet uppstår då olika organi-
sationer samverkar inom välfärdsstaten. Även om interpersonella relationer 
studerats i flera sammanhang saknas i stor utsträckning studier som foku-
serar interprofessionella möten i denna kontext utifrån de samverkande 
parternas syn på varandra och det man samverkar kring. Det är mot denna 
bakgrund, och med syfte att i viss mån fylla denna kunskapslucka, som jag 
önskat att empiriskt studera de synsätt som parterna bär med sig och be-
skriva vilka implikationer det kan få i samverkansprocessen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta avhandlingsarbete är att utifrån teoribildningen sociala 
representationer fördjupa kunskaperna kring mötet mellan yrkesgrupperna 
socialsekreterare och lärare vid samverkan kring målgruppen barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. Avhandlingen avser fånga parternas uppfatt-
ningar om varandra och det man samverkar kring samt diskutera möjliga 
konsekvenser av dessa uppfattningar i kontexten interprofessionell sam-
verkan kring barn som far illa2

 

. De specifika frågeställningarna för studien 
är: 

• Hur kan de samverkande professionernas sociala representationer 
om varandra och om barn som far illa beskrivas och förstås? 
 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan socialsekreterarnas 
respektive lärarnas sociala representationer om den andra yrkes-
gruppen? 
 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan de båda professio-
nernas sociala representationer om barn som far illa? 
 

• Vilka faktorer kan antas påverka de sociala representationer som 
lärarna och socialsekreterarna bär med sig i mötet mellan yrkes-
grupperna? 

 

                                                      
2 Det kortare begreppet barn som far illa ska här uppfattas innefatta även begrep-
pet barn som riskerar att fara illa (se vidare avsnitt 2.3). 
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1.4 Varför sociala representationer 
 
Under den inledande delen av min forskarutbildning fick jag möjlighet att 
som medförfattare skriva ett teoretiskt kapitel i en bok som kom att få 
titeln Education, professionalization and social representations: On the 
transformation of social knowledge (Chaib, Danermark & Selander, 
2011). Kapitlet har rubriken ”Social representations and power” (Daner-
mark & Germundsson, 2011) och det var i detta sammanhang jag för för-
sta gången kom i kontakt med den socialpsykologiska teoribildningen 
kring sociala representationer. Teorin, som är sprungen ur sociologin, er-
bjuder en möjlighet att beskriva och förklara gruppers vardagskunskap; 
den kan sägas handla om hur vi bygger upp denna vardagskunskap och 
hur den påverkar vårt sätt att se på världen och vårt handlande. Inom soci-
alpsykologin märks en skillnad mellan den europeiska, i vilken kontextuel-
la faktorer som gruppbeteenden och social påverkan betonas, och den 
nordamerikanska, som mer har inriktning mot individen och interpersonell 
påverkan (Smith, 2005). Teorin om sociala representationer är starkt på-
verkad av Émile Durkheims teoribildning om kollektiva representationer 
och hans idé att begrepp och föreställningar utvecklas i en social kontext, 
vilket innebär att teoribildningen är rotad i den europeiska traditionen (se 
vidare avsnitt 4.1). 

Det som gör teorin intressant för mig är att den beskriver ett antal me-
toder som, även om det inom teoribildningen finns olika varianter och 
inriktningar, ger möjlighet att studera hur våra representationer (som jag 
uttolkar som våra gemensamma mentala bilder eller vår vardagskunskap 
om olika fenomen) formas och är strukturerade, samt att forskare inom 
teoribildningen i olika sammanhang empiriskt sökt påvisa om och i så fall 
hur våra representationer påverkar vårt handlande. Än mer intressant blev 
det då jag genom arbetet med bokkapitlet kom i kontakt med en fransk 
forskargrupp3

                                                      
3 REPERE (fr: Représentations et Engagements Professionnels, leurs Evolutions : 
Recherche et Expertise, eng: Research and Expertise on Professional Representa-
tions and Involvement and their Change over Time) vid Toulouse universitet le 
Mirail, under ledning av Michel Bataille. 

 som särskilt studerar vad de benämner som professionella 
representationer. Denna forskargrupp menar att de professionella represen-
tationerna utgör en specifik kategori av de sociala. Även om det inte finns 
någon skarp gräns mellan de två kategorierna beskriver forskargruppen 
olika möjliga angreppssätt för att kunna studera professionella representa-
tioner. I kapitel 3 återkommer jag till teorin och beskriver mer fördjupat 
relationen mellan mitt forskningsområde och teoribildningen.  



 PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa I 17 
 

1.3 Avhandlingens disposition 
 
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel, därefter följer en engelsk samman-
fattning, referenser och slutligen bilagor. I detta inledande kapitel har bak-
grund och problematik beskrivits. Avhandlingens syfte och specifika fråge-
ställningar har presenterats.  

I det andra kapitlet tecknas såväl min egen som avhandlingens bakgrund 
mer utförligt. En begreppsutredning genomförs, vilken även innefattar den 
organisatoriska kontext där socialsekreterare och lärare arbetar. Här defi-
nieras också de professionella som utgör avhandlingens studiegrupp. 

Kapitel tre är en forskningsöversikt som presenterar delar av tidigare 
forskning kring såväl sociala representationer4

I det fjärde kapitlet beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkt. 
Kapitlet innehåller en fördjupad redovisning av teorin om sociala represen-
tationer och anger motiv till varför den utgör avhandlingens teoretiska 
utgångspunkt. 

 som interprofessionell sam-
verkan. 

Avhandlingens femte kapitel är ett metodkapitel som redovisar tillväga-
gångssättet för att genomföra studien. Datainsamling, databearbetning och 
kategoriseringsprocessen beskrivs. 

Det sjätte kapitlet presenterar studiens resultat. Därefter följer kapitel 
sju, som avser besvara avhandlingens forskningsfrågor. Kapitlet innehåller 
en analys som tolkar och söker förstå resultaten med utgångspunkt i teori-
bildningen kring sociala representationer och i ljuset av tidigare forskning 
och kunskap. 

Avhandlingens avslutande åttonde kapitel innehåller en sammanfattande 
diskussion och har en mer resonerande och tentativ ansats jämfört med 
tidigare kapitel. Möjliga konsekvenser av yrkesgruppernas sociala repre-
sentationer i kontexten interprofessionell samverkan kring barn som far 
illa diskuteras. Sist redovisas metodologiska överväganden samt en konklu-
sion av avhandlingen och dess bidrag ur ett forskningsperspektiv. 

 
  

                                                      
4 I svensk litteratur förekommer såväl skrivningen sociala representationer om 
respektive av ett visst objekt. Motsvarande ord på franska är de och på engelska of. 
I denna avhandling används ordet om. Detta val grundas på att en social represen-
tation är en representation om något (vilket syftar på objektet) av någon (vilket 
syftar på subjektet). Jämför den svenska översättningen av Jodelet (1995, s 39, rad 
1). I den franska originaltexten står: ”representation de quelque chose (objet) et de 
quelqu’un (le sujet)”. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel redovisas min egen bakgrund och det utvärderingsuppdrag 
som utgör grunden för studien. Vidare genomförs en begreppsutredning 
som även innefattar den organisatoriska kontext i vilken socialsekreterare 
och lärare arbetar. Särskilt riktas intresset mot parternas uppdrag gentemot 
målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa. Avslutningsvis de-
finieras de professionella som utgör avhandlingens studiegrupp. 

2.1 Min bakgrund 
 
Jag har under många år arbetat som det som i dagligt tal ofta betecknas 
som ”praktiker”. Detta begrepp brukar på arbetsplatser tolkas som att 
man arbetar ”ute i verkligheten” – och då i motsatts till de personer som är 
forskare eller på annat sätt är knutna till universitet eller högskola (så kal-
lade ”teoretiker” eller ”akademiker”). Som i många andra sammanhang i 
livet har slumpen en icke föraktlig del i hur mitt arbetsliv sett ut. Efter en 
avslutad utbildning på Musikhögskolan fick jag anställning som utbildare i 
digitalt ljud i ett företag som ägnade sig åt arbetslivsinriktad rehabilitering 
och utbildning för människor med olika former av funktionsnedsättning. 
Jag kom att arbeta kvar under ganska många år och i ett antal olika posi-
tioner. Mitt intresse för samverkansfrågor väcktes under denna period av 
mitt arbetsliv. Även om jag inte då formulerade några uttalade frågeställ-
ningar inom området märkte jag hur viktiga samverkansfrågorna var för 
att nå framgång i komplexa rehabiliteringsprocesser. Arbetet förutsatte 
samverkan med såväl externa parter och myndigheter som med interna 
medarbetare och kollegor, något som blev särskilt viktigt utifrån att verk-
samheten innehöll flera olika delar och aktiviteter och dessutom var geo-
grafiskt spridd över hela Sverige. Samtidigt såg jag att en fungerande sam-
verkan ofta var svår att nå fram till och, inte minst, upprätthålla över tid. 
Redan då upplevde jag att olika synsätt (exempelvis hur vi såg på våra 
uppdrag, på personer med funktionsnedsättning och på vilka insatser som 
var bäst) påverkade samverkan, men hade inga verktyg för att förstå och 
närmare undersöka på vilket sätt.   

Så småningom växte en önskan fram hos mig att åter ”sätta mig på 
skolbänken”. När möjligheten gavs att läsa hörselvetenskap på distans 
började jag studera samtidigt som jag fortsatte att arbeta. Idén var att kny-
ta samman mina erfarenheter från tidigare studier och arbetsliv. Genom 
utbildningen kom jag i kontakt med Institutet för handikappvetenskap där 
jag senare också blev antagen som doktorand. Arbetet där fokuserade in-
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ledningsvis arbetslivsinriktad rehabilitering, något som väl knöt an till 
mina tidigare erfarenheter. I olika projekt fick jag nu möjlighet att träffa 
representanter för myndigheter och organisationer och lyssna på deras 
åsikter och ta del av deras erfarenheter från rehabiliteringsprocessen. Åter 
kom samverkansfrågor att framstå som viktiga. I intervjuer och fokus-
grupper lyftes flera för samverkan hindrande och främjande faktorer fram 
av informanterna. Ett förhållande som jag noterat men inte tidigare ägnat 
särskilt stort intresse var, att professionella från olika organisationer ibland 
uttryckte synpunkter om varandra som handlade om att ”de tycker inte 
som vi”, ”vi har en kunskap som de saknar” eller ”man lyssnar mer på 
andra än på oss”. Uttalat och outtalat framkom även synpunkter som hade 
att göra med synen på den egna organisationen eller professionen. Ett så-
dant exempel är hämtat från en av de genomförda fokusgrupperna (i ut-
draget har informanterna fått nya namn): 
 

Per: Men tror du det är ovanligt många som har synpunkter på just För-
säkringskassan? 

Anna (Försäkringskassan): Vad tror du? (skratt) 

Per: Nu sitter jag ju i den privilegierade positionen att få ställa frågorna…  

Anna: Jo, men visst är det så. Jag har jobbat inom vården tidigare och då 
fick man alltid ”Jaha…” när dom frågade vart man jobbar ”Ja, vad kul”. 
Och nu är det mer ”Mhmm, varför då?”. Liksom. 

Berit (socialtjänsten): Tack, det samma. På krogen när man får ”Var jobbar 
du?” – ”Socialtjänsten med ungdomar”. (skratt) Ja, men det är ju… vi har 
inte gott rykte vi heller.  

Christina (Arbetsförmedlingen): Har vi det då? 

 
Under arbetet kom jag att allt mer intressera mig för frågor kring samarbe-
te och samverkan5

                                                      
5 Begreppen samarbete och samverkan kommer att beröras närmare i avsnitt 2.7. 

 mellan olika myndigheter och organisationer inom väl-
färdstaten. Kunde det jag tidigare upplevt i mitt arbetsliv nu få en mer 
teoretiskt förankrad förklaring? Eller, annorlunda uttryckt, kunde det jag 
visste (eller trodde mig veta) nu få en teoretisk överbyggnad? Mina funder-
ingar kring varför det var så svårt att samverka, t.ex. tidsbrist, bristande 
motivation och geografiska avstånd, kom att kompletteras med flera hind-
rande och främjande faktorer som makt, helhetssyn och förtroende. Samti-
digt uppstod nya infallsvinklar och frågor, inte minst utifrån hur synen på 
varandra och på det man samverkar kring påverkar samverkansprocessen. 
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Mellan år 2006 och 2009 deltog jag i en forskargrupp vid Örebro uni-
versitet som på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling6

2.2 Skolverkets samverkansuppdrag kring barn som far illa 

 genomförde 
en formativ utvärdering av samverkan som process i olika projekt inom 
regeringens satsning på samverkan kring barn som far illa eller riskerar att 
fara illa. Som en fristående del i utvärderingsarbetet genomfördes en studie 
i syfte att kartlägga olika synsätt som projektdeltagarna tog med sig in i 
samverkansarbetet. Grunddata från den genomförda associationsstudien, 
vilken inte ingick i det ursprungliga utvärderingsuppdraget, utgör det em-
piriska underlaget i denna avhandling. En första redovisning av resultat 
presenterades i forskargruppens rapport till myndigheten (se vidare avsnitt 
2.2). Inför och under avhandlingsarbetet har ett omfattande utvecklingsar-
bete genomförts. Fördjupningar har skett inom flera områden, som precise-
ring av studiegrupp och frågeställningar, revidering av kategoriseringen, 
teoretisk förankring samt förnyad och utvecklad analys och diskussion.    

 
Regeringen gav år 2006 Skolverket (dåvarande Myndigheten för skolut-
veckling) i uppdrag att fördela medel till lokala projekt och lokalt utveck-
lingsarbete för att få till stånd en utökad samverkan mellan skola, social-
tjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri. Som en del i myndighetens 
utvärderingsarbete gjordes en överenskommelse med Örebro universitet att 
en forskargrupp, i vilken jag kom att ingå, inom Hälsoakademin skulle 
genomföra en formativ utvärderingsinsats av samverkan som process i de 
deltagande projekten. Målet för den formativa utvärderingen var att bidra 
med ökad förståelse för samverkansprocessen inom sakområdet samverkan 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Huvudsyftet var att få 
svar på frågan huruvida medlen åstadkommit en utökad samverkan mellan 
parterna. Utvärderingen slutredovisades i november 2009. 

Utvärderingsarbetet tog sin utgångspunkt i strategidokumentet Strategi 
för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (Myndig-
heten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007). I 
dokumentet lyftes tre för samverkan grundläggande förutsättningar fram: 
styrning, struktur och samsyn. Forskargruppen utformade och genomförde 
två enkätstudier (vid början respektive efter 18 månader), tio fokusgrupper 
samt två individuella och två gruppintervjuer. Relevant information häm-
tades även från projektens egen rapportering till Skolverket. Dessutom 

                                                      
6 Myndigheten lades ned i september 2008 varvid en stor del av verksamheten 
fördes över till Skolverket. 
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genomfördes en associationsstudie, vilket emellertid inte var en del av 
Skolverkets ursprungliga uppdrag till forskargruppen.  

Den huvudfråga som regeringsuppdraget omfattade var om medlen 
åstadkommit en utökad samverkan mellan parterna. Av analysen framgick 
att det på många avgörande punkter skett en utveckling av samverkan. 
Utifrån svaren på baslinjemätningen och den uppföljande mätningen väg-
des olika indikatorer samman till sammanlagt nio olika aspekter av sam-
verkan. Styrningen fångades i aspekterna förankring och regelverk, medan 
strukturen fångades i målformulering, resurser, kommunikation, organisa-
tion och dokumentation. Samsyn slutligen indikerades av synsätt och kun-
skap. Förbättringar hade i synnerhet skett inom aspekten kunskap. Inom 
fyra aspekter av samverkan (regelverk, organisation, dokumentation och 
synsätt) kunde en utveckling konstaterats. Det slogs dock samtidigt fast att 
projekten generellt sett inom några aspekter endast uppvisade marginella 
förbättringar eller ingen förbättring alls. Detta gällde aspekterna resurser, 
förankring och kommunikation. Särskilt noterades att man i projekten 
uppgav låga värden kring resurser för samverkan i vid båda mätningarna. 
Det var också enligt informanterna tydligt att den positiva utveckling som 
projekten genomgått till stor del berodde på de extra resurser som ställts 
till projektens förfogande. 

I utvärderingsuppdraget ingick att även belysa samverkansprocessen 
med barnrättsperspektivet i fokus. Under utvärderingen framkom att sam-
verkansprojekten inte använde sig av barnkonsekvensanalyser i samband 
med planeringen av samverkansprojekten. Professionerna hade följaktligen 
inte på en övergripande nivå, vare sig med eller utan brukarinflytande, 
utvärderat vad samverkan kan komma att få för effekter – positiva och 
negativa – för de barn som enskilt eller i grupp blivit föremål för insatser i 
samverkan. Däremot stärktes barns rätt till delaktighet och inflytande i 
frågor som rör enskilda barn genom samverkansprojekten. Såväl barn som 
föräldrar/vårdnadshavare beskrevs ha kommit till tals tidigare i processen. 
Förutom ökad delaktighet för barnet och föräldrarna beskrev de professio-
nella aktörerna nyttan för brukaren som att barn fick hjälp tidigare och att 
barnet fick hjälp utifrån ett helhetsperspektiv då insatserna kunde samord-
nas.7

                                                      
7 För en fullständig redovisning av Örebro universitets slutrapport, se Skolverkets 
avrapportering till regeringen; Redovisning av uppdrag givet till Myndigheten för 
skolutveckling om att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gym-
nasieskolan (2009). Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2296. 
Skolverkets redovisning innehåller slutrapporten i sin helhet. 
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2.3 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 
 

Att definiera barn i lagens mening är relativt oproblematiskt: med barn 
avses varje människa under 18 år (Socialtjänstlagen, 1 kap, 2 §). Även 
Barnkonventionen ansluter till denna definition, dock med tillägget: ”om 
inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” (FN 
Barnkonventionen, art 1). I Sverige förekommer även begreppen barn och 
unga eller barn och ungdomar, oftast i syfte att tydliggöra att det inte är 
enbart de yngre barnen som avses. Begreppen unga och ungdomar är emel-
lertid mer flytande och har skiftande innebörd för t.ex. olika statliga myn-
digheter. 

Däremot finns ingen tydlig och enhetlig definition av barn som far illa 
och benämningen återkommer i många olika sammanhang. Myndigheten 
för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen refererar i sitt 
gemensamma strategidokument (2007) till socialtjänstutredningen Ny so-
cialtjänstlag (SOU 1994:139) där barn som far illa beskrivs som barn som 
inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. Strategidokumentet refere-
rar även till propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
(2002/03:53). Det begrepp som använd i propositionen är barn i utsatta 
situationer. Samtidigt konstateras i propositionen att dessa barn ibland 
också benämns barn i riskzon, barn som far illa, barn med särskilda behov 
eller barn i behov av särskilt stöd (s. 35). I propositionen står vidare att 
barn i utsatta situationer inte utgör någon homogen grupp men att man, då 
man talar om dessa barn, brukar nämna olika grupper: barn som utsatts 
för fysiskt eller psykiskt våld och sexuella övergrepp, barn till missbrukare, 
barn till psykiskt sjuka, barn till utvecklingsstörda, barn till misshandlade 
kvinnor, barn som försummas, barn i ekonomiskt utsatta familjer (s. 35).  

Vidare skriver Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 
Socialstyrelsen (2007):  

 

Det är också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, så-
som missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Även barn 
och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp 
från jämnåriga ingår i begreppet. Likaså barn och ungdomar som har allvar-
liga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgivning samt elever 
där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått (s. 11). 

 
Även Barnskyddsutredningens betänkande Lag om stöd och skydd för barn 
och unga (LBU) (SOU 2009:68) refererar till socialtjänstutredningen Ny 
socialtjänstlag (SOU 1994:139), där begreppet barn som far illa används 
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om barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. I betänkan-
det exemplifieras också ett antal situationer då barn anses fara illa: när de 
misshandlas, lämnas utan omvårdnad och skydd, utnyttjas för att tillfreds-
ställa vuxnas behov m.m. (s. 219). 

Ett exempel som belyser svårigheterna när det gäller gränsdragning mel-
lan olika begrepp lyfts fram av Hindberg (2006), som skriver att Kommit-
tén mot barnmisshandel föreslog att begreppet barnmisshandel ”skulle ges 
ett innehåll som snarast motsvarar begreppet barn som far illa, dvs. när 
vuxna utsätter barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” 
(s. 19). Emellertid motsatte sig flera remissinstanser denna definition då 
den dels inte överensstämmer med den juridiska definitionen och dels för 
att misshandel vanligtvis förknippas med fysiskt våld. Man befarade att en 
sådan bred definition av barnmisshandel skulle skapa än mer förvirring. I 
regeringens proposition Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
(2002/03:53) finns heller ingen definition av barnmisshandel, utan man 
skriver om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Svårigheten med att definiera begreppet märks inte bara i Sverige. Lun-
dén (2004) skriver att i engelskspråkig litteratur är det begrepp som mot-
svarar barn som far illa child maltreatment, vilket i svensk översättning 
snarast blir barn som blir behandlade illa. Definitionen av child maltreat-
ment har skiftat över åren och ses mer som ett övergripande begrepp som 
kan delas upp i misshandel (child abuse) och vanvård/försummelse (child 
neglect) (s. 14). Exempel på andra närbesläktade begrepp som används i 
den engelskspråkliga litteraturen är children at risk och children with spe-
cial needs, där det senare begreppet främst är skolrelaterat och vanligtvis 
kopplas till en diagnos och vad barnet inte kan göra. 

Inte heller för begreppet barn som riskerar att fara illa finns någon en-
hetlig definition. Propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
(2002/03:53) anger att regeringens bedömning är att: ”Ett barn riskerar att 
fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det ut-
sätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 
när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande 
behov” (s. 46). 

I en bilaga till betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga 
(SOU 2009:68) diskuterar Lagerberg (2009) om begreppen barn som far 
illa och barn som riskerar att fara illa kan särskiljas: ”Det ena fallet gäller 
en fullt utvecklad situation, det andra en ännu inte materialiserad risk. 
Men i praktiken är det svårt att säga vilka barn som hör till den ena eller 
den andra kategorin, och i det enskilda fallet är avgörandet inte heller lätt” 
(s. 84). Lagerberg konstaterar att det är komplicerat att formulera en defi-
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nition, men påpekar vikten av att det finns en samsyn mellan olika yrkes-
grupper och att behovet av en definition måste skiljas från behovet av att 
kunna beskriva situationer där barn far illa. I tidigare forskning har Lager-
berg (1998) beskrivit svårigheter med begreppet barn som far illa, då det 
inte är klart om detta begrepp bygger på faktisk skada eller på yttre risk-
faktorer. Lagerberg förespråkar därför att man bör skilja mellan att barnet 
verkligen far illa och att det befinner sig i en situation där det föreligger 
risk att barnet ska fara illa (s. 79).  

Även i Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialsty-
relsens strategidokument (2007) riktas uppmärksamheten mot begreppet 
barn som riskerar att fara illa och det beskrivs där utifrån olika riskgrup-
per, vilka i praktiken sällan är renodlade: 

 

Barn till missbrukande förälder, barn till psykiskt sjuk förälder, barn till ut-
vecklingsstörd förälder, barn som har upplevt våld i familjen, ungdomar 
som tidigt debuterar i brott och missbruk etc. Barn med olika funktionshin-
der kan också ingå i gruppen barn och unga som riskerar att fara illa, bl. a. 
barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Likaså barn 
som lever i konfliktfyllda vårdnads- och umgängessituationer m.fl. grupper 
(s. 33). 

 
Det finns emellertid inga automatiska samband mellan barn som tillhör 
olika riskgrupper och barn som verkligen far illa. Det är, skriver Myndig-
heten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007), 
omständigheterna och samspelet mellan olika risk- och skyddsfaktorer i det 
enskilda fallet som är avgörande.  

Lagerberg (2009) föreslår att situationens art kan utgöra en möjlig ut-
gångspunkt för att i praktiken skilja mellan barn som far illa och barn som 
riskerar att fara illa. Det är exempelvis svårt att tänka sig att ett barn som 
bevittnat våld i familjen inte far illa. Däremot är det långt ifrån säkert att 
ett barn till en förälder som är psykiskt sjuk är ett barn som far illa. I ytter-
ligare ett exempel diskuterar Lagerberg kring ett barn till en förälder med 
intellektuell funktionsnedsättning och skriver att detta kan vara en situa-
tion där barnet endast riskerar att fara illa. Men, skriver Lagerberg, ”när 
barnet börjar röra sig i större cirklar och kräva mer stimulans blir förut-
sättningarna i hemmet sannolikt otillräckliga. Om tillsynen brister är det 
lätt att barnet råkar ut för en olycka. Om ingen läser eller leker med barnet 
blir det allt mer försenat i sin egen utveckling” (s. 112).  

Barn med olika funktionshinder kan också ingå i gruppen barn och unga 
som riskerar att fara illa, skriver Myndigheten för skolutveckling, Rikspo-
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lisstyrelsen och Socialstyrelsen i sitt strategidokument (2007), men lägger 
särskild vikt vid ordet kan. Detta innebär att barn med funktionsnedsätt-
ning inte alltid ingår i gruppen. I sin bilaga till Lag om stöd och skydd för 
barn och unga (SOU 2009:68) skriver Lagerberg att det rimligen inte är 
funktionsnedsättningen i sig som avgör om barnet riskerar att fara illa, 
utan ”om barnet får förståelse för sitt sätt att vara, om det utsätts för rim-
liga krav, om det får tillgång till vård och omsorg, om det får stöd i skolan 
osv. Kort sagt om det får adekvat omvårdnad” (s. 109). 

Myndigheten för skolutvecklings, Rikspolisstyrelsens och Socialstyrel-
sens strategidokument beskrivs av Lagerberg som en breddad och mer 
genomarbetad behandling av begreppen jämfört med tidigare officiella 
dokument; förutom i hemmiljön uppmärksammas här situationer som kan 
hänföras till det egna beteendet och dessutom situationer som varken kan 
hänföras till hemmiljön eller det egna beteendet. Det kan då t.ex. röra sig 
om att bli utsatt för mobbning av kamrater eller neuropsykiatriska stör-
ningar hos barnet som inte kan betecknas som destruktiva beteenden (se 
tabell 2.1). 
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Tabell 2.1. Sammanfattning av begreppen barn som far illa och barn som riskerar 

att fara illa (efter Lagerberg, 2009, s. 111). 
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Regeringen skriver i propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situatio-
ner (2002/03:53) att det är svårt att uttala sig om hur många barn som kan 
anses tillhöra gruppen utsatta barn, då de ibland också benämns barn i 
riskzon, barn som far illa, barn med särskilda behov eller barn i behov av 
särskilt stöd och då många av barnen återfinns i mer än en grupp eftersom 
de har en sammansatt problembild (s. 35). Detta förhållande bekräftas av 
Sundell et al. (2007) som skriver att det endast finns en begränsad uppfatt-
ning om antalet barn som far illa, trots flera decenniers forskning. I ett 
försök att ändå göra en mycket grov uppskattning utgår författarna från 
officiell statistik och enskilda vetenskapliga studier kring hur många svens-
ka barn som blir föremål för en barnavårdsutredning, och anger det upp-
skattade antalet till minst 100 000 barn. Ungefär hälften av dessa får nå-
gon form av insats som en följd av utredningen, vilket motsvarar ca tre 
procent av alla barn och unga i Sverige (s. 99). Som en jämförelse kan 
nämnas en redovisning från Statens folkhälsoinstitut till regeringen kring 
ett uppdrag att inventera i vilken utsträckning landets kommuner och fri-
villigorganisationer erbjuder insatser för barn och unga som växer upp i 
missbruksmiljö (FHI, 2008). I redovisningen skriver författarna att den 
nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? visar, att under perioden 
2004–2007 var andelen barn till föräldrar med så kallat riskbruk8

Avslutningsvis kan konstateras att det alltså inte råder konsensus kring 
tolkningen av begreppen barn som far illa och barn som riskerar att fara 
illa samt att begreppen har olika innebörd för olika personer. Detta förhål-
lande är problematiskt inom forskningen där målgruppen definierats olika 
över tid och i olika kulturer, varför det är svårt att jämföra olika studier. 

 någon-
stans mellan 15,6 och 23,3 procent. Vid antagandet att 20 procent av alla 
barn i åldern 0–18 år bor i hem där riskbruk förekommer blir antalet barn 
cirka 390 000. FHI skriver att ”alla dessa barn kan dock ej sägas fara illa, 
då riskbruk inte är liktydigt med missbruk” (s. 2). Räknat på detta sätt 
tillhör emellertid vart femte barn i Sverige enbart av denna anledning 
gruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa, då gruppen definieras i 
enlighet med vad som redovisats ovan i detta avsnitt. 

                                                      
8 Begreppet riskbruk saknar entydig definition. Statens folkhälsoinstitut anger en 
kort definition baserad på WHO’s definition av begreppet hazardous use: ”Risk-
bruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende inte 
föreligger”. Definitionen har anpassats till Riskbruksprojektets verksamhet och är 
hämtad från Folkhälsoinstitutets hemsida (http://www.fhe.se/riskprojektet). WHO’s 
definition är inte begränsad till enbart alkohol, utan kan tillämpas på alla substan-
ser (eng. substance). I ett delbetänkande från regeringens Missbruksutredning upp-
ger utredaren att betydligt fler svenskar är alkoholister än vad man tidigare trott, 
och att cirka 330 000 personer lider av alkoholberoende (SDS, 2001-01-31). 
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På samma sätt som bedömningen av vad som avses med barn som far illa 
förändrats förekommer olika förklaringsmodeller till varför barn far illa. I 
Barnavårdsutredningar – en kunskapsöversikt (Sundell et al., 2007) redovi-
sar författarna ett medicinskt synsätt som främst förklarar problemet med 
en psykopatologi hos föräldrar och ett närmast motsatt sociologiskt synsätt 
som främst betonar sociala faktorer som fattigdom och långvarigt socialbi-
dragsberoende. En tredje mer multifaktoriell förklaringsmodell bygger på 
Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori om att människan påverkas 
av olika samspelande system i en kontext. Ett sådant ekologiskt synsätt är 
enligt författarna dominerande bland forskare idag (s. 41). Enligt detta 
synsätt är flera nivåer betydelsefulla i förklaringsmodellen: mikrosystemet 
(t.ex. familjen), mesosystemet (t.ex. skola och kamrater), exosystemet 
(närmiljöns utformning, t.ex. barnomsorg) och makrosystemet (socialpoli-
tik och samhällssystem).  

Även på politisk nivå och i det praktiska arbetet är bristen på samsyn 
kring begreppen problematiska, inte minst då olika professioner som ska 
samverka kring gruppen ofta har olika uppfattning om vilka de aktuella 
barnen är. I det fortsatta arbetet i denna avhandling görs ingen åtskillnad 
av begreppen, utan i det kortare barn som far illa innefattas även barn som 
riskerar att fara illa om inget annat särskilt anges. 

2.4 Socialtjänstens uppdrag 
 

Socialtjänstens uppdrag och övergripande målsättningar anges i social-
tjänstlagen. Nuvarande socialtjänstlag (SoL 2001:453) trädde i kraft den 1 
januari 2002. När socialtjänstlagen ursprungligen trädde i kraft 1980 upp-
hävdes samtidigt flera andra lagar9

Socialtjänstlagen anger att enligt beslut i Sveriges riksdag är socialtjäns-
tens övergripande mål: 

. Den nya lagen utformades då som en 
ramlagstiftning vilken angav ramarna för den sociala verksamheten. Detal-
jerna skulle därefter formas efter lokala behov ute i kommunerna. Efter ett 
flertal ändringar styr lagen inom vissa områden socialnämndernas verk-
samheter mer i detalj, men karaktären av ramlag har bibehållits.  

 
 
 

                                                      
9 Barnavårdslagen (1960:97), lagen (1954:579) om nykterhetsvård, lagen (1956:2) 
om socialhjälp, lagen (1970:296) om social centralnämnd m.m., lagen (1976:381) 
om barnomsorg och lagen (1936:56) om socialregister. 



30 I PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa 
 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande-
rätt och integritet. (SoL,1 kap) 

 
Denna första paragraf i lagen brukar kallas portalparagrafen och ska vara 
vägledande i alla verksamheter och i alla beslut. I paragrafen betonas män-
niskans eget ansvar för sitt eget liv och att verksamheten inte ska inriktas 
mot att ta över detta ansvar. 

Varje kommun har ansvar för att det finns en socialtjänst för de perso-
ner som bor och vistas i kommunen och det är genom socialtjänstens för-
sorg som hjälp och stöd ska ges till de som behöver. I andra paragrafen i 
socialtjänstlagens andra kapitel slås det vidare fast att: ”Kommunen har 
det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp som de behöver” (SoL, 2 kap, 2 §). 

Den hjälp som ges enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Innan bistånd 
kan lämnas ska alltid en utredning göras. Bistånd kan vara av ekonomisk 
art eller ges i annan form, t.ex. som vård, behandling, kontaktperson eller 
hemtjänst. I socialtjänstens uppdrag ingår också att arbeta förebyggande 
och inventerande. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och insatser en-
ligt lagen kan inte ges mot den enskildes vilja. Om en person (eller dennes 
vårdnadshavare) inte samtycker kan emellertid vård beredas under vissa 
förutsättningar, i enlighet med de särskilda lagstiftningarna Lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller Lag (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslut om tvångsvård enligt 
LVU eller LVM tas av förvaltningsrätt (fram till 15 februari 2010 togs 
beslut i länsrätterna, men dessa ersattes då av förvaltningsrätter). 

Socialtjänstlagen omfattar alla människor som är i behov av insatser 
som kan ges inom ramen för lagen, men anger ett särskilt fokus på vissa 
grupper. Lagen fastställer i femte kapitlet särskilda bestämmelser för barn 
och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, 
anhörigvårdare samt brottsoffer. För gruppen barn och unga, som är av 
särskilt intresse i denna avhandling, gäller att: 
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1 § Socialnämnden skall 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-
landen, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling 
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som 
har visat tecken till en ogynnsam utveckling, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och 
ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende-
framkallande medel samt dopningsmedel, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 
hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det 
egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet 
upphört. (SoL, 5 kap) 

 
Sveriges kommuner och landsting skriver i sin handbok kring socialtjänst-
lagen (Erman, 2005) att bestämmelsen gäller för såväl generella insatser 
som på individnivå och understryker samtidigt vikten av ett förebyggande 
arbete för att minska behovet av mer långtgående och ingripande insatser 
(s. 56). 

Även andra paragrafen i lagens första kapitel handlar om åtgärder som 
rör barn: 

 

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. (SoL,1 kap) 

 
Uttrycket barnets bästa har sin grund i tredje artikeln i FN:s Barnkonven-
tion (1989) vars första punkt lyder: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare 
sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, dom-
stolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 
bästa komma i främsta rummet”. Paragrafen i socialtjänstlagen syftar till 
att stärka barnperspektivet inom socialtjänsten och att det särskilt skall 



32 I PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa 
 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver när åtgärder rör barn (Prop. 
1996/97:124). 

Socialtjänsten har generellt i uppdrag att medverka i samhällsplanering-
en och främja goda miljöer i kommunen i samarbete med andra samhälls-
organ, organisationer, föreningar och enskilda (Socialstyrelsen, 2009a). 
Socialtjänstlagen ger också kommunen rätt att inom socialtjänstens uppgif-
ter samverka och träffa överenskommelse med landstinget, försäkringskas-
san och länsarbetsnämnden i syfte att uppnå en effektivare användning av 
tillgängliga resurser. Lagen föreskriver vidare att kommunen skall bidra till 
finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan (SoL, 2  kap, 
6 §). 

Socialtjänstlagen har kompletterats (2003:47) med en bestämmelse som 
ålägger socialnämnden att ta initiativ till att samverkan kommer till stånd 
rörande barn som far illa eller riskerar att fara illa. Motsvarande samver-
kansskyldighet är lagstadgad för skola, polis samt hälso- och sjukvård. I 
enlighet med ändringar införda i socialtjänstlagen t.o.m. SFS 2010:52 lyder 
texten: 

 

1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 
Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 
kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.  

(SoL, 5 kap) 

 
Flera andra ändringar och tillägg har gjorts i lagen. I tredje kapitlet, som 
handlar om socialtjänstens uppgifter, gjordes bl. a. en ändring som trädde i 
kraft 2008. Den nya formuleringen (2007:1315) medför att kapitlets femte 
paragraf berör såväl frågan om samverkan som hänsynen till barnets bästa: 

 

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.  

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt 
klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder 
och mognad. (SoL, 3 kap, 5 §) 

 
Det i lagen föreskrivna yttersta ansvar som kommunen har för de männi-
skor som vistas i kommunen (SoL, 2 kap, 2 §) medför i sin förlängning att 
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det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn och unga 
som far illa får stöd och skydd. I syfte att göra det möjligt för socialtjäns-
ten att fullgöra sin uppgift och ta detta ansvar finns en anmälningsskyldig-
het till socialnämnden enligt SoL, 14 kap, 1 §. Skyldighet att anmäla gäller 
bl.a. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. Anmälningar kan 
komma från enskilda, myndigheter eller personer som är anställda vid 
myndigheter. Anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma 
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga. 
Hänvisning till skyldigheten har förts in i flera andra lagar, som skollagen, 
polislagen och sjuk- och hälsovårdslagen. Enligt lagen skall socialnämnden 
utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 
sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden (SoL, 11 kap, 1 §). Emellertid finns ingen formell re-
glering eller begränsning i fråga om hur ett ärende kan uppkomma och det 
vanligaste sättet är inte genom anmälan utan genom att någon gör en egen 
ansökan (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2008). 

De stora förändringar som samhället som helhet har genomgått under de 
senaste decennierna avspeglar sig i den sociala barn- och ungdomsvården 
och i socialtjänstens organisation. Sedan socialtjänstlagen tillkom 1980 har 
den förändrats flera gånger. Detta förändringsarbete är en ständigt pågå-
ende process. Ett sådant exempel är att regeringen i december 2007 tillsatte 
en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna 
till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppdraget till utred-
ningen, som antog namnet Barnskyddsutredningen, var bl.a. att se över den 
nuvarande lagstiftningen och föreslå motiverade förändringar. I juli 2009 
överlämnade utredningen betänkandet Lag om stöd och skydd för barn 
och unga (LBU) (SOU 2009:68). Utredningen skriver i betänkandet att de 
finner starka skäl för att bestämmelserna till stöd och skydd för barn och 
unga i SoL och LVU sammanförs i en särskild lag. Den föreslagna lagen 
(LBU) har utformats som en speciallag i förhållande till socialtjänstlagen, 
vilken fortsatt kommer att ha betydelse som samlande lag för hela social-
tjänsten. Då förslaget lämnades föreslog utredningen att den nya lagen ska 
träda i kraft tidigast 1 juli 2011. 

2.5 Skolans uppdrag 
 

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan. Skollagen (SkolL) slår fast att 
det allmänna anordnar utbildning för barn och unga i form av förskole-
klass, grundskola, gymnasieskola och vissa motsvarande skolformer, samt 
pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
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(SkolL 1985:1100, 1 kap, 1 §). Denna rätt att gå i skolan kan även ut-
tryckas annorlunda; i Sverige gäller nioårig skolplikt från sex eller sju år. 
All undervisning i det offentliga skolsystemet är avgiftsfri och vid sidan av 
kommunala skolor finns fristående skolor som är öppna för alla. Skollagen 
föreskriver också att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till ut-
bildning i det offentliga skolväsendet oberoende av kön, geografiskt hem-
vist samt sociala och ekonomiska förhållanden (SkolL 1985:1100, 1 kap, 2 
§). I skollagens allmänna föreskrifter står vidare: 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till ele-
ver i behov av särskilt stöd. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläg-
gande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemen-
samma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning 
och rasistiska beteenden. (SkolL 1985:1100, 1 kap, 2 §, 2 o 3 st) 

 
Av denna skrivning följer att skolan kan sägas ha ett tudelat, men samti-
digt sammanhängande uppdrag: ett kunskapsuppdrag och ett demokrati-
uppdrag. Delvis handlar det demokratiska uppdraget om att utveckla ele-
vernas kunskap om demokrati och värdegrund, något som till stor del sker 
inom den traditionella ämnesundervisningen, och delvis handlar det om att 
fostra demokratiska samhällsmedborgare. Skolverket (2008) anger att de 
grundläggande värden och riktlinjer som ska genomsyra all verksamhet i 
skolan är: 

 

• människolivets okränkbarhet  
• individens frihet och integritet  
• alla människors lika värde  
• jämställdhet mellan kvinnor och män 
• solidaritet med svaga och utsatta 

 
Demokratiuppdraget beskrivs närmare i läroplanerna, som är förordningar 
vilka utfärdas av regeringen. Det finns en läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), en för de frivil-
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liga skolformerna (Lpf 94) och en för förskolan (Lpfö 98). I samtliga läro-
planer framhålls särskilt att skolan har en viktig uppgift när det gäller att 
förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Det står 
också att ett mål som skolan ska sträva mot är att varje elev ”utvecklar sin 
förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grunda-
de på kunskaper och personliga erfarenheter” (Lpo 94, Lpf 94, 1 kap). 
Angående skolans uppdrag står vidare att det etiska perspektivet är av 
betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan och att perspektivet 
skall prägla skolans verksamhet (Lpo 94) respektive att undervisningen i 
olika ämnen ska behandla detta perspektiv (Lpf 94), i syfte att skapa en 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningsta-
ganden.  

Utöver läroplanerna finns det flera olika förordningar för förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Verksamheterna 
påverkas även av andra lagar, t.ex. Arbetsmiljölagen, samt andra doku-
ment, som FN:s dokument om de mänskliga rättigheterna och om barns 
rättigheter. Ytterligare ett sådant exempel är en hänvisning i Skollagen till 
Socialtjänstlagens fjortonde kapitel, där bestämmelserna finns kring sko-
lans skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva 
nämndens skydd (SkolL 1985:1100, 1 kap, 2 a §, 2 st). 

På motsvarande sätt som socialtjänstlagen föreskriver samverkan kring 
barn som far illa eller riskerar att fara illa, står det i skollagen att skolan 
ska delta i sådan samverkan: 

 

2 a § Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen ska på social-
nämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I 
fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 a 
kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och av offentlighets- och sekretessla-
gen. (SkolL 1985:1100, 1 kap, 2 a §, 1 st) 

 
Det faktum att ändringen i skollagen rörande samverkan infördes år 2009 
(2009:400) visar på de svårigheter som finns kring aktualitet när det gäller 
att beskriva t.ex. skolans och socialtjänstens verksamheter och uppdrag. 
Sedan skollagen trädde i kraft den 1 juli 1986 har lagen ändrats vid mer än 
ett sjuttiotal tillfällen. Ständiga ändringar i lagar, uppdateringar av doku-
ment, nya politiska beslut och förändrade värderingar i samhället i stort är 
påverkansfaktorer som gör att uppgifter tenderar att förlora i aktualitet 
redan efter några få år.  
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I skrivande stund har en ny Skollag (2010:800) beslutats av riksdagen. 
Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men tillämpas först 
fr.o.m. den 1 juli 2011. I regeringens förslagstext till Lagrådet beskrevs 
skollagen som omodern och att den inte avspeglar hur verkligheten ser ut 
idag. Den nya skollagen omfattar utbildning från förskola till och med 
vuxenutbildning. Ett syfte har varit att samla reglering som funnits i olika 
lagar och förordningar på ett ställe. Skolverket (2010a) beskriver lagen 
som ”enkel, tydlig och anpassad till en målstyrd skola där kunskap står i 
fokus” (s. 4). Lagen avser spegla ansvarsfördelningen mellan stat och hu-
vudmän och tydliggöra vilka uppgifter beslutsfattare och verksamma har, 
exempelvis att rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre or-
ganisation. En viktig förändring innebär att samma regler, så långt möjligt, 
ska gälla för offentliga och fristående skolor. Från den 1 juli 2011 gäller 
också nya samlade läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialsko-
lan och sameskolan. Läroplanerna innehåller övergripande mål och riktlin-
jer för utbildningen samt kursplaner. På sin hemsida anger Skolverket10

Parallellt med arbetet kring den nya skollagen gav regeringen genom ett 
kommittédirektiv, Översyn av skolans arbete med utsatta barn (Dir. 
2009:80), en särskild utredare i uppdrag att kartlägga hur kommunala och 
fristående huvudmän inom skolan och skolbarnomsorgen arbetar med 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet var att förstärka och ef-
fektivisera stödet för utsatta barn. I uppdraget ingick även att ”kartlägga 
hur kommunala och fristående huvudmän inom förskoleverksamheten, 
skolan och skolbarnsomsorgen samverkar med socialtjänsten, polisen och 
hälso- och sjukvården” samt att ”utifrån kartläggningen analysera de hin-
der för samverkan som fortfarande återstår och lyfta fram framgångsfakto-
rer för samverkan samt lämna förslag på åtgärder som underlättar samver-
kan mellan kommunala och fristående huvudmän inom förskoleverksam-
heten, skolan samt skolbarnsomsorgen och berörda myndigheter” (s. 11). 
Uppdraget redovisades i december 2010 genom slutbetänkandet Se, tolka 
och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95).  

 att 
i samband med att de nya läroplanerna börjar användas höstterminen 
2011 införs även en ny betygsskala som har fler betygssteg än den nuva-
rande.  

Bland de slutsatser som redovisas i utredningen återfinns att de problem 
som konstaterats kring förskolans och skolans arbetssätt delvis har sin 
grund i förändrade förutsättningar för verksamheterna att genomföra sitt 

                                                      
10 Webbadress: http://www.skolverket.se 
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uppdrag.11

2.6 Interprofessionell samverkan 

 Samtidigt har uppdraget genom olika skolreformer blivit mer 
ambitiöst och krävande. Andra problem hänger samman med otydlighet 
kring ansvar och uppdrag. I slutbetänkandet läggs förslag inom fyra områ-
den. Inom området Bättre samverkan på alla nivåer föreslås åtgärder som 
syftar till en bättre samverkan såväl mellan olika myndigheter som på 
kommunal central nivå mellan de ansvariga för utbildning och socialtjänst. 
Under rubriken Barns och elevers rätt behöver stärkas läggs förslag som 
syftar till att stärka rätten till en likvärdig utbildning. Förslag kring en 
samlad elevhälsa och en satsning för ökad kunskap om värdet av tidiga 
insatser presenteras under rubriken Elevhälsan och kunskapssatsningar. 
Det sista området, Vetenskap och beprövad erfarenhet, innehåller bland 
annat förslag kring åtgärder för att stärka forskning och kunskapssprid-
ning kring utsatta barn.   

 
I Sverige har det under de senaste decennierna blivit allt vanligare med 
samverkan mellan olika aktörer inom offentlig sektor, inte minst inom 
områdena social omsorg och utbildning. Samtidigt som välfärdstjänster 
produceras av fler aktörer har en ökad specialisering och professionalise-
ring inneburit att allt fler yrkesgrupper blir engagerade. Bergmark och 
Lundström (2008) skriver att specialisering är den starkaste organisations-
trenden i svenskt socialt arbete och att de flesta klienter på socialbyråer 
kommer i kontakt med mer eller mindre högt specialiserade enheter. För-
fattarna menar att specialiseringstrenden märks tydligast inom missbruks-
området och barnavården, där åtta av tio klienter kommer i kontakt med 
specialiserade enheter. 

En konsekvens av ökad professionalisering och specialisering är att verk-
samheten inom välfärdsområdet blivit mer splittrad. Denna fragmentise-
ring har uppmärksammats på såväl nationell som europeisk och global 
nivå (Miller & Ahmad, 2000; WHO, 2008). I Sverige har fragmentisering-
en lett till att myndigheter och andra organisationer ofta kritiserats för 
bristande helhetssyn, där den enskilde riskerar att hamna i en gråzon mel-
lan olika aktörers ansvarsområden (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 
Utvecklingen har lett till ett starkare beroendeförhållande mellan de olika 

                                                      
11 Inom ramen för utredningen genomfördes även en studie kring pedago-
gers upplevelse av samverkan. Studien redovisas i en bilaga till slutbetän-
kandet; Skolans arbete med utsatta barn – ett samverkansperspektiv (Da-
nermark, Englund & Germundsson, 2010). 
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aktörerna, där samverkan blivit allt viktigare för att kunna möta den en-
skildes behov. Förutom att motverka splittring och att personer hamnar 
”mellan stolarna” syftar samverkan ofta till förbättrad kvalitet genom att 
olika verksamheter kan bidra med kompletterande kunskap, kompetens 
och resurser (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Soci-
alstyrelsen, 2007). En mängd samverkansaktiviteter har, ofta i projektform 
och med varierande framgång, genomförts inom olika områden, som skola, 
socialvård, psykiatrisk vård och äldreomsorg. Inom de verksamhets-
områden som handhar insatser kring habilitering och rehabilitering har ett 
stort antal försök gjorts för att få till stånd en fungerande samverkan ut-
ifrån ett helhetsperspektiv. Ofta har det emellertid visat sig att dessa insat-
ser inte fungerat som de bör och att det finns brister i samverkan mellan 
kommuner, landsting och andra aktörer (Socialstyrelsen, 2008b).  

Samverkan mellan olika aktörer, både i projektform och i löpande verk-
samhet, är som nämnts vanligt förekommande inom området barn som far 
illa. Några anledningar till detta, vilka främst har att göra med en ofta 
komplicerad problembild och verksamheternas förändrade behov som en 
följd av ökad specialisering och fragmentisering, har berörts ovan. En an-
nan viktig påverkansfaktor är lagstiftning och tvingande regelverk. Dessa 
lagar och regler har inte alltid sin grund i de olika parternas egna bedöm-
ningar och önskemål, men påverkar i hög grad såväl mål som prioritering-
ar och arbetssätt. Med stöd av 6 § i Förvaltningslagen (1986:223) har 
myndigheter i Sverige en allmän skyldighet att samverka och skall lämna 
hjälp till andra myndigheter inom ramen för den egna verksamheten. Dess-
utom finns en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som 
far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i de respektive lag-
stiftningarna för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, skola och förskola. 
Skyldigheten att samverka lagstadgades i juli 2003 för hälso- och sjukvård 
och skola, medan socialtjänst och polis hade bestämmelser om samverkan 
redan tidigare. Enligt lagbestämmelserna ska myndigheterna inte bara 
samverka med varandra utan även med andra samhällsorgan, organisatio-
ner och andra som berörs (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolissty-
relsen och Socialstyrelsen, 2007). 

Även internationellt har behovet av och krav på samverkan ökat på 
många håll, såväl inom offentlig sektor som mellan den offentliga sektorn 
och externa parter under de senaste årtiondena. Regeringar i flera länder 
har stiftat lagar och skapat ekonomiska incitament och infrastruktur för 
att stödja en utvecklad samverkan mellan olika parter (Huxham & 
Vangen, 2005). I ett internationellt perspektiv har statens förändrade roll 
haft stor påverkan på denna utveckling. Samtidigt som statens egna resur-
ser och förmåga att nå uppsatta politiska välfärdsmål ifrågasattes, kom 
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uppfattningen att bättre service till lägre pris kunde erbjudas av privata 
leverantörer att bli allt mer spridd under 1980-talet. Utvecklingen startade 
i Storbritannien under 1970-talet men förhållningssättet kom snabbt att 
spridas till ett stort antal länder över hela världen (Sullivan & Skelcher, 
2002). I exempelvis Norge har det inom hälso- och socialpolitiken varit 
fokus på samverkan inom den offentliga sektorn med krav på mer effektivt 
resursutnyttjande, brukarmedverkan och kvalitet (Willumsen, 2006). 

2.7 Vad är samverkan 
 

Begreppet samverkan används i många olika sammanhang. Oftast, men 
långt ifrån alltid, upplevs samverkan som något positivt och önskvärt och 
förknippas med bättre möjligheter att arbeta tillsammans med andra, att 
uppnå gemensamma mål eller kanske att kunna arbeta mer effektivt genom 
samutnyttjande av kompetens och resurser från flera verksamheter. Behov 
av och krav på samverkan inom området barn som far illa har förekommit 
under många år då det uppmärksammats att dessa barn inte får det stöd 
och skydd de behöver från samhället. Utbildningsdepartementet skriver 
(Dir 2009:80) att flera rapporter och utredningar, t.ex. slutbetänkandena 
Källan till en chans (SOU 2005:81) och Barnmisshandel – att förebygga 
och åtgärda (SOU 2001:72) samt regeringspropositionen Hälsa, lärande 
och trygghet (Prop. 2001/02:14), lyfter fram samverkan mellan socialtjäns-
ten, skolan, polisen samt barn- och ungdomspsykiatrin som ”centralt för 
att på ett effektivt sätt kunna ge stöd åt barn och unga i svårigheter” (s. 4).     

Även om begreppet samverkan vid en första anblick kan uppfattas som 
relativt tydligt och lätt att förstå finns det många olika förslag på definition 
inom såväl forskning som mer i praktiskt orienterad verksamhet: 

 

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. (Daner-
mark, 2003, s. 15) 

 

Any situation in which people are working across organizational boundaries 
towards some positive end. (Huxham & Vangen, 2005, s. 4) 

 

Någon eller några tillför sina specifika resurser kompetenser och/eller kun-
skaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. (Boklund, 
1995, s. 47) 
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Ett sätt att förtydliga begreppet är att sätta det i förhållande till andra snar-
lika begrepp. Detta kan göras med utgångspunkt i graden av överlappning 
mellan olika organisationer/aktörer (Fridolf, 2004). Den första graden av 
överlappning är samexistens som innebär att organisationerna känner till 
varandra men att man inte tar hänsyn till den andres agerande. Samverkan, 
den andra graden, innebär att organisationerna börjar handla gemensamt 
men behåller sina ursprungsmål. Aktörerna går inte in i varandras sfärer 
och det finns tydliga gränser mellan dem; samverkan sker parallellt. Vid 
den tredje graden av överlappning, samordning, genomför aktörerna sina 
verksamheter eller arbetsuppgifter tillsammans. Aktörerna skapar ett 
gemensamt arrangemang. En förutsättning är att det finns gemensamma 
normer. Mål utformas gemensamt. Samarbete, som är den fjärde graden av 
överlappning, är inte bara ett organisatoriskt fenomen utan även ett mel-
lanmänskligt. Man arbetar tillsammans vilket också kan innebära att vär-
deringar och normer förändras. Det femte begreppet i definitionen är sam-
syn och kan uppnås vid ett fördjupat samarbete. Då är aktörerna inne i 
varandras sfärer och gemensamma uppfattningar och attityder har skapats. 

Detta sätt att uppfatta samverkan delas emellertid inte av alla forskare 
och begreppen samarbete, samordning och samsyn används på olika sätt i 
olika sammanhang. Ett alternativt förhållningssätt är därför att använda 
sig av det överordnade begreppet integration som handlar om i vilken ut-
sträckning olika aktörer eller aktiviteter förts samman (Sullivan & Skel-
cher, 2002; Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). I detta sammanhang är två 
begrepp centrala; horisontell integrering som betecknar ett frivilligt mel-
lanmänskligt samarbete mellan olika aktörer och vertikal integrering som 
sker i en hierarki: 

 

• Vid kontraktstyrning är såväl den horisontella som den vertikala in-
tegreringen liten. Istället sker integreringen genom olika typer av 
kontrakt. 
 

• Samordning förekommer i hierarkiska organisationer och innebär 
att beslut om integrering fattas på hög nivå för att sedan implemen-
teras på lägre. Som integrationsform kännetecknas samordning av 
en hög grad av vertikal integrering men en låg grad av horisontell 
integrering. 
 

• Samarbete innebär att integreringen bygger på täta kontakter och 
en vilja att arbeta tillsammans, som exempelvis i olika typer av nät-
verk. Denna form av integration kännetecknas av en låg grad av 
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vertikal integration, men däremot en hög grad av horisontell integ-
ration. 
 

• Samverkan är en mer komplex integrationsform som bygger på en 
hierarkisk samordning i kombination med ett mer frivilligt samar-
bete. Integrationsformen innebär en hög grad av både horisontell 
och vertikal integrering.  

 
Utifrån denna typologi utgör samverkan ett samlingsbegrepp som innehål-
ler inslag av både samordning och samarbete i olika kombinationer. Sam-
tidigt förekommer flera olika former och modeller för samverkan, alltifrån 
regelbundna möten och gemensamma planeringar till samrådsgrupper och 
multidisciplinära team och kanske samlokalisering eller budgetmässig sam-
ordning. I detta avhandlingsarbete uppfattas begreppet samverkan i enlig-
het med det av Axelsson & Bihari Axelsson (2007) föreslagna förhållnings-
sättet. Då verkligheten är betydligt mer komplex än vad den idealiserade 
typologin ger sken av kan det vara rimligt att uppfatta beskrivningen som 
ett verktyg för att placera olika modeller längs ett kontinuum, där den 
lägsta nivån är att organisationerna är fullständigt segregerade och den 
högsta nivån innebär en sammanslagning eller fusion (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2007). 

En god samverkan är inte något som kan uppnås en gång för alla för att 
sedan fungera i all framtid, utan ska ses som en process som utvecklas och 
förändras över tid. Hur samverkan konkret ser ut och organiseras varierar 
därför från fall till fall. Ett sätt att generellt beskriva den samverkan som 
bedrivs inom det svenska välfärdssystemet är att skilja mellan interorgani-
satorisk, interprofessionell och intersektoriell samverkan (Axelsson & Bi-
hari Axelsson, 2007). Interorganisatorisk samverkan innebär samverkan 
mellan olika myndigheter, t.ex. inom rehabiliteringsområdet. Samtidigt är 
sådan interorganisatorisk samverkan i de allra flesta fall interprofessionell, 
eftersom det rör sig om samverkan mellan olika yrkesgrupper och profes-
sioner. Med intersektoriell samverkan menas samverkan mellan olika sam-
hällssektorer med olika huvudmannaskap och verksamhetsinriktning, ex-
empelvis den kommunala socialtjänsten och den statliga arbetsförmedling-
en. I praktiken är emellertid gränserna mellan de olika begreppen flytande, 
då samverkan mellan olika organisationer och myndigheter ofta är såväl 
interprofessionell som, i de fall t.ex. statliga och kommunala myndigheter 
samverkar, intersektoriell.  

I fokus för denna avhandling är främst interprofessionell samverkan, 
mellan olika professioner eller yrkesgrupper, och i mindre utsträckning den 
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interorganisatoriska nivån. Arbetet fokuserar särskilt två professioner: 
socialsekreterare och lärare. Detta val av analysnivå hänger samman med 
studiens utformning, där det är representanter för de olika professionerna 
som utgör respondenterna. Därtill kommer att både skolan och socialtjäns-
ten betraktade som organisationer ingår i kategorin tjänsteproducerande12

2.8 Vilka är de professionella 

. 
Den produktion som förekommer i denna typ av organisationer är arbets-
intensiv då det är människor som producerar tjänsterna: ”Vi ser att för 
tjänsteproducerande organisationer blir människor och social samverkan 
de viktigaste faktorerna” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 23). På så sätt 
kan de professionella uppfattas som särskilt viktiga i denna samverkans-
kontext, vilket också motiverar valet av analysnivå. 

 
I mötet mellan människor inom tjänsteproducerande organisationer ham-
nar kompetens och färdigheter ofta i centrum, varför kunskap har blivit 
allt viktigare för sådana organisationer. Tjänsteutövning i sådana organisa-
tioner hänger till följd därav nära samman med begreppet professionalise-
ring, som syftar på att organisationer till många befattningar enbart anstäl-
ler personer som har en viss formell utbildning och därigenom skaffat sig 
ensamrätt på ett visst slags jobb (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Traditionel-
la sådana exempel kan vara läkare eller jurister. Under flera decennier har 
frågor som hänger samman med ökad professionalisering, ofta kopplad till 
en förväntad kompetenssäkring och tydlighet i definitionen av arbetsområ-
det, varit aktuella inom flera olika yrkesområden. Inte minst har frågor 
kring och krav på en ökad professionalisering förekommit inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten, där det ofta talas om evidensbaserad respek-
tive kunskapsbaserad verksamhet (Danermark, 2004). Professionsforsk-
ning är ett omfattande fält med olika inriktning och perspektiv genom 
åren. Mycket förenklat kan sägas att det inom fältet beskrivs två skilda 
perspektiv kring motiven för och effekterna av en professionalisering. Det 
ena perspektivet har företrädesvis negativa förtecken och lyfter fram ute-
stängning av andra professioner och en önskan att skaffa sig ett slags yr-
kes- och kunskapsmonopol, medan det andra perspektivet är av mer posi-

                                                      
12 Organisationer kan kategoriseras utifrån olika principer. Ett sådant sätt är att 
utgå från organisationens uppgifter och skilja mellan varuproducerande och tjäns-
teproducerande organisationer, där varuproduktion är kapitalintensiv jämfört med 
tjänsteproduktion som är mer arbetsintensiv. 
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tiv karaktär och handlar om säker kunskap och altruistiska motiv inom en 
kompetent och väldefinierad yrkesgrupp13

Av intresse för mitt avhandlingsarbete kring interprofessionell samver-
kan är att precisera vad en profession egentligen är, då det är två yrkes-
grupper som utgör min studiegrupp. Inom forskningen förekommer olika 
åsikter och förslag till definitioner. Enligt Abrahamsson (1986) ska en pro-
fession uppfylla tre kriterier, varav det första är att det finns en gemensam 
och utvecklad teori som ligger till grund för yrkespraktiken. Det andra 
kriteriet är gemensamma etiska normer som exempelvis styr umgänget med 
kunder/klienter, andra medlemmar inom professionen och samhället i öv-
rigt. Det tredje kriteriet handlar om upprätthållandet av en tydlig kåranda 
inom yrkesgruppen, vilken säkras över tid genom såväl urval av godkända 
kandidater till som innehållet i yrkesutbildningen.  

.  

Med denna definition av professioner kan emellertid relativt få yrken be-
traktas som regelrätta professioner; några sådana exempel är läkare, präs-
ter och advokater. När det gäller exempelvis yrkesgruppen socialsekretera-
re, som både kan ha vitt skilda arbetsuppgifter och varierande utbildning, 
är det däremot mer oklart och frågan om t.ex. en särskild legitimation för 
utbildade socionomer har varit aktuell under de senaste åren. Brante 
(2005) betecknar yrkesgrupper som vuxit fram i och med välfärdsstaten 
och efterkrigstiden, t.ex. socialarbetare, sjuksköterskor och lärare, som 
semiprofessionella. Denna typ av professioner är oftast tvär- eller mångve-
tenskapliga och har, genom vanligen universitets- eller högskolebaserade 
utbildningar, en inneboende spänning där vissa önskar en större teorian-
knytning och ökad forskning inom ämnet medan andra menar att ämnet i 
fråga främst måste vila på praktisk yrkeserfarenhet. 

Mot bakgrund av ovan redovisade diskussioner och motstridigheter, inte 
minst inom forskningen, har jag i mitt arbete intagit en pragmatisk håll-
ning; när det gäller kriterier för vilka personer som inkluderas i de båda 
yrkesgrupperna lärare respektive socialsekreterare utgår jag från Svensk 
standard för yrkesklassificering (SSYK 96). Vidare ska termer som innehål-
ler uttryck relaterade till profession eller yrke (t.ex. ”de professionella” 
eller ”yrkesgrupper”) uppfattas som inbördes utbytbara och likvärdiga, 
dvs. utan värdeladdning.  

SSYK är primärt framtagen för att klassificera personer efter det arbete 
de utför och den tillämpas i flera olika svenska och internationella sam-
manhang, inte minst i den officiella statistiken. Standarden bygger på den 

                                                      
13 För en mer utvecklad diskussion kring professionsforskning, se t.ex. Thomas 
Brantes artikel ”Om begreppet och företeelsen profession” i Tidskrift för Praxisnä-
ra forskning (2005:1). 
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internationella klassifikationen ISC-88 (International Standard Classifica-
tion of Occupations 1988) som är framtagen av Internationella arbetsor-
ganisationen (ILO), samt på EU-varianten ISCO-88(COM). Ett av klassifi-
kationens huvudsyften är att underlätta ett internationellt utbyte av yrkes-
information. Grunden för indelningen i SSYK är dels typ av arbete (den 
uppsättning uppgifter och göromål som utförs eller ska utföras av en per-
son) och dels de kvalifikationer som normalt krävs för att utföra detta 
arbete (SCB, 2009).  

I SSYK finns tio yrkesområden avgränsade. Yrkesområdena har en en-
siffrig kod och är indelade i huvudgrupper som har en tvåsiffrig kod. Inom 
huvudgrupperna återfinns olika yrkesgrupper (tresiffrig kod) som i sin tur 
indelas i undergrupper (fyrsiffrig kod). De yrkesgrupper som ingår i denna 
studie återfinns inom två av klassifikationens tio yrkesområden: 

 

• Yrkesområde 2 – Arbete som kräver specialistkompetens. Normalt 
krävs en längre högskoleutbildning (minst tre år) samt en akade-
misk examen. 
 

• Yrkesområde 3 – Arbete som kräver en kortare högskoleutbildning 
eller motsvarande kunskaper. 

 
Inom dessa två yrkesområden är följande yrkesgrupper aktuella (i listan 
redovisas även vilken huvudgrupp respektive yrkesgrupp tillhör): 
 
YRKESOMRÅDE 2  

 
Huvudgrupp 23 
Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 
 
¤ Yrkesgrupp 232 – Gymnasielärare m.fl. 
Undervisar på gymnasienivå i teoretiska, yrkesinriktade, estetiska eller 
praktiska ämnen; utformar kursplan i enlighet med fastställd läroplan; 
förbereder uppgifter, experiment eller praktiska övningar och handleder 
elever; utarbetar och rättar prov. 
 
¤ Yrkesgrupp 233 – Grundskollärare 
Undervisar i flera olika ämnen på grundskolenivå; planerar undervisningen 
enligt fastställd läroplan; organiserar olika aktiviteter för att utveckla ele-
vernas färdigheter; utarbetar och rättar prov och hemuppgifter; sätter be-
tyg. 
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¤ Yrkesgrupp 234 – Speciallärare  
Undervisar fysiskt eller mentalt handikappade elever och elever med läs- 
och skrivsvårigheter; anpassar läroplanen efter elevernas förutsättningar 
och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder; tränar eleverna att 
använda tekniska hjälpmedel. 
 
Huvudgrupp 24 
Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
 
¤ Yrkesgrupp 249 – Psykologer, socialsekreterare m.fl. 
Utvecklar teorier, modeller och metoder inom psykologi och socialt arbete; 
undersöker och utreder människors psykiska, sociala och ekonomiska pro-
blem; klarlägger hjälpbehov och möjliga hjälpinsatser; utför psykoterapeu-
tisk eller psykoanalytisk behandling; ger råd i olika sammanhang i syfte att 
uppnå en gynnsam psykosocial miljö. 
 
Här specifikt undergruppen:  
2492 – Socialsekreterare och kuratorer 
Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem 
eller samlevnadsproblem; klarlägger hjälpbehov och möjliga samhälleliga 
insatser; ger råd och stöd samt utövar tillsyn; undersöker olika vägar för 
att förbättra hjälpsökandes livssituation; gör utredningar om vårdnadsrätt 
och umgängesrätt. 
 
YRKESOMRÅDE 3 
 
Huvudgrupp 33 
Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 
 
¤ Yrkesgrupp 331 – Förskollärare och fritidspedagoger 
Undervisar och organiserar aktiviteter för förskolebarn på daghem, försko-
la m.m. eller inom skolans sexårsverksamhet; planerar och organiserar 
fritidsaktiviteter för skolelever på fritidshem eller inom skolbarnomsorgen; 
ger stöd och stimulans genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och 
form, utflykter, studiebesök m.m. 
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3. Forskningsbakgrund 
 
I detta kapitel presenteras delar av tidigare forskning kring sociala repre-
sentationer samt min positionering i forskningsfältet. Vidare redovisas en 
översikt kring forskning om interprofessionell samverkan, som utgör studi-
ens kontext. Redovisningen av teoribildningen om sociala representationer 
kommer att fördjupas i kapitel 4. 

3.1 Forskning kring sociala representationer 
 

Empirisk forskning där teorin om sociala representationer använts har 
förekommit inom flera olika discipliner, som socialpsykologi, historia, 
pedagogik, sociologi och hälsovetenskap. Studier med fokus på olika 
forskningsobjekt har genomförts av en rad forskare, som exempelvis: hälsa 
och sjukdom (Herzlich, 1973); mentalsjukdomar (Zani, 1993); barn 
(Mannetti & Tannucci, 1993); befruktning (Wagner, Elejabarrieta & 
Lahnsteiner, 1995); demokrati (Marková, Moodie & Plichotvá, 2000); 
informationsteknologi (Chaib, 2000); bioteknik (Wagner & Kronberger, 
2001); ekonomi (Vergés & Bastounis, 2001); mänskliga rättigheter (Doise, 
2002); fångar (Lindberg, 2005); entreprenörer (Radu & Redien-Collot, 
2008); organdonation (Morgan, 2009); förskolebarn (Hägglund & Löf-
dahl, 2011); lärare (Alves-Mazzotti, 2011); vuxnas lärande (Chaib & Cha-
ib, 2011). I dessa studier har teorin om sociala representationer visat sig 
utgöra ett användbart teoretiskt ramverk. Deaux och Philogène (2001) 
skriver att teoribildningens styrka är den visat förmåga att förklara socio-
kulturella fenomen och att den är särskilt lämplig vid studiet av moderna 
samhällen.  

Det stora antalet studier inom vitt skilda områden gör forskningsfältet 
relativt svårt att överblicka. Wagner & Hayes (2005) gör en indelning i tre 
primära forskningsteman: kulturella objekt (t.ex. sjukdom och hälsa, 
kroppen, olika psykiska tillstånd eller barn och vuxna), sociala fenomen 
eller förhållanden (t.ex. raskonflikter, skola och utbildning eller ekologiska 
problem) samt vetenskapliga teorier (t.ex. psykoanalysen, relativitetsteorin, 
Marxismen eller nya teknologiska teorier). 

Intresset för och forskningen kring sociala representationer är relativt 
unga företeelser och forskningsfältet har förändrats och utvecklats sedan 
det initierades av Moscovici i början av 1960-talet. I ett försök att presen-
tera och tydliggöra några huvudsakliga intresseområden och problemställ-
ningar vid studiet av sociala representationer tar jag min utgångspunkt i 
Jodelet då hon skriver om forskningsfältet (se tabell 3.1). Naturligtvis är 
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det möjligt att identifiera fler intresseområden och dimensioner inom 
forskningen kring sociala representationer. Den förenklade modellen, som 
är en egen tolkning av Jodelet (1995), bör uppfattas som en idealiserad bild 
ämnad att ge viss vägledning inom forskningsfältet, men med begränsad 
möjlighet att visa t.ex. hur de olika frågeställningarna är relaterade och 
griper in i varandra. 
 
Tabell 3.1.   Intresseområden och problemställningar vid studiet av sociala repre-
sentationer (egen tolkning av Jodelet, 1995). 
Intresseområde Problemställningar Kommentarer 

Uppkomst Vem vet och varifrån 
vet man?  

Historiskt betingat – media, kommu-
nikation, utbildning. 
 

Innehåll Vad artikuleras? Vad 
säger man? 
 

Kan avläsas i olika företeelser: språk, 
diskurser, dokument, praktiker och 
materiella arrangemang. 
 

Form Vilka delar ingår? Hur 
är de relaterade/ struk-
turerade? 

Två huvudsakliga inriktningar där 
innehållet betraktas som: 

a) Ett strukturerat fält – söker 
frilägga representationens 
byggstenar (bilder, trosföre-
ställningar, värderingar, 
kulturella och ideologiska 
element etc.) 

b) En strukturerande kärna – 
teoretisk modell som skiljer 
mellan centrala och perifera 
element i representationen 
utifrån vilka man kan dra 
slutsatser om representatio-
nernas stabilitet och föränd-
ring. 
 

Konsekvenser Vilka blir konsekven-
serna av detta vetande? 
Vad får det för följder? 

Jodelet skriver att ”det faktum att 
representationen påverkar världen 
och samhällsindividerna” (s. 39) 
mynnar ut i frågor kring de sociala 
representationernas funktion och 
sociala inverkan. 
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En alternativ, och i vissa avseenden överlappande, beskrivning av olika 
teoretiska inriktningar vid studiet av sociala representationer återfinns hos 
Ben Alaya (2010), som skriver att flera olika ansatser utvecklats sedan den 
första modellen introducerades av Moscovici. Ben Alaya nämner särskilt 
fyra teoretiska ansatser: 

 

1. Antropologisk/etnografisk. Främst företrädd av Denise Jodelet, ex-
empelvis genom studiet av uppkomsten av sociala representationer 
kring galenskap (eng. madness) i olika samhälleliga kontexter. 
Andra representanter för denna ansats är t.ex. Duveen, Lloyd och 
Jovchelovitch. 
 

2. Strukturell (Central nucleus theory). Fokuserar de sociala represen-
tationernas interna strukturer och organisation. Ansatsen uppfattar 
representationerna som hierarkiskt ordnade och skiljer mellan cen-
trala och perifera element. Den centrala kärnan innehåller de ele-
ment som skapar mening och ger representationen stabilitet över 
tid, medan de perifera elementen ger möjlighet till förändring och 
anpassning till olika sociala kontexter. Främst företrädd av Abric 
och andra representanter för Aix en Provence School (även refere-
rad till som Midi Group), som t.ex. Flament, Guimelli, Vergés och 
Rouqette. 
 

3. Social/samhällelig. Studerar hur representationer på olika nivåer 
(individuell-, grupp- och ideologisk nivå) uppstår och förändras i en 
samhällelig kontext. Fokuserar interaktion både inom och mellan 
grupper utifrån såväl sociala som kognitiva aspekter. Ansatsen är 
ofta kallad Geneva School och representeras främst av Doise, men 
även av t.ex. Clemence och Lorenzi-Cioldi (Jodelet, 2008).  
 

4. Dialogisk. Betonar de kommunikativa aspekterna av teorin. Utveck-
lad av Ivana Marková, som menar att dialogen och samtalet utgör 
en fundamental dimension av de sociala representationerna; repre-
sentationer skapas och utvecklas fortlöpande genom dialog med 
andra individer, grupper och kulturer. 
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3.1.1 Metoder inom teoribildningen 
 
Studiet av sociala representationer har gett upphov till diskussioner och 
meningsskiljaktigheter kring vilka forskningsmetoder som är lämpliga att 
använda. Det finns flera skäl till detta, inte minst har de skilda uppfatt-
ningarna sin grund i att olika discipliner med olika forskningstraditioner 
möts. En annan anledning är att teoribildningen försöker överbrygga klyf-
tan mellan individen och det omgivande samhället, där forskning kring 
individer metodmässigt ofta skiljer sig från forskning på samhällsnivå. 
Ytterligare ett skäl till att metoddiskussionerna varit intensiva är de olika 
teoretiska inriktningar vid studiet av sociala representationer som beskri-
vits ovan. Breakwell och Canter (1993) skriver att Moscovici själv har 
förordat användandet av flera olika metoder och att han tillämpat varie-
rande ansatser i sitt eget arbete, allt från experimentella studier till textana-
lys. Denna rika flora av metoder, där olika metodologiska ansatser inte 
sällan används i samma studie, kan uppfattas både som en svaghet och en 
styrka. Samtidigt som det finns möjlighet för forskaren att välja lämplig 
metod utifrån vad som studeras ger avsaknaden av såväl en enhetlig empi-
risk ansats som enighet kring analysmetoder upphov till viss förvirring och 
ibland konflikter (se även avsnitt 5.1).  

Ett sätt att utskilja två huvudsakliga metodgrupper är att skilja mellan 
interrogativa metoder, som syftar till att kartlägga individers utsagor om 
objektet, och associativa som inriktar sig på mindre kontrollerade och mer 
spontana utsagor (Abric, 1995). Exempel på interrogativa metoder är in-
tervjuer, enkäter och olika etnografiska tekniker, som deltagande observa-
tion eller djupintervjuer. Bland de associativa metoderna återfinns fria 
associationer, där respondenterna utifrån ett ord eller en fras ombeds ut-
trycka de ord eller fraser de först kommer att tänka på, och den associativa 
kartan som bygger på associationskedjor där respondenterna efter vissa 
regler ombeds producera nya associationer. Oftast samlas empiriska data 
in via det skrivna eller talade ordet (Breakwell & Canter, 1993). I en över-
sikt av olika forskningsmetoder inom studiet av sociala representationer 
ger några av de mest namnkunniga forskarna inom området exempel på 
studier där olika metoder använts (Wagner et al., 1999). Ordnade utifrån 
studier med en kvalitativ ansats till sådana med en mer kvantitativ presen-
teras flera metoder: etnografisk observation i en studie kring uppkomsten 
av representationer om kön i England, analyser av såväl intervjuer som 
media kring representationer om den offentliga sektorn i Brasilien, inne-
hållsanalys av media kring allmänhetens bild av galenskap i Storbritannien, 
analys av ordassociationer kring föreställningar om androgyna i Schweiz, 
användande av enkätdata i en studie kring demokrati och individualism i 
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Europa samt slutligen ett antal studier med experimentell design. Utöver 
dessa exempel på empiriska metoder bör även fokusgrupper nämnas, då de 
i många sammanhang lyfts fram som särskilt lämpade för att studera olika 
gruppers sociala representationer; en fokusgrupp kan ses som ett tänkande 
samhälle i miniatyr och genom att följa en diskussion i en fokusgrupp ges 
en möjlighet att studera såväl bildande och ombildande av kunskap som 
andra socialpsykologiska processer (Marková et al., 2007).   

Som en följd av att olika metoder använts för att samla in skilda typer 
av data förekommer även flera olika metoder för att analysera det insam-
lade materialet. Som analysmetod används ofta innehållsanalys där re-
spondenternas uttalanden kategoriseras och kodas och därefter vanligtvis 
bearbetas statistiskt. Flera forskare har använt sig av korrespondensanalys, 
varvid en tabell eller matris tas fram som geometriskt och grafiskt över-
skådligt presenterar hur olika kategorier förhåller sig till varandra. Många 
avancerade statistiska analysmetoder har nyttjats och utvecklats inom teo-
ribildningen, som t.ex. klusteranalys för att identifiera nyckelord och vilka 
ord som oftast förekommer i anslutning till dessa ord samt faktoranalys för 
att konstatera samvariation och korrelation mellan variabler (Doise et al., 
1993).    

3.1.2 Egen positionering i fältet 
 
I studien tar jag min utgångspunkt i den teoretiska ansats som främst före-
träds av Jean-Claude Abric inom vad som brukar betecknas som Aix en 
Provence-skolan. Enligt denna ansats innehåller en social representation en 
mängd information, föreställningar, åsikter och attityder om ett visst ob-
jekt. Dessa språkliga och symboliska element (eng. elements) är organise-
rade och strukturerade kring en central kärna (eng. central core eller struc-
turing core), som utgörs av ett eller flera element vilka ger representationen 
dess mening (Abric, 2001). Den centrala kärnan bidrar till representatio-
nens stabilitet över tid: ”It constitutes the most stable element of the repre-
sentation, the one that ensures the perennial nature of the representation in 
moving and evolving contexts” (ibid, s. 43). Representationens mer perife-
ra och lättillgängliga element (eng. peripheral elements) ses som organise-
rade runt den centrala kärnan: ”Compared to the stability of the central 
core, they constitute the moving and evolving aspect of the representation” 
(ibid, s. 44). Enligt Jodelet (2008) är denna teoretiska ansats i linje med 
Moscovicis analys av objektifieringprocessen (se vidare avsnitt 4.1.1), som 
inbegriper att viss information organiseras runt en figurativ kärna (eng. 
figurative nucleus). Moscovici (2000) skriver att det förekommer en stor 
mängd ord och uttryck som cirkulerar i varje samhälle och som refererar 
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till specifika objekt men att alla ord kan inte länkas till bilder, antingen 
beroende på att det ännu inte finns några tillgängliga bilder eller för att de 
som framkallas av olika skäl är tabu. De som varit möjliga att länka, me-
nar Moscovici, ”merge with, or rather are integrated into, what I have 
called a pattern of ‘figurative nucleus’, a complex of images that visibly 
reproduces a complex of ideas” (ibid, s. 50). Denna figurativa kärna har 
olika funktioner och kan uppfattas som representationernas centrum, inte 
minst då den kommer till uttryck i olika kontexter: ”In everyday life, these 
images give a concrete idea to understand and handle – verbal – concepts 
and the phenomena they are standing for” (Smith, Harré & van Langen-
hove, 1995). Emellertid finns en skillnad mellan hur Moscovici och Aix en 
Provence-skolan uppfattar representationens kärna, där Moscovici menar 
att kärnan ska uppfattas på ett mer bildligt sätt än som ett konkret kogni-
tivt innehåll (Chaib & Orfali, 1995).  

Under de decennier som följt efter det att Abric i mitten på 1970-talet 
först formulerade sina hypoteser om representationernas struktur och or-
ganisation kring en central kärna har flera perspektiv och metoder utveck-
lats. Större geografisk spridning och ökad användning av Moscovicis ur-
sprungliga idéer har medfört att allt fler fenomen studeras, en större flexi-
bilitet och variation i metodval och en fortsatt utveckling av teoribildning-
en kring sociala representationer (Jodelet, 2008). I mitt arbete har jag in-
fluerats av det utvecklingsarbete kring professionella representationer som 
genomförts av forskargruppen REPERE (fr. Représentations et Engage-
ments Professionnels, leurs Evolutions : Recherche et Expertise) vid le Mi-
rail-universitetet i Toulouse, under ledning av Michel Bataille. De profes-
sionella representationerna ses här som en specifik kategori av de sociala. 
Bataille, Blin, Mias & Piaser skriver: 

 

Neither a scientific knowledge, nor a common sense, they are elaborated 
and put into context in professional action and interaction, by protagonists 
whose professional identities they form. These identities correspond to 
groups in a specific professional field, in connection with salient objects of 
this field. (citerad i Ratinaud & Lac, 2011, s. 57) 

 
Forskargruppen studerar, i likhet med Aix en Provence-skolan, främst lik-
heter inom olika sociala grupper. Genom empiriska studier har gruppen 
visat (Piaser & Bataille, 2011; Ratinaud & Lac, 2011) att det inom profes-
sioner förekommer gemensamma eller likartade representationer om objekt 
som är relaterade till professionens specifika yrkesfält och att studenters 
representationer om yrkesrelaterade objekt förändras under en yrkesut-
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bildning. Ratinaud och Lac (2011) skriver: ”We think that within the pro-
fessionalization framework, as the training groups undergo a change in 
position, they change their central system of representations of professional 
objects” (s. 56). Ett sådant antagande om att det finns gemensamma eller 
likartade representationer om yrkesrelevanta objekt inom professioner 
ligger även bakom mitt arbete; om det ska vara meningsfullt att studera en 
social grupp utifrån teoribildningen kring sociala representationer måste 
det finnas ett teoretiskt grundat antagande som gör det motiverat att be-
trakta individerna som en grupp. I studien har jag emellertid i enlighet med 
Doise, Clemence och Lorenzi-Cioldi (1993) inte a priori förutsatt att de 
yrkesgrupper som ingår i studien utgör homogena grupper där individerna 
inom respektive grupp har gemensamma representationer. 

Flera forskare inom fältet förordar ett närmande och en dialog mellan 
olika skolor och perspektiv inom teoribildningen kring sociala representa-
tioner (Philogène 2001; Jodelet, 2008). I mitt arbete har jag också tagit 
fasta på Jodelets forskning som poängterar att sociala representationer är 
dynamiska och att existerande representationer är grundade i och påverka-
de av tidigare: ”Jodelet emphasizes that the dynamic nature of social repre-
sentations, which is to be capable of continous change, is rooted in its ge-
nesis, that is, in its linkage to preexisting representations” (Philogène, 
2001). Jag uppfattar Jodelets betoning på representationernas dynamiska 
karaktär – att de grundas i tidigare representationer och att de förändras 
över tid – som ett sätt att framhålla det historiska perspektivet och vikten 
av att förstå och tolka sociala representationer utifrån ett historiskt sam-
manhang.  

3.2 Forskning kring interprofessionell samverkan 
 

För att få en överblick över forskning kring interprofessionell samverkan är 
det nödvändigt att lyfta blicken från den svenska horisonten och göra en 
internationell utblick. Ganska snabbt går det att konstatera att de olikheter 
och meningsskiljaktigheter kring hur begreppet samverkan ska förstås och 
definieras som förekommer i Sverige (se avsnitt 2.7) även syns inom den 
engelskspråkiga forskningslitteraturen. Liksom i Sverige förs en diskussion 
om de närliggande begreppen collaboration, co-operation och co-
ordination. Debatten påminner i stort om den svenska och i likhet med i 
Sverige råder ingen enighet kring hur begreppen ska användas. Även be-
greppet interprofessional är omdiskuterat. Leathard (2003) skriver att i ett 
internationellt perspektiv skiljer sig terminologin. Exempelvis har forskare i 
USA använt begreppet interdisciplinary health care team om en grupp kol-
legor som från olika discipliner som samarbetar. I Storbritannien har både 
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interdisciplinary och multidisciplinary använts för att beteckna ”a team of 
individuals, with different  training backgrounds, who share common ob-
jectives but make a different but complementary contribution” (s. 5). För 
andra innebär begreppet interprofessional interaktion mellan olika yr-
kesmän som, även om de har olika bakgrund, har gemensamma mål för 
samarbetet, skriver författaren och fortsätter: ”However, as policy devel-
opments move apace, so an ever-expaning range of professionals, service 
users and carers have all become involved in interprofessional work as well 
as a variety of organisations and sectors” (s. 5). Mot bakgrund av den 
ovan redovisade begreppsförvirringen och Meads & Ashcrofts (2005) kon-
staterande: ”Being a professional today means becoming interprofessional. 
It is a policy imperative, demanding behavioural change and sometimes 
transformation” (s. 3) är det lätt att instämma med Leathard (2003) som 
skriver: ”What everyone is really talking about is simply learning and 
working together” (s. 5). 

Interprofessionell samverkan kan organiseras på olika sätt. Edwards et 
al. (2009) har identifierat tre huvudsakliga modeller vid samarbete över 
professionella gränser i arbetet kring barn och familjer. Den första model-
len beskrivs som multiprofesionella team där teamet gemensamt har ansvar 
för en viss verksamhet. Ett typiskt team består av olika professioner, som 
psykologer, socialsekreterare och speciallärare. Teamen kan vara mer eller 
mindre tätt sammansatta som arbetsgrupp, allt från att medlemmarna hela 
tiden arbetar tillsammans som en enhet till löst sammansatta grupper som 
har gemensamma möten men även jobbar individuellt med andra arbets-
uppgifter. Den andra modellen handlar om samlokalisering. Författarna 
konstaterar att gemensamma lokaler kan bidra till att skapa förutsättning-
ar för och uppmuntra till interprofessionell samverkan, men att det är långt 
ifrån säkert att samlokalisering leder till detta resultat. Den tredje modellen 
som omnämns är lokala nätverk, vilka ofta föregås av projekt och korta 
initiativ eller som kan uppstå vid behov av specifika expertkunskaper i det 
dagliga arbetet. Nätverken kan anta en hel rad olika former som är mer 
eller mindre formaliserade. Det finns heller inga absoluta gränser mellan de 
skisserade modellerna för hur samverkan organiseras. 

3.2.1 Motiv för samverkan 
 

I samverkanslitteraturen redovisas en rad generella motiv för samverkan 
(se t.ex. Huxham, 1996; Sullivan & Skelcher; 2002; Huxham & Vangen, 
2005; Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Exempel på sådana motiv är 
tillgång till resurser (såväl ekonomiska som i form av människor), risk-
spridning, ökad effektivitet, ”sömlöshet” mellan olika organisationer och 
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verksamheter (t.ex. att medborgare inte ska uppleva skarvar mellan olika 
myndigheters ansvarsområden) samt lärande och kompetensutveckling. 
Huxham & Vangen (2005) menar att i många fall kan uppfattningen att 
samverkan är moraliskt nödvändig (”det finns inget annat sätt”) vara den 
främsta drivkraften. Denna uppfattning vilar på övertygelsen att de verkligt 
svåra samhällsfrågorna – t.ex. fattigdom, kriminalitet, drogmissbruk eller 
folkhälsoproblematik – inte kan lösas av någon enskild organisation eller 
myndighet. Det faktum att alla de hittills listade motiven till samverkan har 
positiva förtecken och talar för samverkan betyder emellertid inte att det 
även finns negativa och kritiska röster. I många fall visar sig samverkan 
vara mer tids- och resurskrävande än förväntat och dessutom betydligt mer 
svårgenomförd i praktiken än i teorin. Under rubriken Why not? skriver 
Huxham & Vangen (2005): ”The overwhelming conclusion from our re-
search is that seeking collaborative advantage is a seriously resource-
consuming activity so is only to be considered when stakes are really worth 
pursuing. Our message to practitioners and policymakers alike is don’t do 
it unless you have to” (s. 13).  

När det mer specifikt gäller för- och nackdelar i samband med interpro-
fessionell samverkan höjs inom forskningen ofta ett varnande finger för 
olika fallgropar, som exempelvis skillnader i utbildningsbakgrund, olika 
språk och värdegrund, skilda lojaliteter, skillnader i lön och status och 
otydlighet kring roller och ansvarsområden (Leathard, 2003). Förutom 
dessa frågor nämns ofta problem kring informationsöverföring och sekre-
tess som grund för svårigheter i samverkan mellan olika professioner. 
Bland fördelarna med interprofessionell samverkan nämner Leathard 
(2003) särskilt möjligheterna att tillhandahålla allsidiga integrerade tjäns-
ter, en bättre arbetsmiljö där olika yrkesgrupper kan dela erfarenheter och 
stödja varandra samt att de samverkande upplever det som positivt att 
kunna dela kunskap och kompetens. Emellertid verkar den gemensamma 
nämnaren bakom interprofessionell samverkan vara ett behov av ett effek-
tiviserat resursutnyttjande genom samordning, ökad integration eller till 
och med sammanslagning av organisationer och tjänster. 

Forskning kring interprofessionell samverkan är ofta knuten till hälso- 
och sjukvårdområdet. I många fall studeras den samverkan som förekom-
mer i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Flera så-
dana studier redovisas i internationella tidskrifter, t.ex. kring sjuksköters-
kors roll vid interprofessionell samverkan i praktiskt arbete som även in-
volverar patienten (Orchard, 2010), samverkan mellan olika yrkesgrupper 
vid palliativ vård (Wittenberg-Lyles, Oliver, Demiris & Regehr, 2010), 
professionellas upplevelser av samverkan inom psykisk hälsovård för barn 
och unga (Ødegård & Strype, 2009), professionellas perspektiv på samver-



56 I PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa 
 

kan kring unga som vårdas på institution (Willumsen & Hallberg, 2003) 
och utmaningar och möjligheter med interprofessionell samverkan vid 
omvårdnad av barn inom sjukvården (Kenny, 2002). 

Inte sällan är begreppet interprofessional collaboration sammanlänkat 
med interprofessional education som av många anses vara en viktig grund, 
eller till och med förutsättning, för att samverkan ska fungera (Petri, 
2010). Sådan forskning har exempelvis studerat hur tvärvetenskapliga 
seminarier påverkar vilken uppfattning sjuksköterskestudenter och elever 
som studerar socialt arbete har om varandras kunskaper (Chan et al., 
2010) och hur studenter från sjuksköterske- och arbetsterapeututbildning 
samt utbildning inom social omsorg, vilka möts på en interprofessionell 
utbildningsavdelning inom kommunal äldreomsorg, uppfattar de tre yrke-
na (Lidskog, Löfmark & Ahlström, 2007). Det förekommer även viss 
forskning där begreppet interprofessionell samverkan används och där 
andra yrkesgrupper är i fokus, men även här kan verksamheten sägas höra 
hemma inom den så kallade välfärdsstaten. Exempelvis finns studier publi-
cerade kring familjeterapeuter (Quealy-Berge & Caldwell, 2004) och skol-
kuratorer (Shoffner & Briggs, 2001). Ett exempel i svensk kontext är en 
studie kring skolans arbete med utsatta barn som bland annat redovisar 
pedagogers upplevelse av samverkan (Danermark, Englund & Germunds-
son, 2010). 

I litteraturen beskrivs den interprofessionella samverkan i övervägande 
positiva ordalag och som en möjlighet att på ett effektivt, ändamålsenligt 
och tillfredsställande sätt erbjuda exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster 
(Martin-Rodriguez et al., 2005). Samtidigt framhålls flera svårigheter med 
att utvärdera komplexa interventioner och förstå vilka effekter de har 
(Thannhauser, Russell-Mayhew & Scott, 2010). Det kan även noteras att 
utvärderingar inom området, liksom i övrig samverkansforskning, sällan 
fokuserar brukarens perspektiv och att det i stort sett saknas studier som 
påvisar ett samband mellan en framgångsrik samverkan och positiva effek-
ter för de som nyttjar eller är beroende av verksamheten.  

3.2.2 Hindrande och främjande faktorer 
 

Flera studier kring interprofessionell samverkan redovisar faktorer som 
verkar hindrande och främjande för samverkansprocessen. Även om vissa 
faktorer lyfts fram som särskilt viktiga vid interprofessionell samverkan, 
t.ex. olika utbildningsbakgrund, fackspråk och statusskillnader mellan 
olika yrken, tycks de hindrande och främjande faktorerna inte på något 
avgörande sätt skilja sig från de mer generella faktorer som redovisas inom 
annan samhällsorienterad samverkansforskning. Bland de hindrande och 
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främjande faktorer som finns beskrivna inom litteraturen (Huxham, 1996; 
Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2002, 2004; Sullivan & Skelcher, 
2002; Glendinning & Rummery, 2003; Leathard, 2003; Mankin, Cohen & 
Fitzgerald, 2004; Martin-Rodruigez et al., 2005; Meads & Ashcroft, 2005; 
Danermark & Germundsson, 2007; Socialstyrelsen, 2008b) och som i stor 
utsträckning påverkar samverkansarbetet återfinns: 

 

• Engagemang och motivation 

• Erfarenhet av och kunskap kring samverkansfrågor 

• Grad av förankring 

• Kommunikation 

• Kulturella skillnader (skilda perspektiv och värderingar) 

• Kunskap om andras kompetens 

• Kunskap om varandras arbetsförhållanden och regelverk 

• Lagstiftning 

• Ledningens engagemang och tydlighet 

• Makt och statushierarkier  

• Målformuleringar  

• Politisk förankring (i förekommande fall) 

• Respekt för varandras uppdrag 

• Resurser (tidsmässiga och ekonomiska) 

• Revirtänkande 

• Skillnader i språk 

• Tydlighet i roller och uppdrag 

• Uppfattningar och myter om varandra 

• Ömsesidig tillit och förtroende 
 

Ofta anges dessa faktorer som antingen hindrande eller främjande. Att 
listan ovan är redovisad i bokstavsordning och faktorerna inte särskiljs 
utifrån principen hindrande respektive främjande har sin grund i att de kan 
sägas beskriva ”varsin sida av myntet”; exempelvis utgör avsaknaden av en 
engagerad ledning ett hinder för en framgångsrik samverkansprocess me-
dan en ledning som visar engagemang och tydlighet verkar främjande. 
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Listan utgör heller ingen inbördes rangordning utifrån vilka faktorer som 
anses mer eller mindre viktiga. 

Som vi sett är samverkan en komplex process som påverkas av flera oli-
ka faktorer. Olika förslag som har till syfte att strukturera den stora 
mängden hindrande och främjande faktorer har presenterats. I ett gemen-
samt strategidokument för samverkan kring barn och unga som far illa 
eller riskerar att fara illa kategoriseras faktorerna till tre förutsättningar för 
samverkan: styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för skolutveck-
ling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Strategidokumentet base-
ras på de för samverkan hindrande och främjande faktorer som beskrivs 
inom forskningen. Dokumentets författare skriver att de samverkande 
verksamheterna behöver verktyg för styrning och struktur, men även en 
viss grad av gemensam problemförståelse. Danermark och Germundsson 
(2007) presenterar en snarlik kategorisering och föreslår en analytisk mo-
dell för samverkan som fokuserar tre grundläggande förhållanden som är 
av central betydelse för samverkansprocessen: 
 

• Det regelverk som styr de inblandade aktörerna. Dessa utgörs av 
bland annat lagar och förordningar, anvisningar och interna regler 
men innehåller även det informella regelsystemet 
 

• Hur arbetet hos respektive aktör är organiserat 
 

• Vilket synsätt på såväl samverkan som objektet för samverkan som 
råder inom organisationen  

 
Ett grundantagande i modellen (vilken återkommer i den sammanfattande 
diskussionen, se kapitel 8) är att de viktigaste betingelserna för samverkan 
återfinns inom dessa tre dimensioner. Modellen bygger dels på empirisk 
analys av samverkansprocesser (Danermark & Kullberg, 1999; Martin-
Rodriguez et al., 2005; Danermark & Germundsson, 2007) och dels på 
den teoretiska litteratur som behandlar olika aspekter av samverkan (se 
t.ex. Alter & Hage, 1993; Child & Faulkner, 1998; Huxham & Vangen, 
2005). De för samverkan viktiga faktorer som lyfts fram i forskningen 
ryms inom de tre angivna dimensionerna regelverk, organisation och syn-
sätt.  
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3.2.3 Interprofessionell samverkan kring barn som far illa 
 
Lacey (2000) har i en forskningsöversikt över samverkan mellan olika ak-
törer och yrkesgrupper inom området barn med särskilda behov (eng. spe-
cial needs) främst utgått från forskning i Storbritannien. Författaren foku-
serar särskilt ”children who have special educational needs”, men menar 
att sådana särskilda behov ofta grundas i orsaker utanför utbildningssitua-
tionen och nämner fysiska funktionsnedsättningar, talstörningar (eng. spe-
ech difficulties), medicinska eller social problem och uppförande svårighe-
ter (behavioural difficulties). Till största delen stämmer både de redovisade 
skälen för att samarbeta och de främjande och hindrande faktorerna över-
ens med de som generellt redovisas inom samverkansforskningen. Som 
motiv för samverkan kring barn med särskilda behov lyfts främst en öns-
kan att motverka den fragmentering av arbetet med barnen som blivit följ-
den av att allt fler professioner involveras, samt ett behov av ett holistisk 
syn- och arbetssätt.  De specifika problem som redovisas är av skiftande 
natur, som exempelvis skilda styrsystem och beslutshierarkier i olika orga-
nisationer, otydliga roller i samverkansprocessen, sekretess, ovilja eller 
rädsla att dela med sig av den egna yrkeskunskapen, tidsbrist och en känsla 
av att förlora sin autonomi. Vidare konstaterar författaren att samverkan 
inte alltid innebär att antalet inblandade personer minskar men att insat-
serna ofta kan utföras mer koordinerat. Trots att gemensamma diskussio-
ner kan bidra till att lösa problem beskriver många samverkansteam att de 
inte alltid kan dra nytta av alla möten: ”They waste time that could be 
spent solving problems, and make decisions through petty power struggles, 
withholding information or pure ineptitude” (s. 162). Som strategier för att 
främja samverkan inom området förordar Laney en lagstiftning som stöd-
jer arbete över disciplin- och organisationsgränser, gemensamma interor-
ganisatoriska råd som träffas regelbundet för att lösa lokala problem och 
utveckla nätverk mellan organisationerna, utan att för den skull skapa en 
ny byråkratisk nivå. Dessutom pekar författaren på vikten av att upprätta 
tydliga kontrakt och arbetsbeskrivningar i syfte att klargöra relationen 
mellan skolan och andra aktörer, att med ledningens stöd hålla regelbund-
na möten och att det finns en tydlig struktur för samverkansarbetet.  

Även McConkey (2002) redovisar erfarenheter från samverkan mellan 
praktiker med olika professionell bakgrund inom området children with 
special educational needs och konstaterar att olika yrkesgrupper och verk-
samheter i stor utsträckning jobbar var och en för sig. Denna tydliga åt-
skillnad av uppgifter och funktioner har enligt författaren främst sin grund 
i olika förvaltnings- och finansieringsstrukturer inom skola, hälsovård och 
socialtjänst. Emellertid refererar McConkey till några goda förebilder (eng. 
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blueprints) som visar på möjligheter att bygga broar mellan olika servicesy-
stem. Ur ett interprofessionellt perspektiv lyfter författaren fram att en mer 
integrerad professionsutbildning, gemensam kompetensutveckling och ett 
organisatoriskt och finansiellt närmande mellan de olika verksamheterna i 
många fall främjat samverkan inom området. Tre framgångsfaktorer lyfts 
fram: att skolan ses som en samhällsresurs med olika funktioner, mång-
kunnig personal samt gemensam eller samordnad förvaltning och styrning. 
Samtidigt varnar McConkey för en övertro på enkla lösningar och förordar 
en utveckling som bygger på utveckling av modellprojekt, utvärdering av 
pågående multidisciplinära samverkansaktiviteter och longitudinella studi-
er. 

Willumsen (2006) har studerat interprofessionell samverkan kring barn 
som placeras på institution (eng. residential childcare) och uppger att 
forskningen kring samverkan inom området hittills varit begränsad. Hen-
nes studie kring unga med psykosociala problem genomfördes vid två insti-
tutioner i Norge. Studien visar att samverkansstrukturen är viktig ur flera 
aspekter, då arbetet påverkas av de strukturella förutsättningarna för att 
organisera samarbete och eftersom stödjande strukturer utgör grunden för 
att möjliggöra en övergång från en rutinmässig till en mer aktiv samverkan. 
Tydliga strukturer upplevdes även som viktiga ur brukarperspektivet då de 
bidrog till att säkra såväl relevanta aktörers som brukarnas eget deltagande 
och delaktighet i samverkans- och beslutsprocessen. I en annan norsk stu-
die har Ødegård och Strype (2009) studerat hur yrkesverksamma upplever 
interprofessionell samverkan inom barnpsykiatrisk vård. Informanterna, 
som bl.a. var lärare, speciallärare, psykologer, socialarbetare, sjuksköters-
kor och läkare, arbetade i skolan, primärvården eller inom specialistvård. 
Resultaten visar att de professionella generellt upplever ledarskap och soci-
alt stöd i samverkansgruppen, individens motivation och olika organisa-
tionskulturer som särskilt viktiga aspekter av samverkan i denna kontext. 
Författarna skriver att skilda kulturer och hur samverkan uppfattas och 
värderas i olika organisationer är en viktig aspekt av interprofessionell 
samverkan som ofta förbises.  

I boken Improving inter-professional collaborations – Multi-agency 
working for children’s wellbeing redovisar författarna (Edwards et al., 
2009) erfarenheter från en fyraårig studie kring arbete med att förhindra 
social utslagning av barn och unga. I studien, som fokuserade professio-
nellt lärande vid interprofessionell samverkan, ingick flera yrkesgrupper, 
som psykologer, socialarbetare, lärare och personal inom hälso- och sjuk-
vård. Studien visar att de yrkesverksamma som ingick i studien i praktiken 
oftast fick lära sig att arbeta interprofessionellt samtidigt som de var satta 
att få till stånd interprofessionell samverkan. För att lyckas, menar förfat-
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tarna, måste individen vara klar över vad han/hon själv kan bidra med till 
den samlade kunskapen och samtidigt respektera andra professioners ex-
pertkunskaper. Författarna argumenterar för att det nödvändiga individu-
ella lärandet är oupplösligt sammanlänkat med organisationens; individuell 
förändring är osannolik utan organisatorisk förändring och vice versa. 
Enligt studien kräver en framgångsrik förändringsprocess att skälen till 
nuvarande arbetssätt identifieras, att en önskad framtida praxis och stöd-
jande värdegrund formuleras och att kraven för att kunna omforma nuva-
rande arbetssätt till nya former som stödjer den sociala integrationen av 
barn och ungdomar analyseras.  

Svenska erfarenheter från ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsprojekt 
kring förutsättningar för gränsöverskridande preventivt arbete med barn 
och unga redovisas av Westrup & Persson (2007). Gränsöverskridande 
betecknar i detta sammanhang varierande former av samarbete över grän-
ser och innefattar såväl internt gränsöverskridande arbete (t.ex. mellan 
verksamheter eller enheter inom en kommun eller ett landsting) och externt 
gränsöverskridande arbete (exempelvis mellan olika uppdragsgivare som 
stat, kommun, landsting och frivilligorganisationer) som professionsöver-
skridande arbete (t.ex. arbete mellan personer med olika professioner eller 
mellan olika funktioner som verksamhet och administration). Syftet var att 
utveckla kunskap kring vilka förändringar som krävs för att skapa hållbara 
samverkansformer och att pröva nya modeller för styrning som stödjer ett 
gränsöverskridande arbetssätt. Författarna skriver att gränsöverskridande 
arbete med barn och ungdomar är komplext och att varje utvecklingsarbe-
te har unika förutsättningar. Under studien identifierades olika utmaningar 
i det gränsöverskridande arbetet, vilka kopplades till fem perspektiv. I det 
personliga perspektivet betonas att deltagarna måste hålla tillbaka sina 
behov av prestige och minska sina personliga kontroll- och maktbehov. 
Det professionella perspektivet fokuserar vikten av att ha kunskap om 
varandras ansvarsområden och att acceptera skillnader mellan olika yrkes-
grupper. Kommunikationen ses som viktig och som en grund för förbätt-
rade möjligheter till att använda varandras kompetens i arbetet. Här beto-
nas vikten av att även involvera ekonomer i samverkansarbetet och tillva-
rata deras kunskaper kring strukturella förhållanden som påverkar sam-
verkansaktiviteterna kring barnen. Organisationernas olika kulturer berörs 
i det kulturella perspektivet där bl.a. skilda språkbruk mellan socialtjänst 
och barn- och ungdomspsykiatri, olika värdegrund och traditioner lyfts 
fram som hinder i samverkansprocessen. En grund till sådana kulturella 
skillnader mellan olika aktörer kan exempelvis vara att skolan främst fo-
kuserar pedagogik medan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin 
ofta talar om olika typer av behandlingsformer. Det fjärde perspektivet är 
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det strukturella i vilket behovet av en tydlig ansvarsfördelning och gemen-
samma mål betonas. Här belyses även problem som kan uppstå till följd av 
olika principer kring budget och ekonomistyrning, som t.ex. skilda besluts-
strukturer och olika tidsplaner. Till sist presenteras det instrumentella per-
spektivet som berör olika styrinstrument vilka syftar till att stödja och 
förbättra kvalitén i verksamheten. Ett sådant exempel är målstyrning som 
här upplevs som viktig för att stödja ett gränsöverskridande arbete, under 
förutsättning att man lyckas formulera gemensamma mål och finner berör-
ingspunkter där man arbetar för samma sak. Här diskuteras även möjlighe-
terna att mäta effekterna för det enskilda barnet och svårigheterna i att 
finna beräkningsmodeller som redovisar kostnader och intäkter på ett tro-
värdigt sätt. Slutligen lyfts frågan om hur man kan skapa incitament för att 
arbeta över gränserna. Här upplever många informanter att det sätt på 
vilket resurser fördelas enskilt till olika förvaltningar, enheter och avdel-
ningar försvårar eller till och med omöjliggör ett gränsöverskridande ar-
betssätt. I flera fall har en (helt eller delvis) gemensam eller en samfinansie-
rad budget visat sig främja det gränsöverskridande arbetet med barn och 
ungdomar. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 
I det förra kapitlet beskrevs tidigare forskning kring sociala representatio-
ner. Detta kapitel fördjupar redovisningen av teoribildningen och anger 
motiv till att den utgör avhandlingens teoretiska utgångspunkt. 

4.1 Teoribildningen kring sociala representationer 
 

I introduktionen till boken Social representations: Explorations in social 
psychology skriver Gerard Duveen (2000) inledningsvis om Europas geo-
grafi. Han ber oss tänka på en karta över Europa där inga gränser eller 
städer är markerade, förutom Wien som hamnar någonstans i mitten och 
Berlin längre norrut. Duveen undrar var du nu skulle placera städerna Prag 
och Budapest? De flesta som vuxit upp i Europa efter andra världskriget 
placerar säkert de båda städerna öster om Wien, menar Duveen, då vi lärt 
oss att Wien i Österrike tillhör Västeuropa medan Prag och Budapest ligger 
i Östeuropa. Vid en närmare titt på kartan visar det sig att detta stämmer 
när det gäller Budapest, men att Prag i själva verket ligger väster om Wien. 
Detta korta exempel är ämnat att illustrera en liten del av fenomenet socia-
la representationer: ”Our image of the geography of Europe has been re-
constructed in terms of the political division of the Cold War, in which the 
ideological definitions of East and West have come to be substituted for the 
geographical ones” (s. 1). När och om denna mentala bild av Europas geo-
grafi åter ritas om utifrån nya politiska skeenden och förutsättningar åter-
står dock att se. Förutom att peka på hur olika faktorer kan påverka oss, 
och då inte minst kommunikationens betydelse, visar exemplet med Euro-
pas städer hur representationer blir en del av vår vardagskunskap (eng. 
common sense): 

 

They enter into the ordinary and everyday world which we inhabit and dis-
cuss with our friends and colleagues, and they circulate in the media we read 
and watch. In short representations sustained by the social influences of 
communication constitute the realities of our daily lives and serve as the 
principal means for establishing the affiliations through which we are bound 
to one another. (s. 2) 

 
Den av Duveen beskrivna omständigheten, att de sociala representationer-
na blir en del av vår vardagskunskap är av intresse för mitt eget arbete. 
Duveen tar bland annat upp att vi diskuterar med våra vänner och kolle-
ger. Genom beskrivningen att representationerna är en vital del av vardag-
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lig yrkesmässig kommunikation antyds ett samband mellan teorin och min 
önskan att studera de uppfattningar olika yrkesgrupper har om varandra 
och om barn som far illa, som tyder på att den kan utgöra ett användbart 
teoretiskt ramverk för studien.  

Bakom teorin om sociala representationer står den franske socialpsyko-
logen Serge Moscovici. Första gången teorin formulerades och publicerades 
var i Moscovicis avhandling La psychanalyse, son image et son public (sv. 
Psykoanalysen, dess bild och dess publik) år 196114

 

. I avhandlingen stude-
rade Moscovici vilka uppfattningar allmänheten hade av psykoanalys i 
Frankrike under 1950-talet. Teoribildningen kring sociala representationer 
utgår från uppfattningen att våra föreställningar om omvärlden formas i 
social interaktion med andra människor. Den handlar om att denna kollek-
tiva föreställning, eller representation, utvecklas till en form av vardags-
kunskap som håller oss samman och ger oss orientering i den sociala tillva-
ron (Chaib & Orfali, 1995). Ur detta perspektiv, skriver författarna, kan 
teorin uppfattas som ”ett uttryck för vår samtida kultur med alla dess 
symboliska och ikoniska uttrycksformer” och att sociala representationer 
”uttrycker historiskt betingade kollektiva föreställningar som människor 
har om olika företeelser i sin omgivning” (s. 16). I förhållande till min egen 
studie är teoribildningens framhållande av de historiska betingelsernas 
inflytande på vårt vardagsvetande intressant. Den tidigare redovisningen av 
skolans och socialtjänstens uppdrag (se avsnitt 2.4 och 2.5) visar att dessa 
uppdrag förändrats, och fortfarande förändras, över tid. Ett teoretiskt per-
spektiv som tar hänsyn till den historiska kontexten kan vara till hjälp för 
att beskriva och förstå bakgrunden till yrkesgruppernas uppfattningar om 
omvärlden. Själv har Moscovici definierat sociala representationer på 
följande sätt: 

A social representation is a system of values, ideas and practices with a two-
fold function; first, to establish an order which will enable individuals to 
orientate themselves in their material and social world and to master it; and 
secondly to enable communication to take place among the members of a 
community by providing them with a code for social exchange and a code 
for naming and classifying unambiguously the various aspects of their world 
and their individual and group history. (1973, s. xiii) 

 
Ett annat sätt att definiera sociala representationer har formulerats av De-
nise Jodelet, en definition som hon själv betecknar som preliminär men 
                                                      
14 En engelsk översättning med titeln Psychoanalysis: Its image and its public publi-
cerades först år 2008 (Polity Press). 
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allmänt vedertagen: ”De utgör en socialt utvecklad och delad kunskaps-
form som har ett praktiskt syfte och som påverkar den verklighetsbild en 
viss social grupp konstruerar” (Jodelet, 1995, s. 32). Teoribildningens ut-
gångspunkt, att de sociala representationerna utvecklas i och påverkar en 
social grupp, medför att jag uppfattar den som användbar och lämplig i 
mitt avhandlingsarbete, där jag fokuserar två givna yrkesgrupper och ett 
gemensamt objekt; lärare, socialsekreterare och barn som far illa. 

Såväl Moscovici själv som flera andra forskare menar att ursprunget till 
teorin om sociala representationer återfinns inom sociologin och framför 
allt i Durkheims arbete kring kollektiva representationer. Èmile Durkheim 
(1858-1917) levde och verkade i Frankrike och hans arbete kom att få 
mycket stor betydelse för sociologin, även om han själv ansåg att han 
främst var samhällsfilosof. I en artikel med titeln Représentations individu-
elles et représentations collective från år 1898 framhöll Durkheim de kol-
lektiva representationernas viktiga roll i vårt sociala liv och menade samti-
digt att det är skillnad mellan kollektiva och individuella representationer. 
Durkheim uppfattade de individuella representationerna som obeständiga 
och unika för varje individ och ansåg att de baserar sig på den enskilde 
individens medvetande. Kollektiva representationer sågs däremot som all-
mängiltiga och överindividuella och som stabila vid överföring och repro-
duktion. De delas av alla medlemmar i en grupp och deras funktion är att 
få dem att tänka likformigt och att bevara banden mellan medlemmarna. 
Samtidigt utövar de ett tvång på individerna då de överförs från generation 
till generation (Moscovici, 1995). Durkheim lyfte fram religiösa trosupp-
fattningar som exempel då han talade om kollektiva representationer, men 
han studerade även t.ex. myter, filosofi och vetenskap. 

I början av 1960-talet återupptog Moscovici studiet av representationer, 
som då var ett undanskymt och sällan använt begrepp. Emellertid tog han 
avstånd från begreppet kollektiva vilket han uppfattade som allt för sta-
tiskt. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv menade han att begreppet skulle 
ändras från kollektiva till sociala representationer: 

 

Å ena sidan var det nödvändigt att förskjuta tyngdpunkten till den kommu-
nikation som gör det möjligt för idéer och individer att konvergera, så att 
något individuellt kan bli socialt, eller vice versa. Insikten att individen både 
genererar och mottar representationer innebär att de inte ses som redan 
skapade, att den statiska karaktär som de hade i det klassiska synsättet eli-
mineras. Det är inte substraten, utan interaktionen som är det väsentliga. 
(Moscovici, 1995, s. 78-79) 
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Det är detta synsätt, enligt vilket representationerna anses ha vuxit fram 
gradvis på många olika platser och utgör bryggan mellan den individuella 
och den sociala världen, som enligt Moscovici motiverar bytet från kollek-
tiv till social. I mitt avhandlingsarbete tar jag fasta på Moscovicis betoning 
på interaktionen. Ett exempel på sådan interaktion är då man socialiseras 
in i ett yrke. Då avhandlingens kontext utgörs av samverkan riktas även 
intresset mot den interaktion mellan yrkesgrupper som är nödvändig vid 
interprofessionell samverkan. 

Teorin om sociala representationer kan uppfattas som en reaktion mot 
den amerikanska socialpsykologins fokus på individen. Moscovici ansåg 
att den kognitiva socialpsykologin skulle handla om socialt förmedlad 
kunskap som återskapas i vardagliga samtal snarare än om individuella 
kognitiva processer. Genom ett sådant fokus på kunskapens sociala dimen-
sion görs kunskap till ett studieobjekt för socialpsykologin (Carle, Nilsson, 
Alvaro & Garrido, 2006). Kunskap ses här huvudsakligen ha socialt ur-
sprung och i mindre utsträckning vara en produkt av individuella kognitiva 
processer. Vägen till kunskap om vår omvärld går via personer vi träffar 
och umgås med: ”The person’s epistemic relationship to an object is defi-
ned and mediated by his or her relevant others. The group, through its 
system of representations elaborated in discourse and in the service of 
communication, sources the individual’s understanding of, and interaction 
with, the world” (Wagner & Hayes, 2005, s. 119). Gustavsson och Selan-
der (2006) skriver att Moscovici genom att introducera begreppet sociala 
representationer betonar vikten av sociala relationer och kommunikation 
och att social kunskap i moderna samhällen ständigt skapas och omskapas 
i social interaktion:  

 

Moscovici’s introduction of the concept of SR (sociala representationer, 
förf. anm.) marked an important step in relation to the issue of change and 
transformation of social knowledge, emphasizing that the idea of stable so-
cietal mythologies, religious beliefs and other collective representations, in 
modern societies are replaced by a diversity of representations, created and 
maintained by individuals interacting in groups of different kinds, where 
they are being able to communicate and share experiences and to develop 
perspectives of their own. (s. 3) 

 
Grupprocesser och intergrupprelationer har studerats såväl inom social-
psykologin som andra discipliner som psykologi, politik och ekonomi (de 
Moura et al., 2008). Det finns flera möjliga sätt att studera mötet mellan 
olika professioner, vad som påverkar mötet och vad detta får för följder. 
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Ett sådant kan vara att använda begreppet attityd. Emellertid finns ingen 
enhetlighet i definitionen av attitydbegreppet trots att det förekommit 
länge inom socialpsykologin. Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido (2006) 
skriver att en modern definition går ut på att begreppet rymmer ”en bete-
endebenägenhet, en värdering och en åsikt” (s. 68). Samtidigt som det före-
kommer forskning kring hur de attityder vi bär med oss påverkar vårt 
handlande understryker många forskare att detta orsakssammanhang är 
långt ifrån linjärt eller förutbestämt. Bland de begränsningar som påtalas 
vid attitydforskning nämns bland annat bristande fokus på hur attityder 
utvecklas och på den sociala kontextens roll (Bauer & Gaskell, 2008). 
Attitydbegreppet uppmärksammas även inom teoribildningen kring sociala 
representationer. Attityder anses här ha en mer individuell karaktär som 
motsvarar reaktionen på en stimulus och att attityder mot objekt i den 
sociala verkligheten grundar sig på tidigare representationer om objektet 
(Carle et al., 2006). Denna syn, som leder till ståndpunkten att en attityd 
är en del av en representation och att det är representationerna som be-
stämmer våra attityder, kan ses som ett uttryck för teoribildningens beto-
ning på den sociala kontextens betydelse. I sina respektive yrkesliv är re-
spondenterna i min studie verksamma i en social kontext som i stor ut-
sträckning utgörs av deras professionella omgivning. Jag uppfattar teorin 
om sociala representationer som ett teoretiskt verktyg som kan bidra till att 
beskriva och förstå den sociala kontextens påverkan på respondenternas 
uppfattningar om yrkesrelaterade fenomen, som barn som far illa och 
andra professioner.    

4.1.1 Objektifiering och förankring 
 
Två begreppsliga verktyg är fundamentala inom teorin om sociala repre-
sentationer för att förstå hur representationer skapas och artikuleras. Det 
ena begreppet, objektifiering, beskriver den mentala process under vilken 
individen genom kommunikation med andra omvandlar abstrakt informa-
tion till konkret kunskap (Clémence, 2001). Processen beskrivs på olika 
sätt av olika författare inom litteraturen, men gemensamt för beskrivning-
arna är att de handlar om att omvandla det ännu obekanta eller okända till 
något konkret och begripligt. Ben Alaya (2010) skriver: ”Objectivation 
turns the abstract into concrete by conferring the object significant and 
tangible image characteristics” (s. 2). Ett exempel på sådan objektifiering 
är Bohrs modell av atomen. Då konceptet utvecklades var det endast en 
abstrakt, men matematiskt bevisbar, följd av vissa fysiska experiment. 
Resultaten från dessa experiment utgjorde grunden för Bohrs modell av 
atomen under den följande teoriutvecklingen. Teorin fick en mer allmän 
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spridning genom förenklade bilder där atomen beskrevs som mycket liten 
och bollformad med en hård kärna och elektroner i omloppsbanor kring 
denna kärna. Exemplet är beskrivet av Wagner och Hayes (2005) och 
författarna fortsätter: ”In the thinking of non-physicists, this image of the 
atom became popular through a decade-long public discourse, and media 
reporting that made the originally purely mathematical term into a visually 
conceivable entity of almost tangible reality” (s. 208-209).  

Objektifieringen har även en social funktion, då processen bidrar till att 
underlätta kommunikationen mellan människor. Denna funktion är viktig 
eftersom kommunikation i sig utgör grunden för skapandet av sociala re-
presentationer. Samtidigt bidrar objektifieringen till att fjärma exempelvis 
ett koncept eller ett uttalande från sin vetenskapliga eller ideologiska kon-
text, som ger det sin fulla innebörd och mening: ”It is as if common sense 
would not tolerate the existence of a link between the elements of know-
ledge which it assimilates and knowledge systems of another nature” (Doi-
se, Clemence & Lorenzi-Cioldi, 1993, s 6). Inom teorin används begreppen 
common sense och everyday knowledge som benämning på denna typ av 
kunskap, vilken beskrivs som skild från vad som betecknas som scientific 
knowledge. I svensk litteratur överätts dessa begrepp vanligtvis till var-
dagskunskap eller vardagsvetande. Denna åtskillnad mellan olika kun-
skapsformer påpekas här eftersom det är sådan vardaglig kunskap som 
studeras inom teoribildningen kring sociala representationer. Relaterat till 
mitt eget avhandlingsarbete är det den vardagliga kunskapen hos två yr-
kesgrupper, socialsekreterare och lärare, som studeras. 

Det andra fundamentala begreppet är förankring, den process som för-
klarar hur individen ”förankrar idéer och reducerar dem till vanliga förstå-
elsekategorier och bilder, för att få dem att passa in i en bekant kontext” 
(Chaib & Orfali, 1995, s. 20). Även denna process beskrivs av flera förfat-
tare, där den gemensamma nämnaren är att förankring innebär att införli-
va och knyta ny kunskap till sådan man redan har: ”Anchoring is a process 
allowing new information to be integrated in the preexistant systems of 
thought (categories and classes of already constructed objects). It refers to 
an operation leading to ‘the familiarization of the strange’. The insertion of 
the new information in an accustomed reference frame gives it a significa-
tion” (Ben Alaya, 2010, s. 3). Ett sådant exempel är då AIDS under första 
delen av 1980-talet blev uppmärksammat och omskrivet över hela världen. 
Sjukdomen uppfattades först som en venerisk sjukdom som syfilis eller 
gonorré. Samtidigt såg många fenomenet som ett resultat av ett omoraliskt 
eller promiskuöst, ofta homosexuellt, leverne eller, av en del mer religiöst 
orienterade, som ett Guds straff mot mänskligheten. Det var först senare 
som representationen om AIDS utvecklades och gjorde det möjligt att i det 
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vardagliga vetandet skilja sjukdomen från veneriska sjukdomar (Wagner & 
Kronberger, 2001). Även Moscovici uppmärksammar fenomenet AIDS och 
hur olika diskurser, t.ex. kring moral och rädsla, påverkar bildandet av 
representationer samtidigt som de är influerade av redan existerande: 

 

This means that social representations are always complex, and necessarily 
in-scribed within the ‘framework of pre-existing thought’, hence always de-
pendent on systems of belief anchored in values, traditions and images of 
the world and of existence. They are above all object of a permanent social 
work, in and through discourse, so that every new phenomenon can always 
be reincorporated within explanatory or justificatory models which are fa-
miliar and therefore acceptable. (Moscovici & Vignaux, 2000, s. 157)  

 
De båda begreppen förankring och objektifiering bör uppfattas som kom-
pletterande och beroende av varandra. När vi stöter på ett obekant feno-
men kopplar vi först samman och förankrar det i redan befintlig kunskap, 
vilket i förlängningen leder till att vi förklarar detta nya fenomen mot bak-
grund av den kunskap vi redan har. Ofta förankras det obekanta i sådant 
som vi är särskilt väl förtrogna med eller som vi uppfattar som nära relate-
rat till det nya fenomenet. Denna första förankring av det obekanta i något 
redan bekant kan sedan leda vidare till objektifiering av fenomenet, varvid 
våra tidigare erfarenheter och kunskap utgör grunden i processen (Wagner 
& Hayes, 2005). Även Duveen & Lloyd (1990) påpekar att begreppen är 
tätt sammanlänkade; då representationer förankrats kan de också objekti-
fieras samtidigt som objektifiering inte vore möjlig om inte representatio-
nen vore förankrad. Emellertid menar författarna att begreppen är analy-
tiskt användbara då man studerar sociala representationer och att: ”they 
can be analytically distinguished as moments in the process of social repre-
sentation” (s. 2).  

4.1.2 Om sociala och representationer 
 
Det kan finnas anledning att något fördjupa sig i några språkliga förveck-
lingar och översättningsproblematik som ställer till en viss oreda inom 
teoribildningen. Duveen & Lloyd (1990) skriver att förankring och objekti-
fiering är användbara begrepp då man studerar ”the process (min kursive-
ring) of social representation” men påpekar samtidigt att Moscovici, som 
skriver på franska, använder termen sociala representationer i olika sam-
manhang med delvis olika betydelser. Dels används begreppet för att be-
skriva specifika stukturer: ”social representations as particular kinds of 
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structures which function to provide collectivities with intersubjectively 
shared means for understanding and communicating” och dels för att be-
skriva en process: ”the process through which such structures are con-
structed and transformed” (s. 2). Enligt författarna vore egentligen det 
engelska begreppet social representing bättre då man avser att beskriva 
processen, men avstår själva från att använda denna språkliga differentie-
ring även om det är viktigt att påtala skillnader i hur begreppet används. 

Det andra ordet i begreppet sociala representationer utgör grunden för 
en del språkliga förvecklingar. I en svensk ordbok över främmande ord står 
att läsa att ordet representera kommer från latinets repraesentare vilket 
egentligen betyder ”vederbörligen ställa för någons ögon; åskådliggöra”. 
Flera svenska betydelser anges, däribland ”företräda, vara ombud” och 
”utgöra, motsvara” (Prismas Främmande ord, 2003). Westerholm och 
Åström (2002) diskuterar begreppet och menar att en generell definition är 
att ”representationer kan sägas vara något som står för något annat” (s. 
122). Författarna refererar till termens bokstavliga betydelse där prefixet re 
och ordet presentation tillsammans betyder presentera något igen och skri-
ver att representation inom kognitionsvetenskapen fått en allmän betydelse 
som ställföreträdare för den omedelbart perceptiva verkligheten. 

Jodelet (1995) skriver, att representera sig något är en tankeakt varige-
nom ett subjekt relaterar sig till ett objekt och att en social representation 
alltid är en representation om något (objektet) av någon (subjektet) varför 
representationen kan ses som ett praktiskt vetande som förbinder ett sub-
jekt med ett objekt. Inom teoribildningen ses dock en tredje part, en social 
grupp som subjektet positionerar sig mot, som nödvändig i det triangulära 
förhållandet subjekt – objekt – social grupp (Voelklein & Howarth, 2005). 
Objektet kan vara verkligt eller inbillat, men det är alltid nödvändigt – det 
finns ingen representation utan ett objekt. Den mentala representationen 
ersätter objektet och gör det närvarande då det är frånvarande; den utgör 
objektets mentala representant och återskapar det symboliskt (Jodelet, 
1995). Annorlunda uttryckt symboliserar den sociala representationen 
objektet och ersätter eller tolkar det och ger det betydelser. Moscovici skri-
ver: ”the status of the phenomena of social representation is that of the 
symbolic” (Moscovici & Vignaux, 2000, s. 157) och beskriver symboler 
som något som representerar något annat än sig själv. Han menar att sym-
boler är av människor delade idéer om ett objekt och att de är oberoende 
av objektet själv (Moscovici, 1995).   

Detta sätt att uppfatta representationerna – där de kan ses som en form 
av kunskap eller vetande – knyts samman av Jodelet (1995) som skriver att 
representationen är ett modellbygge av objektet och att detta vetande kan 
betecknas praktik då det: ”syftar på den erfarenhet utifrån vilken vetande 
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skapas, på ramarna och villkoren för detta vetande och framför allt på det 
faktum att representationen påverkar världen och samhällsindividerna” (s. 
39). Det är, menar Jodelet, en av representationernas funktioner att verka 
som vägledare för beteende och kommunikation. Även Wagner och Hayes 
(2005) berör denna omständighet och skriver att sociala representationer 
utövar inflytande på individer i deras vardag och påverkar deras handling-
ar. En sådan påverkan på individen blir intressant i mitt avhandlingsarbete 
utifrån perspektivet att våra representationer vägleder beteende och kom-
munikation. Det är därmed rimligt att anta, att informanternas sociala 
representationer påverkar hur de agerar i mötet mellan olika yrkesgrupper 
vid interprofessionell samverkan. 

4.1.3 Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av ovan redovisade teoretiska utgångspunkt och min posi-
tionering inom forskningsfältet (se avsnitt 3.1.2) menar jag, att teorin om 
sociala representationer är användbar i min studie och erbjuder en möjlig-
het att studera lärares och socialsekreterares vardagskunskap om varandra 
och om barn som far illa. I detta kapitel har jag beskrivit att faktorer som 
teoribildningens fokus på den historiska och sociala kontextens betydelse, 
att det är den vardagliga kunskapen som studeras, att representationer 
anses utvecklas i en social grupp och att de är vägledande för beteende och 
kommunikation utgör argument för att teorin kan utgöra avhandlingens 
teoretiska utgångspunkt. Med grund i tidigare forskning kring professiona-
lisering som en speciell process då sociala representationer utvecklas och 
förändras (Ratinaud & Lac, 2011; Piaser & Bataille, 2011) argumenterar 
jag för att teorin väl lämpar sig för att studera professionella grupper. Jag 
har ingen ambition att undersöka om respondenterna har rätt eller fel i 
sina yttranden kring varandra eller barn som far illa utan fokuserar var-
dagsvetandet och vad det får för konsekvenser i denna kontext.  

Linell (2001) skriver att teoribildningen har uppfattats som statisk och 
att kritik har framförts om att teorin alltför starkt betonar det sociala infly-
tandet, så att individens förmåga till egna reflektioner och eget tänkande 
försvinner. Detta innebär emellertid inte att sociala representationer ska 
uppfattas som socialt bestämda; individen uppfattas inom teoribildningen 
som tänkande och med förmåga till egna beslut. Jag menar att det inom 
teorin ofta påtalade samspelet mellan individen och samhället är intressant, 
särskilt som representationer alltid ses som relaterade till ett historiskt 
sammanhang. Att teoribildningen är ung innebär att det fortfarande finns 
utrymme för utveckling samtidigt som här finns ett fokus på kommunika-
tion och massmedia i ett modernt samhälle. Viss kritik har riktats mot 
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Moscovici, där han uppfattas som alltför vag och otydlig i sin definition av 
sociala representationer (Jahoda, 1988). Denna kritik anser jag samtidigt 
kan vändas till hans fördel och påminner om det citat som utgör inledning 
på denna avhandling: ”One should doubtless resist the temptation to simp-
lify that which is not simple” (Moscovici & Doise, 1994, s. 15). Eller, för 
att citera Voelklein & Howard (2005): ”However, Moscovici is keen not 
to apply a definition that is too restrictive, as complex social phenomena 
cannot be reduced to simple propositions” (s. 436). 
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5. Metod  
 
Det följande kapitlet beskriver tillvägagångssättet för att genomföra studi-
en. Inledningsvis redovisas metodologiska och forskningsetiska övervägan-
den. Metod och analys presenteras, liksom urval och informanter. Till sist 
skildras kategoriseringen av de insamlade associationerna och principerna 
för hur kategoriseringen genomfördes presenteras.   

5.1 Metodologiska överväganden 
 

The study of social representations has entailed an intensive discussion of 
research methods (Wagner et al., 1999, s. 101). 

 
Wagner och hans kollegor är inte ensamma om att påpeka detta förhållan-
de. Breakwell & Canter (1993) konstaterar att många anser det svårt att 
ange de mest lämpliga forskningsmetoderna vid studiet av sociala represen-
tationer. Författarna skriver vidare att diskussionen kring metoder aktuali-
serar ytterligare en fråga som förekommer i all samhällsvetenskaplig forsk-
ning, nämligen vad som innefattas i begreppet metod. En del handlar om 
själva datainsamlingen: hur studien ska designas och vilken taktik som ska 
användas för att få fram data. En annan del rör vilken datakälla som ska 
användas: det människor säger eller det de gör. Abric (1995) skriver: ”Va-
let av metod (oavsett om det rör sig om insamling eller analys) styrs givet-
vis av empiriska hänsynstaganden (hur studieobjektet är beskaffat, typen 
av population, studiesituationens begränsningar, osv.)” (s. 97). Under ru-
briken Vad är syftet? skriver Holme & Solvang (1997) att valet av metod 
är ett strategiskt val utifrån ”vilken metod som passar bäst för att belysa 
just det problemområde som vi är engagerade i” (s. 76).  

Min ståndpunkt är att ingen forskning är alltigenom objektiv, eller om-
vänt uttryckt: all forskning är normativ, dvs. värdeladdad. I praktiken 
innebär det att forskningsresultat måste ses i ljuset av både forskarens erfa-
renheter och värderingar och, inte minst, den omgivning i vilken forskning-
en utförs, som den samhälleliga och den historiska kontexten. En fråge-
ställning som det kan vara rimligt att fundera kring som forskare är hur 
man förhåller sig till de ontologiska och epistemologiska frågorna, som 
handlar om hur vi uppfattar att verkligheten är beskaffad respektive om 
vad och hur vi kan få kunskap om denna verklighet. Beträffande frågor 
kring hur vi kan få kunskap om omvärlden menar jag i enlighet med 
många forskare (se t.ex. Holme & Solvang, 1997 och Danermark et al., 
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2003) att det inte finns något principiellt konkurrensförhållande mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder och att de med fördel kan kombine-
ras. 

När det gäller mitt eget avhandlingsarbete och mina forskningsfrågor, 
som handlar om de samverkande professionernas sociala representationer 
om varandra och det de samverkar kring, har jag valt att genomföra en 
associationsstudie. Detta bedömer jag vara en bra metod för att få svar på 
mina frågor. Skälen till det och en närmare beskrivning av studiens genom-
förande redovisas under avsnitt 5.3. Mot bakgrund av det tidigare förda 
resonemanget vill jag poängtera att jag inte uppfattar fria associationer 
utifrån en enkät som det enda sätt på vilket man kan studera sociala repre-
sentationer, utan som ett av flera möjliga sätt att närma sig fenomenet. I 
fråga om analysmetoder har jag använt mig dels av sådana som finns speci-
fikt beskrivna i litteraturen kring associationsstudier och dels av mer gene-
rella metoder som beskriver t.ex. frekvenser och andelar.  

5.2 Forskningsetiska överväganden 
 

Då människor eller uppgifter lämnade av människor blir föremål för un-
dersökning bör etiska överväganden göras. Som grund för dessa etiska 
överväganden ligger de forskningsetiska principer som år 1999 antogs av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Lag (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor. 

Alla deltagare i studien har informerats och varit medvetna om att den 
genomförda associationsstudien ingår som en del i utvärderingen av sam-
verkansprocessen i det samverkansprojekt de varit engagerade i, och att det 
insamlade materialet skulle komma att användas för forskningsändamål. 
Deltagande i studien har varit frivilligt och informanterna har meddelats 
att enskilda individer inte kan identifieras av någon annan än de forskare 
som genomför studien. Detta krav har uppfyllts genom att insamlat mate-
rial endast behandlats av de forskare som ingått i studien, att det avidenti-
fierats vid redovisning och att data lagrats i lösenordsskyddade datorer. 
Deltagande i studien har inte inneburit någon risk att skada forskningsper-
sonen fysiskt eller psykiskt, ingen av deltagarna i studien har stått i ett 
beroendeförhållande till forskningshuvudmannen och studien har heller 
inte innefattat behandling av känsliga personuppgifter. 

Sammantaget anser jag att informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet (att de insamlade uppgifterna om 
enskilda personer endast använts för forskningsändamål) respekterats. Inga 
etiska dilemman har identifierats.  
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5.3 Associationsstudie 
 

Metoden med fria associationer har används flitigt inom forskning kring 
sociala representationer och bygger på att respondenten ombeds ange ord 
eller uttryck som han/hon spontant kommer att tänka på utifrån ett presen-
terat ord eller en ordserie. Genom tillvägagångssättet, som kan uppfattas 
som mindre kontrollerat och mer spontant än exempelvis en intervju, ges 
en möjlighet att aktualisera underliggande eller latenta element som riske-
rar att döljas om respondenten förväntas formulera ett utvecklat och 
språkligt genomtänkt svar (Abric, 1995). Metoden har även beskrivits i 
litteraturen kring psykoanalys och ses där som en teknik för att studera 
omedvetet innehåll av människans psyke (Tsoukalas, 2006). Associations-
studier genomförs ofta med hjälp av frågeformulär. Eftersom metoden 
bygger på fria associationer kan formulär som inte innehåller specifika eller 
fördefinierade svarsalternativ konstrueras. Samtidigt kan många av förde-
larna med enkätstudier bibehållas, som t.ex. möjligheten att samla in stora 
mängder kvantifierbar data (Tsoukalas, 2006). Ord och meningar som 
frammanas på detta sätt är ofta spontana och mindre påverkade av be-
gränsningar som uppstår då svarsalternativen är hårdare styrda eller givna 
på förhand. Det kan därför antas att de avgivna associationerna i stor ut-
sträckning beror på stimulusordet eller ordserien och de föreställningar och 
den kunskap respondenten har om det angivna objektet (Wagner, Valencia 
& Elejabarrieta, 1996). 

5.3.1 Similarity analysis – samtidig förekomst av associationer 
 

Inom teoribildningen kring sociala representationer beskrivs flera olika 
kvantitativa metoder för att analysera insamlad data vilka kan bygga på 
t.ex. korrespondens-, kluster- eller faktoranalys. Vid val av analysmetod 
uppkommer frågan om det är likheter eller skillnader, eller en kombination 
av dessa, som ska studeras i det insamlade materialet. Både studiet av lik-
heter och olikheter ger mycket information om hur representationer är 
strukturerade, men man kan inte a priori förutsätta att det finns likheter i 
svaren inom en population (Doise, Clemence & Lorenzi-Cioldi, 1993). Jag 
har i min studie valt att genomföra en s.k. similarity analysis i syfte att få 
en indikation på hur innehållet i representationerna är strukturerat och en 
bättre inblick i vad respondenterna menar med och kopplar till de respek-
tive associationerna. Similarity analysis innebär att samtidig förekomst 
(eng. co-occurence) av associationer hos informanterna studeras. Analys-
metoden, som introducerades av Flament i mitten av 1980-talet, tar hänsyn 
till likheter i data genom att konstatera vilka associationer som nämns 
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tillsammans, men också till skillnader genom att ta hänsyn till vilka associ-
ationer som inte omnämnts av respondenten. Resultatet sammanförs i en 
matris (eng. similarity matrix) som sedan presenteras i en förenklad gra-
fiskt form, som ett träd (eng. maximum tree) där alla element (illustrerade 
som noder eller knutpunkter) länkas samman med linjer och där det endast 
finns en väg från ett element till ett annat (Doise, Clemence & Lorenzi-
Cioldi, 1993).15

Den använda mjukvaran Iramuteq är programmerad av Pierre Ratinaud, 
som är knuten till forskargruppen REPERE vid le Mirail universitetet i 
Toulouse. Programmet bygger på R, vilket är en fri mjukvarumiljö för 
statistiska beräkningar och grafik. R skrevs ursprungligen av Ross Ihaka 
och Robert Gentleman vid institutionen för statistik vid universitetet i 
Auckland, Nya Zeeland. 1997 bildades en kärngrupp (R Core Team) som 
kan ändra på R-källkoden. Den nuvarande versionen av R är resultatet av 
ett samarbete med bidrag från hela världen. Programvaran Iramuteq be-
skrivs som ett R-interface för multidimensionell analys av text och enkäter. 
Den kan ses som ett gränssnitt eller ”skal” som ligger mellan användaren 
och R och som på ett mer lättillgängligt sätt tillgängliggör statistiska be-
räkningarna och grafik vid genomförandet av t.ex. en similarity analysis. 

 I ett maximum tree behålls enbart de starkaste länkarna 
mellan olika element. Analysen har i denna studie genomförts på de olika 
kategorier av associationer som identifierats av forskarna utifrån samtliga 
lämnade associationer. Som index används procenttalet för samtidig före-
komst, dvs. att en individ nämnt två kategorier, som t.ex. både fy-
sisk/psykisk misshandel och missbruk. Variationer på metoden förekom-
mer och sättet att tolka den grafiska representationen (trädet) skiljer sig 
beroende på förutsättningarna.  

5.3.2 Urval och genomförande  
 

Deltagare till studien rekryterades via projektens respektive företräda-
re/projektledare (se vidare avsnitt 2.2). I ett brev till dessa sammanlagt 99 
personer ombads projektledaren (eller motsvarande) att inkomma till fors-
kargruppen med e-postadresser till verksamhetsnära personal med insikt i 
och erfarenhet av samverkansprojektet. Forskargruppen underströk vikten 
av att enkäten uteslutande riktade sig till personal på verksamhetsnivå 
(politiker, chefer eller andra personer i ledningsposition deltog inte i studi-
en). Forskarna efterfrågade upp till fem e-postadresser per samverkanspart 
i projektet samtidigt som det påtalades att antalet kunde påverkas av pro-
jektets storlek och omfattning. Totalt samlades 715 e-postadresser in från 

                                                      
15 För ett exempel se kapitel 6, figur 6.7. 
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sammanlagt 87 av de 99 projekten. I november 2008 sändes den webbase-
rade associationsenkäten ut till dessa personer. Tre påminnelser skickades 
ut. Av de totalt 715 personer som mottog enkäten inkom svar från totalt 
426 stycken. Efter avslutad studie gjordes en bortfallsanalys. Av de 289 
personer som inte besvarade enkäten angav 103 en orsak till detta, medan 
186 personer utan känd anledning avstått från att svara. De vanligast an-
givna orsakerna till att man avstått från att svara var:  

 
Tekniska problem med att öppna/besvara enkäten (33 personer) 
Ej längre verksam i projektet (22 personer)  
Tillhör ej målgruppen (12 personer)  
Lång frånvaro, t.ex. sjukskrivning, föräldraledighet eller tjänstledighet  
(11 personer) 
 

Fem av adresserna var okända i angivna mejlsystem. Fyra personer fann 
enkätens instruktioner otydliga och kunde av den anledningen inte besvara 
enkäten. 16 personer angav även ”annan orsak” utan att specificera detta 
ytterligare. 

Via en webbaserad enkät (se bilaga 1) ombads mottagarna associera till 
givna begrepp inom följande associationsområden16

 
: 

• Barn som far illa eller riskerar att fara illa 
• Lärare/speciallärare om socialsekreterare 
• Socialsekreterare om lärare/speciallärare 

 
Mottagaren erhöll ett e-postmeddelande innehållande en länk till enkäten 
och ombads att besvara denna som en del i utvärderingen av samverkans-
processen inom Skolverkets satsning. Instruktionerna till enkäten innehöll 
information om att spontant associera till de begrepp som fanns angivna i 
formuläret. Maximalt fanns utrymme att lämna fem associationer till varje 
angivet begrepp. Respondenten ombads även ange huruvida angivet 
ord/uttryck hade en positiv eller negativ laddning, eller om det varken var 
negativt eller positivt laddat. Genom att rangordna ordet/uttrycket i förhål-
lande till övriga associationer gjordes även en bedömning av hur viktig 
associationen var, där 1 angav det viktigaste, 2 det näst viktigaste och så 
vidare. 

                                                      
16 Informanterna ombads även associera till området ”Samverkan kring barn som 
far illa eller riskerar att fara illa”. Då området främst relaterar till samverkan som 
process i de deltagande projekten (se kapitel 2 angående forskargruppens formativa 
utvärderingsuppdrag) har det utelämnats i denna studie. 
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5.3.3 Informanter 
 

Inför denna studie genomfördes ytterligare ett urval i syfte att få fram de 
slutgiltiga informanterna. Grunden för urvalsprocessen utgörs av Svensk 
standard för yrkesklassificering, SSYK 96 (se avsnitt 2.8).  

Under denna urvalsprocess gallrades de personer bort som inte uppfyllde 
samtliga urvalskriterier för yrkesgrupperna lärare respektive socialsekrete-
rare. De uppställda kriterierna var: 

 

1. Personen har i associationsstudien svarat på fråga som inleds: 
”Om du är lärare/speciallärare…” alt. ”Om du är socialsekretera-
re…”. 

 
2. Yrkesgruppen lärare/speciallärare

 

: Personen har angivit som nuva-
rande yrke: olika kombinationer innehållande ”lärare”, ”pedagog” 
eller ”adjunkt”. (t.ex. specialpedagog, klasslärare, förskollärare). 
Angivit som arbetsområde: skola och/eller förskola. 

3. Yrkesgruppen socialsekreterare

 

: Personen har angivit som nuvaran-
de yrke: relativt öppen tolkning av yrkesgruppen. (t.ex. socialsekre-
terare, socionom, familjebehandlare, kurator). Angivit som arbets-
område: socialtjänsten. 

4.  Adekvat högskole- eller universitetsutbildning. För yrkesgruppen 
socialsekreterare förekommer även vissa alternativa utbildningar 
(t.ex. socialpedagog, skötare och Steg 1 utbildningar). 
 

5. I båda grupperna kan förekomma personer som angett att de i sitt 
nuvarande yrke är t.ex. arbetsledare, chef, elevsamordnare eller pro-
jektledare om övriga inklusionskriterier är uppfyllda. 

 
 
Då urvalsprocessen var avslutad återstod totalt 200 personer som vid 
gruppindelning fördelade sig i enlighet med tabell 5.1. 
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Tabell 5.1. Fördelning av inkluderade informanter. 
 

Grupp  Socialsek-
reterare 

Lärare 

Kön Män 
Kvinnor 

15 
82 

17 
86 

Ålder 24-43 år 
44-64 år 
Uppg. saknas 

49 
46 
2 

40 
60 
3 

År i yrket 1-4 år 
5-40 

35 
62 

19 
84 

Social utsatthet i 
området 

Mkt liten/liten 
Stor/mkt stor 
Uppg. saknas 

21 
71 
5 

31 
71 
1 

Totalt  97 103 

 

5.3.4 Kategorisering av associationer 
 

I syfte att organisera och hantera den omfattande mängden inkomna asso-
ciationer har de delats in i olika kategorier. Principer för en sådan katego-
risering är inte särkilt väl beskrivna i litteraturen eller publicerade artiklar. 
De Sá (1996) skriver att i en studie kring sociala representationer om ve-
tenskap i Rio de Janeiro grupperades ord och uttryck i ”semantic categori-
es, on the basis of the similarity among their meanings. These categorizing 
decisions were made by the researchers” (s. 5). Begreppet semantic catego-
ries används även inom t.ex. kognitionsforskning, lingvistik och dataveten-
skap. I det senare fallet ofta i sammanhang som rör automatiserad katego-
risering utförd av datorer. En definition av begreppet är: ”a grouping of 
vocabulary within a language, organizing words which are interrelated and 
define each other in various ways. Also referred to as a semantic field”17

                                                      
17 Definitionen är hämtad från Summer Institute of Linguistics (SIL) webbsida 
(Webbadress: http://www.sil.org). 

. I 
en publicerad studie om Brasilianska fotbollsfans sociala representationer 
om fotboll (Wachelke, 2008) anges att 411 olika ord och uttryck samlades 
in och att ”they were reduced to 32 categories, which covered 2 456 word 
occurrences (95%). The remaining 118 words (5%) did not fit into one of 
those categories and were excluded from the analysis” (s. 9). Hur kategori-
seringen genomförts beskrivs inte närmare, istället är de olika kategorierna 
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redovisade med olika exempel på ingående ord, som t.ex. att kategorin 
emotion bl.a. inkluderar orden emotion, adrenaline, drama och happiness. 

I denna studie har kategoriseringen genomförts med de tidigare publice-
rade studierna som utgångspunkt. Kategoriseringsarbetet har präglats av 
en princip där associationer som bedömts vara synonyma eller haft liknan-
de innebörd förts samman till en kategori. De associationer som bestod av 
samma ord men med olika böjningsform (t.ex. upptagen och upptagna) 
fördes till samma kategori. Totalt inkom 1 753 associationer inom fyra 
associationsområden från de sammanlagt 200 informanter som ingick i 
studien. Det totala antalet associationer respektive kategorier inom de oli-
ka associationsområdena framgår av tabell 5.2. I tabellen innebär ”Ej kat.” 
att associationen inte kunnat kategoriseras, som exempelvis 
”MMMMmmmmmmmm” (association inom associationsområdet lärare 
om socialsekreterare som uppgavs ha varken positiv eller negativ värde-
laddning) och ”skola” (association inom associationsområdet socialsekre-
terare om lärare där ingen värdeladdning angivits). 
 
Tabell 5.2. Antal associationer respektive kategorier. 
 
  

Antal  
associationer 

 
 
Ej kat. 

Kategori-
serade 
associationer 

 
Antal  
kategorier 

Socialsekreterare om 
lärare  

 
394 

 
9 

 
385 

 
25 

Lärare om  
socialsekreterare 

 
433 

 
4 

 
429 

 
25 

Socialsekreterare om 
barn som far illa 

 
445 

 
3 

 
442 

 
33 

Lärare om barn om 
barn som far illa 

 
481 

 
7 

 
474 

 
34 

Totalt, associationer 1 753 23 1 730 

 
 

Kategoriseringen har genomförts i två steg där flera kategorier från det 
första kategoristeget förts samman i de slutliga kategorierna. Denna pro-
cess har inneburit kontinuerlig diskussion inom forskargruppen18

                                                      
18 Här avses den forskargrupp som genomfört utvärderingsuppdraget gentemot 
Skolverket, se avsnitt 2.2. 

 om asso-
ciationens stegvisa kategorisering. Processen exemplifieras i tabell 5.3, där 
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de två första associationerna är hämtade från området socialsekreterare om 
barn som far illa och de två sista från området socialsekreterare om lärare. 

 
Tabell 5.3. Exempel på stegvis kategorisering. 

 
Association Värdeladdning Kategoristeg 1 Slutlig kategori 

vanvård negativ försummelse/vanvård bristande  
föräldrar/vuxna 

omsorgsbrister negativ omsorgssvikt bristande  
föräldrar/vuxna 

ambitiösa 
 

positiv ambitiösa engagerade 

har en vilja att 
göra det bra 
för skolbarnen 

positiv vill väl engagerade 

 
Som en följd av kategoriseringsprocessen innehåller de slutliga kategorier-
na ett varierande antal associationer. I vissa fall har benämningen på kate-
gorin valts utifrån den association som är vanligast, medan andra kategori-
er erhållit alternativa benämningar som bedömts spegla innehållet i katego-
rin. I två fall har kategorier benämnts utifrån motsatser. Det gäller katego-
rierna kompetens och bristande kompetens resp. kommunikation och bris-
tande kommunikation. Vid kategoriseringen upplevdes det som missvisan-
de att samla så centrala associationer med motsatta värdeladdningar i 
samma kategorier. I de flesta fall, som lagar/regler, engagerade och fysisk/ 
psykisk misshandel, förekommer inte motsvarande dualitet. Tabell 5.4 
redovisar de associationer som ingår i några av de slutliga kategorierna. De 
två första kategorierna i tabellen är hämtade från området lärare om soci-
alsekreterare och de två sista från lärare om barn som far illa. Siffra inom 
parentes anger antal associationer. 
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Tabell 5.4. Associationer som ingår i några av de slutliga kategorierna. 
 

Kategori Associationer 

sekretess har sekretess (1), sekretess (22), sekretessbundna (1), sekretess-
låsning (1), sekretesshinder (1) 

svårnådda de finns men ändå inte, svåra att nå (1), svåra att få tag på (2), 
svåra att få tag i (1), svåra att nå (1), svårnådda (1), svårtill-
gänglighet (1), svåråtkomliga (1) 

ansvar allas ansvar (1), ansvar (3), ansvar att hjälpa (1), ansvarsfullhet 
och solidaritet (1), föräldraansvar (1), kollektivt ansvar (1), 
vuxenansvar (1) 

missbruk alkohol (1), alkohol och droger (1), alkoholiserade föräldrar (1), 
barn i hem med missbruk (1), barn till missbrukare (1), droger 
(4), missbruk i hemmet eller i barnets omgivning (1), missbruk 
(14), missbruk av droger (1), missbruk i familjen (1), miss-
bruk/alkoholism (1), missbrukande föräldrar (2) 

 
 

De slutliga kategorierna fördelas enligt tabell 5.5 och 5.6. Den enda skill-
naden vad gäller kategorierna i tabell 5.6 är att kategorin självkänsla, som 
innehåller fem associationer, återfinns hos lärare men inte hos socialsekre-
terare. I tabellerna är kategorierna presenterade i bokstavsordning. För en 
redovisning av samtliga kategorier i storleksordning, se bilaga 2. 
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Tabell 5.5. Kategorisering av professionernas associationer till varandra. 
 

Socialsekreterare om lärare 
 

Lärare om socialsekreterare 

allmänt negativt 

bristande kommunikation 

bristande kompetens 

engagerade 

flexibla 

förebilder 

förtroende 

hög arbetsbelastning 

kompetens 

kontinuerlig kontakt 

kunskapsfokuserade 

lagar/regler 

lov/ledighet 

makt 

okunskap/oförståelse 

pedagoger 

resursbrist 

rigida 

rädda/osäkra 

samarbete/samverkan 

skilda perspektiv 

strukturerade 

stödja/vägleda 

svårt/tungt uppdrag 

viktiga 
 

bristande kommunikation 

bristande kompetens 

brukarperspektiv 

engagerade 

förtroende 

hotfullt 

hög arbetsbelastning 

insatser/stöd 

kommunikation 

kompetens 

lagar/regler 

makt 

okunskap/oförståelse 

organisation 

osäkra 

personliga egenskaper 

resursbrist 

samarbete/samverkan 

sekretess 

skilda perspektiv 

svårnådda 

svårt/tungt uppdrag 

tidskrävande process 

viktiga 

vuxenperspektiv 

 
Anm: Kategorier skrivna med fetstil i tabell 5.5 och 5.6 indikerar att de förekommer både hos 
gruppen socialsekreterare och hos gruppen lärare. 
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Tabell 5.6. Kategorisering av professionernas associationer till barn som far illa. 
 

Socialsekreterare om barn som far illa 
 

Lärare om barn som far illa 

Allmänt negativt 

Ansvar 

Barnperspektiv 

Beslutsamhet 

Bristande föräldrar/vuxna 

Ensam/övergiven 

Fattigdom/misär 

Fysisk/psykisk misshandel 

Fysisk/psykisk ohälsa 

Hemmiljö 

Hjälp/stöd 

Individuella egenskaper/diagnos 

Insatser 

Kompetens 

Komplext 

Kriminalitet 

Lidande 

Maktlöshet 

Missbruk 

Mobbning 

Omsorg 

Oro/rädsla 

Professionella aktörer 

Resurser 

Samarbete/samverkan 

Samhällsfråga 

Sexuella övergrepp 

Skolsituationen 

Social problematik 

Stress 

Tystnad 

Upptäcka 

Utsatthet 

Allmänt negativt 

Ansvar 

Barnperspektiv 

Beslutsamhet 

Bristande föräldrar/vuxna 

Ensam/övergiven 

Fattigdom/misär 

Fysisk/psykisk misshandel 

Fysisk/psykisk ohälsa 

Hemmiljö 

Hjälp/stöd 

Individuella egenskaper/diagnos 

Insatser 

Kompetens 

Komplext 

Krig/flykt 

Lidande 

Maktlöshet 

Missbruk 

Mobbning 

Omsorg 

Oro/rädsla 

Professionella aktörer 

Resurser 

Samarbete/samverkan 

Samhällsfråga 

Sexuella övergrepp 

Självkänsla 

Skolsituationen 

Social problematik 

Stress 

Tystnad 

Upptäcka 

Utsatthet 
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Det bör dock påpekas att ett visst mått av subjektivitet i bedömningen 
aldrig helt kan undvikas i en kvalitativ och tolkande kategoriseringspro-
cess. I flera fall upplevdes osäkerhet kring vilken kategori en viss associa-
tion bäst skulle föras till och några associationer kunde tillhöra mer än en 
kategori. Det var heller inte möjligt att skapa helt unika och ömsesidigt 
uteslutande kategorier, varför de i en del fall kan uppfattas som delvis 
överlappande. Emellertid var hela forskargruppen i slutändan överens och 
enig om att kategoriseringen kan anses vara rimlig.   
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6. Resultatredovisning  
 
I detta kapitel redovisas resultat från associationsstudien. Genom hela ka-
pitlet presenteras inom varje avsnitt först resultat rörande de båda yrkes-
grupperna och därefter resultat rörande barnen. Inledningsvis presenteras 
de största kategorierna och kategoriernas värdeladdning. Resultatet av en 
similarity analysis, som visar samtidig förekomst av associationer hos re-
spondenterna, redovisas i form av text och illustrerande figurer. Även vari-
ationer inom yrkesgrupperna berörs.  

6.1 De största kategorierna 
 

Tabell 6.1 och 6.2 redovisar de fem kategorier inom respektive område 
som innehöll störst andel associationer. Siffran inom parentes anger den 
andel av det totala antalet associationer inom respektive område som de 
olika kategorierna innehåller. Kategorierna är rangordnade i fallande stor-
leksordning inom varje område för sig (för en redovisning av antalet asso-
ciationer i samtliga kategorier, se bilaga 2). 

 
Tabell 6.1. De fem största kategorierna då yrkesgrupperna socialsekreterare respek-
tive lärare associerar om varandra. 

 
Socialsekreterare om lärare 

 
Lärare om socialsekreterare 

Engagerade (12 %) 
Viktiga (8 %) 
Pedagoger (8 %) 
Kompetens (7 %) 
Kontinuerlig kontakt (7 %) 

 

Lagar/regler (18 %) 
Insatser/stöd (10 %) 
Kompetens (8 %) 
Samarbete/samverkan (8 %) 
Bristande kommunikation (7 %) 

 
 

Av tabell 6.1 framgår att de största kategorierna är engagerade och viktiga 
då socialsekreterare associerar om lärare. När lärare associerar om social-
sekreterare är de två största kategorierna lagar/regler respektive insat-
ser/stöd. Här skiljer lagar/regler ut sig genom att andelen associationer är i 
det närmaste dubbelt så stor som i den nästföljande kategorin. Exempel på 
associationer inom kategorin lagar/regler är anmälan, byråkrati, myndighet 
och regel- och paragrafstyrda.   
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De största kategorierna är relativt lika för båda yrkesgrupperna då de 
ombeds associera till uttrycket barn som far illa (se tabell 6.2). Bland soci-
alsekreterarna förekommer kategorin insatser bland de fem största till 
skillnad från hos lärarna, där kategorin allmänt negativt istället återfinns. 
Denna kategori innehåller associationer som t.ex. fruktansvärt, hemskt och 
ilska. Den största kategorin är fysisk/psykisk misshandel i båda grupperna. 

 
Tabell 6.2. De fem största kategorierna då yrkesgrupperna socialsekreterare respek-
tive lärare associerar om uttrycket barn som far illa. 

 
Socialsekreterare om barn som far illa 

 
Lärare om barn som far illa 

Fysisk/psykisk misshandel (13 %) 
Insatser (11 %) 
Bristande föräldrar/vuxna (11 %) 
Utsatthet (8 %) 
Missbruk (7 %) 

 

Fysisk/psykisk misshandel (12 %) 
Bristande föräldrar/vuxna (9 %) 
Utsatthet (7 %) 
Missbruk (6 %) 
Allmänt negativt (6 %) 

 
 

6.2 Kategoriernas värdeladdning 

6.2.1 Samtliga kategoriers värdeladdning 
 

Då informanterna angav sina associationer ombads de att även uppge om 
de ansåg att det lämnade ordet eller uttrycket har en negativ eller positiv 
värdeladdning. Värdena kunde variera på en skala i fem steg, där en mar-
kering längst till vänster (markerad ”Neg - -”) angav den mest negativa 
värdeladdningen och där den motsatta, längst till höger (markerad ”Pos 
++”), angav att ordet hade den mest positiva värdeladdningen (se bilaga 1). 
Övriga alternativ var ”Neg -” och ”Pos +”, samt möjligheten att ange om 
ordet/uttrycket varken är negativt eller positivt laddat.  

Grunden för beräkning av kategoriernas sammantagna värdeladdning 
(medelvärdet av samtliga associationers värde inom en kategori) framgår 
av tabell 6.3.  

I enlighet med tabellen erhåller en kategori med enbart ’Neg - -’ värde 
’0’ (minimivärde) medan en kategori med enbart ’Pos ++’ får värde ’4’ 
(maxvärde). 
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Tabell 6.3. Associationens värdeladdning och tilldelat värde. 
 

Associationens värdeladdning  Värde 

Neg - - 0 

Neg - 1 

Varken neg eller pos 2 

Pos + 3 

Pos ++ 4 

 
 

För att i de följande figurerna 6.1–6.4 markeras med vit stapel (sammanta-
get positiv värdeladdning) ska medelvärdet av samtliga associationers en-
skilda värde inom en kategori överstiga 2,0. Kategorier som markerats som 
svarta staplar (sammantaget negativ värdeladdning) har ett medelvärde 
som understiger 2,0. Ingen kategori hade exakt värdet 2,0. Principen för 
kategoriernas ordning i figurerna är att de presenteras i fallande storleks-
ordning uppifrån och ner, så att de största kategorierna (innehållande 
störst andel associationer) hamnar överst. I de fall kategorier är lika stora 
(samma andel) är dessa placerade i inbördes fallande storlek utifrån antal 
associationer. I några få fall är antalet associationer precis lika stort i två 
eller tre kategorier. Dessa har då placerats i bokstavsordning uppifrån och 
ner i figuren. 

Figur 6.1 visar att då socialsekreterare tänker på lärare har de fem störs-
ta kategorierna positiv värdeladdning, men även att ingen enskild kategori 
är lika dominerande som hos lärarna. När lärare tänker på socialsekretera-
re (se figur 6.2) är däremot den allra största kategorin, lagar/regler, nega-
tivt laddad. Bland de fem största kategorierna återfinns också bristande 
kommunikation. Denna kategori återfinns även hos socialsekreterarna när 
de tänker på lärare, men då i betydligt mindre utsträckning. Hos lärarna är 
kategorin samarbete/samverkan positivt värdeladdad då de tänker på soci-
alsekreterare, medan denna kategori i stället har negativ laddning bland 
socialsekreterarna. 
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Figur 6.1. Sammantagen värdeladdning för samtliga associationer (n=385) som 
ingår i respektive kategori då socialsekreterare tänker på lärare. 
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Figur 6.2. Sammantagen värdeladdning för samtliga associationer (n=429) som 
ingår i respektive kategori då lärare tänker på socialsekreterare. 
 
Anm: I figur 6.2–6.4 redovisas värdet 0 % för vissa kategorier, vilket beror på att redovisade 
värden är avrundade till hela procent.   
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När det gäller de båda yrkesgruppernas associationer kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa framgår värdeladdning för samtliga de katego-
rier som ingår i frågeområdet av figur 6.3 och 6.4. 

Både bland socialsekreterare och lärare tillhör kategorierna fy-
sisk/psykisk misshandel och bristande föräldrar/vuxna de största kategori-
erna då man tänker på barn som far illa. I bägge grupperna har dessa kate-
gorier negativa förtecken. Den positivt värdeladdade kategorin insatser 
återfinns hos båda yrkesgrupperna, men andelen associationer som förts 
till denna kategori är drygt dubbelt så stor för socialsekreterare som lärare. 
Även kategorin utsatthet, som innehåller associationer som t.ex. risker, 
utanförskap och utsatthet, är stor i båda yrkesgrupperna. 

Bland de kategorier som är betydligt mindre hos både socialsekreterare 
och lärare återfinns kategorin barnperspektiv. Skillnaden i värdeladdning 
mellan de olika yrkesgrupperna kan antas ha sin grund i att socialsekrete-
rarna fokuserat att det är positivt att uppmärksamma och ta hänsyn till 
barnperspektivet medan lärarna fokuserat det negativa i avsaknaden av 
barnperspektivet under arbetet med barn som far illa. För såväl gruppen 
socialsekreterare som lärare är andelen associationer som tillhör kategorin 
social problematik liten.  
 
  



 PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa I 93 
 

 
 
Figur 6.3. Sammantagen värdeladdning för samtliga associationer (n=442) som 
ingår i respektive kategori då socialsekreterare tänker på barn som far illa. 
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Figur 6.4. Sammantagen värdeladdning för samtliga associationer (n=474) som 
ingår i respektive kategori då lärare tänker på barn som far illa. 
 
  



 PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa I 95 
 

6.2.2 De största kategoriernas värdeladdning inom de olika professionerna 
 

De åtta största kategorierna för varje yrkesgrupp inom de respektive fråge-
områdena studerades närmare i syfte att undersöka i vilken grad de ingå-
ende associationerna angetts som positiva respektive negativa och för att 
konstatera om det förekom stora skillnaderna mellan informanternas upp-
fattningar inom de olika yrkesgrupperna. Den första frågeställningen stu-
derades genom att kontrollera medelvärdet för alla associationer i respekti-
ve kategori och den andra genom att räkna fram standardavvikelsen. Vär-
det för varje enskild kategori kan variera mellan minimivärdet ’0’ och 
maxvärdet ’4’. Brytpunkten mellan negativ och positiv värdeladdning går 
vid värdet 2,0 (se vidare avsnitt 6.2.1). De åtta största kategorierna valdes 
med utgångspunkt i att dessa inkluderar de största kategorierna med såväl 
positiv som negativ värdeladdning inom de olika frågeområdena. 

Värdeladdning, medelvärde och standardavvikelse för de åtta största ka-
tegorierna inom respektive frågeställning framgår av tabell 6.4–6.7. Kate-
gorierna är listade fallande ordning efter medelvärdet, men separerade 
utifrån positiv respektive negativ värdeladdning. Siffran inom parentes 
anger den andel av det totala antalet associationer inom frågeområdet som 
kategorin innehåller. 

 
Tabell 6.4. Medelvärde och standardavvikelse för de största kategorierna då social-
sekreterare tänker på lärare. 

 
Kategori Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Positiva 

engagerade (12 %)  
kompetens (7 %) 
kontinuerlig kontakt (7 %) 
viktiga (8 %) 
pedagoger (8 %) 
stödja/vägleda (6 %) 

 
3,42 
3,27 
3,04 
2,93 
2,90 
2,73 

 
0,78 
0,78 
0,92 
1,08 
0,82 
1,08 

 

Negativa 

samarbete/samverkan (6 %) 
okunskap/oförståelse (6 %) 

 
1,80 
0,86 

 
1,41 
0,99 
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Den största kategorin då socialsekreterare tänker på lärare är engagerade. 
Denna kategori är också den mest positivt värdeladdade (dvs. har högst 
medelvärde) samtidigt som den uppvisar relativt liten spridning av värdena 
(låg standardavvikelse) jämfört med hur det ser ut inom övriga kategorier. 
Sammantaget tyder detta på att socialsekreterarna är överens om att lärar-
na ofta är engagerade och att detta engagemang har positiva förtecken. 
Kategorin samarbete/samverkan är däremot negativt värdeladdad, men har 
samtidigt ett värde som är bland de högsta för negativt värdeladdade kate-
gorier. Då även standardavvikelsen är den allra största kan man anta att 
skillnaderna är ganska stora när det gäller socialsekreterarnas syn på sam-
arbete/samverkan med lärare. Den negativt värdeladdade kategorin okun-
skap/förståelse har allra lägst medelvärde av de åtta största kategorierna då 
socialsekreterare tänker på lärare.  

 
Tabell 6.5. Medelvärde och standardavvikelse för de största kategorierna då lärare 
tänker på socialsekreterare. 

 
Kategori Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Positiva 
insatser/stöd (10 %) 
kommunikation (4 %) 
kompetens (8 %) 
samarbete/samverkan (8 %) 
 

 
3,12 
3,05 
2,97 
2,49 

 

 
0,89 
0,91 
0,88 
1,54 

 

Negativa 

sekretess (7 %) 
lagar/regler (18 %)  
svårt/tungt uppdrag (7 %) 
bristande kommunikation (7 %) 
 

 
1,79 
1,68 
1,32 
0,86 

 

 
0,83 
1,10 
0,86 
0,65 

 

 
 

När lärare tänker på socialsekreterare återfinns de båda kategorierna 
kommunikation och bristande kommunikation bland de åtta största. De 
associationer kring kommunikation som förts till dessa båda kategorier har 
separerats i syfte att undvika att kategoriernas namn ska bli missvisande. 
Det kan emellertid noteras att den större kategorin, bristande kommunika-
tion, tillhör de kategorier som har såväl lägst medelvärde som lägst stan-
dardavvikelse bland samtliga kategorier då yrkesgrupperna tänker på var-
andra, vilket tyder på att man är överens. Liksom bland socialsekreterarna 
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finns här även kategorin samarbete/samverkan. Hos lärarna har kategorin 
dock ett högre medelvärde vilket gör kategorin positivt laddad samtidigt 
som standardavvikelsen är relativt stor.  Även kategorin sekretess finns 
med bland de åtta största, då lärare tänker på socialsekreterare. Kategorin 
är negativt laddad men med ett värde som ligger ganska nära brytpunkten 
för positiv laddning. Det kan poängteras att lärarna inom denna kategori 
angett värdet ’varken negativ eller positiv’ i ovanligt stor utsträckning. 

 
Tabell 6.6. Medelvärde och standardavvikelse för de största kategorierna då social-
sekreterare tänker på barn som far illa. 

 
Kategori Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Positiva 
hjälp/stöd (7 %) 
samarbete/samverkan (4 %) 
insatser (11 %) 
 

 
3,29 
3,28 
2,56 

 

 
1,01 
1,41 
1,28 

 

Negativa 
utsatthet (8 %) 
bristande föräldrar/vuxna (11 %) 
fysisk/psykisk ohälsa (4 %) 
missbruk (7 %) 
fysisk/psykisk misshandel (13 %) 
 

 
0,76 
0,68 
0,53 
0,39 
0,36 

 

 
0,96 
1,09 
0,80 
0,75 
0,80 

 

 
 

De åtta största kategorierna då socialsekreterare tänker på barn som far 
illa överensstämmer till allra största delen med lärarnas. Även vad gäller 
positiva och negativa värdeladdningar är överensstämmelsen stor. Katego-
rierna fysisk/psykisk misshandel och missbruk tillhör de kategorier som har 
allra lägst medelvärden och därmed är de mest negativt värdeladdade. 
Samtidigt är standardavvikelserna låga vilket tyder på att båda yrkesgrup-
perna här är överens. Det kan även noteras att när socialsekreterarna tän-
ker på samarbete/samverkan i samband med barn som far illa har katego-
rin positiva förtecken till skillnad från då de tänker på samarbe-
te/samverkan i samband med lärare, då kategorin är negativt värdeladdad. 
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Tabell 6.7. Medelvärde och standardavvikelse för de största kategorierna då lärare 
tänker på barn som far illa. 

 
Kategori Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Positiva 

samarbete/samverkan (5 %) 
hjälp/stöd (5 %) 
insatser (5 %) 

 
3,31 
2,77 
2,75 

 

 
1,29 
1,27 
1,29 

 

Negativa 

utsatthet (7 %) 
bristande föräldrar/vuxna (9 %) 
allmänt negativt (6 %) 
fysisk/psykisk misshandel (12 %) 
missbruk (6 %) 
 

 
1,13 
0,67 
0,67 
0,25 
0,24 

 

 
1,26 
0,97 
0,78 
0,74 
0,51 

 

 

6.2.3 Professionernas syn på varandra 
 

Samtliga associationer som lämnats av respektive profession då de tänker 
på den andra yrkesgruppen sammanställdes i syfte att konstatera om det 
finns någon skillnad mellan de sammantagna värdeladdningarna i de båda 
grupperna. Av resultatet framgår att det finns en tydlig skillnad i värde-
laddning mellan de olika yrkesgrupperna då man jämför deras syn på var-
andra. Skillnaden är signifikant (chi2=11,58, p=0,003). I figur 6.5 återfinns 
associationer med värdena ’Pos ++’ och ’Pos +’ i stapeln ’Positivt’ medan 
associationer med ’Neg -’ och ’Neg - -’ redovisas i stapeln ’Negativt’. De 
associationer som av informanterna angivits som varken negativa eller 
positiva redovisas i stapeln ’Varken eller’. 

Figuren visar att då socialsekreterare tänker på lärare är 47 % av associ-
ationerna positivt värdeladdade medan 34 % av associationerna är nega-
tivt laddade. Bland lärare råder i princip det omvända förhållandet: ande-
len positivt laddade associationer är 35 % och andelen negativa är 43 %. 
Andelen associationer som angivits som ’varken negativ eller positiv’ är 
ungefär lika stor för båda yrkesgrupperna. Vid en kontroll av i vilken grad 
de ingående associationerna angetts som positiva respektive negativa hos 
de båda yrkesgrupperna återfanns inga större skillnader (för en redovisning 
av principerna för beräkningarna, se avsnitt 6.2.1). Medelvärdet för de 
positiva associationerna bland socialsekreterarna var 3,56 och bland lärar-
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na 3,54. För de negativa associationerna var medelvärdet 0,48 bland soci-
alsekreterarna och 0,53 bland lärarna. Detta resultat innebär att samtidigt 
som en betydligt större andel av socialsekreterarnas associationer var nega-
tiva jämfört med lärarnas påvisar inte studien att deras associationer var 
mer utpräglat negativa. Omvänt är inte lärarnas associationer uttalat mer 
positiva då de tänker på socialsekreterare än vad socialsekreterarnas är då 
de tänker på lärare, även om andelen positiva associationer är betydligt 
större bland lärarna.   
 

 
Figur 6.5. Lärarnas respektive socialsekreterarnas syn på varandra. 
 
Anm: Lärarnas associationer om socialsekreterarna, n = 429. Socialsekreterarnas associationer 
om lärarna, n = 385. 

6.2.4 Professionernas syn på barn som far illa 
 
Motsvarande jämförelse mellan de associationer som de båda professio-
nerna angivit då de tänker på barn som far illa eller riskerar att fara illa 
visar att lärare och socialsekreterare i lika stor utsträckning (63 % resp. 62 
%) uppgivit att dessa associationer är negativt laddade (se fig 6.6). 

En viss skillnad mellan yrkesgrupperna märks i andelen associationer 
som respondenterna angivit som positivt värdeladdade. Bland socialsekre-
terarna är andelen positivt laddade associationer 30 % medan motsvaran-
de andel bland lärarna är 24 %. Skillnaden mellan yrkesgrupperna är inte 
signifikant.  

Medelvärdet för de negativa associationerna kring barn som far illa var 
0,20 bland lärarna respektive 0,22 bland socialsekreterarna. 
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Figur 6.6. Lärarnas respektive socialsekreterarnas syn på barn som far illa. 
 
Anm: Lärarnas associationer, n = 474. Socialsekreterarnas associationer, n = 442. 

 
För de positiva associationerna var medelvärdet 3,68 bland lärarna medan 
motsvarande värde bland socialsekreterarna var 3,56. Resultatet visar att 
ingen av de båda professionerna angivit mer utpräglat negativa associatio-
ner kring barn som far illa jämfört med den andra yrkesgruppen. Skillna-
den mellan grupperna är heller inte särskilt stor när det gäller de positiva 
associationerna, även om lärarnas associationer generellt var något mer 
positivt laddade jämfört med socialsekreterarnas. 

6.3 Samtidigt förekommande associationer (similarity analysis) 
 

Utifrån kategoriseringen av de fria associationerna presenteras här resulta-
tet av en similarity analysis, vilket innebär att samtidig förekomst (eng. co-
ocurrence) av de kategoriserade associationerna hos informanterna stude-
rats. Som index används procenttalet för samtidig förekomst, dvs. att en 
individ nämnt två kategorier. Exempelvis har 8 procent av de socialsekrete-
rare som nämnt engagerade även nämnt hög arbetsbelastning då de tänker 
på lärare (se figur 6.7). Endast den starkaste länken (högst procenttal) för 
varje kategori visas (s.k. maximum tree). 

Inför analysen av samtidig förekomst av associationer delades de kate-
goriserade associationerna in i två grupper, där den ena innehöll socialsek-
reterarnas associationer och den andra innehöll lärarnas. På detta sätt ska-
pades förutsättningar för att på aggregerad nivå kunna studera hur indivi-
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derna oftast associerar kompletterat med information om vad personen 
dessutom kommit att tänka på. Den grafiska presentationen av resultatet 
utgör ett underlag till att se associationsmönster inom de olika professio-
nerna och att tolka hur informanterna förhåller sig dels till den andra yr-
kesgruppen och dels till begreppet barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. I figur 6.7–6.10 anger grå cirkel negativ värdeladdning och vit cirkel 
anger positiv. Storleken på cirklarna ger en översiktlig uppfattning om 
kategorins storlek, men det går inte att göra direkta storleksjämförelser 
mellan olika figurer. Inom varje figur är alltid förhållandet sådant, att den 
största kategorin representeras av en cirkel vars diameter är tio gånger 
större än den minsta, oberoende av det faktiska antalet associationer i varje 
kategori. Övriga kategorier fördelas storleksmässigt i förhållande till dessa 
yttervärden. 

Trädet i figur 6.7 tyder på att socialsekreterarnas associationer i stor ut-
sträckning är centrerade kring kategorin engagerade och att starka 
kopplingar finns till andra både positiva och negativa kategorier. Bland de 
negativa kategorier som oftast förekommer bland de personer som associe-
rat till lärare som engagerade finns bl.a. rädda/osäkra, samarbe-
te/samverkan, hög arbetsbelastning och okunskap/oförståelse. Däremot har 
inte kategorin makt någon framträdande position. De två kategorier med 
positiv laddning som är tydligast kopplade till engagerade är kompetens 
och viktiga. De båda kategorierna kontinuerlig kontakt (som innehåller 
associationer som handlar om att lärarna är de som har kontinuerlig kon-
takt med barnen) och stödja/vägleda är de som har starkast koppling till 
kategorin pedagoger. Samtliga dessa tre kategorier är positivt värdeladdade 
och förhållandet mellan dem kan tolkas som att socialsekreterarna har en 
positiv bild av lärarna som goda pedagoger som följer barnen över tid och 
ger dem kontinuerlig vägledning och stöd.  

I trädet som beskriver när lärare tänker på socialsekreterare (figur 6.8) 
framträder en struktur som är centrerad kring den negativt värdeladdade 
kategorin lagar/regler. De starkaste kopplingarna finns emellertid till två 
positivt laddade kategorier: insatser/stöd och samarbete/samverkan, varav 
den senare i sin tur ofta omnämns tillsammans med den negativt laddade 
kategorin bristande kommunikation. Dessutom finns starka kopplingar 
från lagar/regler till kategorierna sekretess, hög arbetsbelastning och bris-
tande kompetens. I 10 procent av fallen nämnde personer som associerat 
till lagar/regler även associationer inom den positivt laddade kategorin 
kompetens. Denna koppling är ungefär lika stark som till den negativt 
laddade bristande kompetens. Det kan också noteras att 12 procent av de 
personer som associerar till kompetens även tänker på ord och uttryck som 
tillhör kategorin svårt/tungt uppdrag. 
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Figur 6.7. Socialsekreterares associationer om lärare 
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Figur 6.8. Lärares associationer om socialsekreterare. 
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Figur 6.9. Socialsekreterares associationer om barn som far illa. 
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Figur 6.10. Lärares associationer om barn som far illa. 
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De associationer som både socialsekreterare och lärare har om barn som 
far illa eller riskerar att fara illa (figur 6.9–6.10) har övervägande negativa 
förtecken. I båda grupperna utgör kategorin fysisk/psyksik misshandel ett 
nav med starka kopplingar till bristande föräldra/vuxna och utsatthet. 
Båda grupperna upplever också ett nära samband mellan fysisk/psykisk 
misshandel och missbruk, vilket syns särskilt tydligt bland socialsekrete-
rarna. I båda yrkesgrupperna är olika typer av insatser sammankopplade 
med samarbete/samverkan och båda dessa kategorier har positiva förteck-
en. Socialsekreterarna uppvisar en starkare koppling mellan insatser och 
hjälp/stöd jämfört med lärarna. En annan skillnad mellan grupperna är att 
socialsekreterarna i större utsträckning än lärarna sammankopplar miss-
bruk med fysisk/psykisk ohälsa. 

6.4 Variationer inom yrkesgrupperna 
 

I syfte att studera om det förekommer skillnader i associationer mellan 
olika grupper inom de båda professionerna delades socialsekreterare re-
spektive lärare in i undergrupper utifrån parametrarna kön, ålder, antal år 
i yrket och den av informanten beskrivna dominerande sociala utsatthet i 
det geografiska område där han/hon främst är verksam. Den sociala ut-
sattheten kunde anges som mycket liten, liten, stor eller mycket stor. De 
båda yrkesgrupperna delades in i mindre grupper i enlighet med tabell 6.8. 

 
Tabell 6.8. Indelning av socialsekreterare och lärare i undergrupper. 

 
Parameter Undergrupper 
Kön 
 
 
Ålder 
 
 
Antal år i yrket 
 
 
Dominerande social utsatthet i 
det geografiska område där 
personen är verksam 

 

Män 
Kvinnor 
 
24-43 år 
44-64 år 
 
1-4 år 
5-40 år 
 
Mkt liten/liten 
Stor/mkt stor 
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Signifikansberäkningen för variationer inom yrkesgrupperna genomfördes 
med hjälp av chi2-test, som används när man vill analysera skillnader mel-
lan oberoende grupper och skalnivån på den beroende variabeln är mätt på 
nominalskalenivå. Chi2-test beskriver skillnader mellan oberoende grup-
per, och utgår från nollhypotesen, dvs. att det inte föreligger någon skill-
nad mellan grupperna. Två hypoteser formulerades där den ena antog att 
det inte finns någon skillnad mellan de respektive undergrupperna och en 
given kategori (nollhypotes) medan den andra hypotesen antar att det finns 
någon skillnad. Först beräknades förväntade frekvenser utifrån att nollhy-
potesen är sann och därefter skillnaden mellan dessa förväntade (hypote-
tiska) frekvenser och de faktiska frekvenserna. Vid 1 frihetsgrad och då, 
vilket är fallet i denna studie, den valda signifikansnivån är 5 % (p-värdet 
ska då vara <0,05) förkastas nollhypotesen i de fall där chi2-värdet är stör-
re än 3,84. Annorlunda uttryck innebär det att när chi2-värdet blir tillräck-
ligt stort (i detta fall >3,84) är p-värdet tillräckligt litet (i detta fall <0,05) 
för att nollhypotesen ska förkastas och vi därmed kan anta att det finns en 
skillnad mellan grupperna. I tabell 6.9 och 6.10 redovisas funna signifikan-
ta skillnader mellan olika undergrupper och kategorier. 

 
Tabell 6.9. Signifikanta skillnader mellan olika undergrupper och kategorier bland 
yrkesgruppen socialsekreterare (n = 97). 

 
Socialsekreterare om lärare 
Parameter Undergrupp Kategori Chi2-

värde 
p-värde 

Kön 
 
Social utsatthet 
 
 
Ålder 

Män 
 
Liten/mkt liten  
social utsatthet 
 
44-64 år 

Samarbete/samverkan 
 
Kompetens 
 
 
Samarbete/samverkan 

4,921) 
 
6,531) 
 
 
6,96 

0,027 
 
0,011 
 
 
0,008 

Socialsekreterare om barn som far illa 

Social utsatthet 
 
 
Ålder 
 
 

Liten/mkt liten  
social utsatthet 
 
44-64 år 
 
 

Resurser 
 
 
Allmänt negativt 
 
Hemmiljö 

4,591) 
 
 
5,001) 
 
7,191) 

0,032 
 
 
0,025 
 
0,007 

1) Någon av de förväntade frekvenserna understiger 5. Ingen förväntad frekvens är mindre än 1. 
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Av tabell 6.9 framgår att det finns en skillnad mellan kategorin samarbe-
te/samverkan och dels män och dels socialsekreterare över 43 år.  Män 
associerar oftare än kvinnor och äldre socialsekreterare associerar oftare än 
yngre till samarbete och samverkan då de tänker på lärare i denna kontext. 
Av studien framgår också att socialsekreterare som arbetar i ett område 
där de bedömer att den sociala utsattheten är liten eller mycket liten i stör-
re utsträckning associerar till lärares kompetens jämfört med de som arbe-
tar i mer socialt utsatta områden. Vissa skillnader syns även bland social-
sekreterarna när de tänker på barn som far illa. Äldre tänker då oftare på 
hemmiljön, som är en negativt värdeladdad kategori, samt har fler allmänt 
negativa associationer jämfört med de yngre. Ytterligare en signifikant 
skillnad ses mellan socialsekreterare som arbetar i områden som är lite eller 
mycket lite socialt utsatta och kategorin resurser. 

 
Tabell 6.10. Signifikanta skillnader mellan olika undergrupper och kategorier bland 
yrkesgruppen lärare (n = 103). 

 
Lärare om barn som far illa 

 
Parameter Undergrupp Kategori Chi2-

värde 
p-värde 

 
Ålder 
 
Social utsatthet 
 

 
44-64 år  
 
Liten/mkt liten 
social utsatthet 
 

 
Samarbete/samverkan 
 
Samarbete/samverkan  
 

 
5,06 
 
5,40 
 

 
0,024 
 
0,020 
 

 
 

Bland lärarna har inga signifikanta skillnader noterats mellan olika under-
grupper å den ena sidan och några kategorier å den andra sidan då de tän-
ker på socialsekreterare (se tabell 6.10). Med andra ord är variationerna 
inom yrkesgruppen relativt små. När det gäller lärarnas associationer till 
barn som far illa märks emellertid några skillnader. Båda gäller kategorin 
samarbete/samverkan där lärare över 43 år oftare associerar till samarbete 
och samverkan jämfört med de yngre. Samma förhållande gäller lärare som 
arbetar i områden som är lite eller mycket lite socialt utsatta jämfört med 
de som arbetar i områden där den sociala utsattheten är större. 
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Förutom de redovisade signifikanta skillnaderna noterades även att: 
 

• Socialsekreterare under 44 år tenderar att i högre utsträckning än 
äldre associera till kategorin engagerade då de tänker på yrkesgrup-
pen lärare. 
 

• Lärare över 43 år tänker oftare på svårt/tungt uppdrag jämfört med 
yngre kollegor då de associerar till socialsekreterare. 
 

• När lärare tänker på socialsekreterare associerar de lärare som ar-
betat mer än 4 år i yrket oftare till bristande kommunikation jäm-
fört med kollegor som arbetat kortare tid. 

 
Sammantaget påvisar resultatet av associationsstudien inga stora variatio-
ner inom de studerade yrkesgrupperna utifrån de valda parametrarna kön, 
ålder, antal år i yrket och dominerande social utsatthet i det geografiska 
område där personen är verksam.   
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7. Analys 
 
Efter den redovisning av studiens resultat som presenterades i avhandling-
ens förra kapitel följer här en analys som tolkar och söker förstå resultaten 
med utgångspunkt i teoribildningen kring sociala representationer och i 
ljuset av tidigare forskning och kunskap. De analytiska huvudfrågorna 
utgår från de problemställningar som föreslagits av Jodelet (se avsnitt 3.1). 
Dessa problemställningar utgör ramverk för analysen, som fokuserar re-
presentationernas uppkomst och söker svar på frågor som ”Vem vet och 
varifrån vet man?”. Jodelet (1995) identifierar olika faktorer som påverkar 
hur sociala representationer uppkommer och nämner särskilt att de är 
historiskt betingade och påverkade av media, kommunikation och utbild-
ning. I analysen fokuseras inledningsvis främst professionernas representa-
tioner om varandra och därefter ställs yrkesgruppernas representationer 
om barn som far illa i centrum. 

7.1 Professionernas representationer om varandra 

7.1.1 Socialsekreterarnas representationer om lärare 
 
Studiens resultat kring de båda yrkesgruppernas representationer om var-
andra analyseras utifrån skillnader mellan associationernas karaktär och 
innehåll. Vid en närmare granskning av de associationer som socialsekrete-
rarna lämnat om lärare framgår att den övervägande andelen handlar om 
egenskaper hos enskilda lärare. De fem största kategorierna, som tillsam-
mans innehåller över 40 procent av samtliga associationer, innehåller asso-
ciationer som är relaterade till individen och alla kategorierna är övervä-
gande positivt värdeladdade: 
 

• Engagerade (ex. på associationer: engagemang, engagerade, om-
tänksamma) 

• Viktiga (ex. på associationer: ansvar, viktiga, viktig vuxen) 
• Pedagoger (ex. på associationer: pedagog, pedagoger, undervisar) 
• Kompetens (ex. på associationer: kompetenta, kunskap, duktig på 

sitt yrke) 
• Kontinuerlig kontakt (ex. på associationer: daglig kontakt med 

barnen, möter alla barn, ser och följer barnet) 
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Emellertid är inte socialsekreterarnas representationer om lärarna alltige-
nom positiva. Utöver de fem största kategorierna innehåller också de flesta 
övriga främst individrelaterade associationer, även om det i viss utsträck-
ning förekommer kategorier som består av andra typer av associationer. 
Exempel på sådana andra kategorier är hög arbetsbelastning, resursbrist 
och lagar/regler. Bland de individrelaterade kategorier som inte tillhör de 
allra största återfinns flera kategorier med negativa förtecken. En gransk-
ning av innehållet i kategorierna okunskap/oförståelse och rädda/osäkra 
visar dock att dessa associationer inte primärt berör lärarnas förhållande 
till barnen. I stället handlar associationerna till största delen om relationen 
till socialsekreterarna. Av resultatet framgår att okunskap/oförståelse har 
ett lågt medelvärde då det gäller kategorins värdeladdning. Detta kan tol-
kas som ett uttryck för att socialsekreterarna är starkt kritiska mot den 
kunskapsbrist de upplever att lärarna har om socialsekreterarna, deras 
uppdrag och arbetsförhållanden. 

Inom kategorin bristande kompetens (vilken innehåller associationer 
som ”oftast ej ett helhetsperspektiv” och ”bristande utbildning i socialt 
arbete”) skiljer sig karaktären på associationerna från de som återfinns i 
den positivt värdeladdade kategorin kompetens. Bristerna handlar inte om 
kompetensen inom lärarnas eget kunskapsområde utan snarare om otill-
räcklig kompetens i frågor som rör socialsekreterarnas arbetsfält. Tillsam-
mans med kategorin kunskapsfokuserade antyder dessa negativt värdelad-
dade kategorier att socialsekreterarna i många fall upplever lärarna som 
alltför fokuserade på skolarbetet och att de saknar kunskap om socialsek-
reterarna och deras arbetsfält.  

7.1.2 Lärarnas representationer om socialsekreterare 
 

Vid en jämförelse med de associationer som lärarna lämnat om socialsekre-
terare framträder ett helt annorlunda mönster, som visar att dessa är mind-
re individrelaterade och i större utsträckning är relaterade till strukturella 
förhållanden som exempelvis regelsystem. De fem största kategorierna 
innehåller tillsammans drygt 50 procent av lärarnas associationer och den 
klart dominerande kategorin (18 procent) är den negativt värdeladdade 
kategorin lagar/regler: 
 

• Lagar/regler (ex. på associationer: anmälan, byråkrati, utredning) 
• Insatser/stöd (ex. på associationer: lösning, hjälp, stöd) 
• Kompetens (ex. på associationer: kompetens, kunniga, socialt ar-

bete) 
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• Samarbete/samverkan (ex. på associationer: samarbete, samarbets-
partner, samverkan) 

• Bristande kommunikation (ex. på associationer: anonym, envägs-
kommunikation, återkoppling) 

 
Även de storleksmässigt nästkommande kategorierna sekretess och svårt/ 
tungt uppdrag innehåller associationer som främst relaterar till strukturella 
förhållanden och regelsystem.  

Den konstaterade skillnaden mellan de båda yrkesgruppernas associa-
tioner till varandra, där socialsekreterarnas är främst individrelaterade 
medan lärarnas har större anknytning till struktur och regelverk, ger an-
ledning att återvända till kategorierna och deras positiva respektive negati-
va värdeladdningar. Mot bakgrund av de fördjupade frågeställningarna 
kring skillnader mellan associationernas karaktär och kategoriernas inne-
håll kan två kluster identifieras. Det ena utgörs av en sammanslagning av 
de båda negativt värdeladdade kategorierna lagar/regler och sekretess, 
vilka båda relaterar till det rådande regelverk som gäller för socialsekrete-
rarna. Kategorin sekretess har en stark koppling till lagar/regler, men vid 
kategoriseringsarbetet placerades denna association i en särskild kategori 
då sekretess utgör det specifika ord som är allra vanligast förekommande 
av samtliga associationer. Då man lägger samman dessa båda kategorier 
blir de kraftigt dominerande och innehåller tillsammans 25 procent av 
samtliga associationer. Det andra klustret innehåller associationer som 
främst fokuserar strukturella hinder i socialsekreterarnas yrkesutövning 
och består av kategorierna tidskrävande process, hög arbetsbelastning och 
svårt/tungt uppdrag. Ingen av de redovisade kategorierna innehåller enbart 
negativa associationer, men en majoritet av associationerna i alla kategori-
erna är negativt värdeladdade. Dessa båda kluster står tillsammans för 40 
procent av lärarnas associationer. Resultatet visar att den negativt värde-
laddade kategorin bristande kommunikation har ett lågt medelvärde, vilket 
tyder på att lärarna är starkt kritiska mot hur socialsekreterarna kommu-
nicerar med lärarkåren. Om man till de ovan identifierade klustren fogar 
kategorin bristande kommunikation, vilket kan tolkas som en av flera kon-
sekvenser av det rådande regelverket och sekretessfrågorna, innehåller 
dessa negativt laddade kategorier tillsammans nästan hälften av associatio-
nerna. I ljuset av denna analys framträder ett mönster i lärarnas associatio-
ner till socialsekreterare som tyder på att de dominerande negativa associa-
tionerna inte primärt handlar om den enskilde socialsekreteraren utan sna-
rare om hindrande strukturer och försvårande regelsystem. 
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7.1.3 Den historiska kontexten 
 

Det finns många olika faktorer som utövar inflytande på våra sociala re-
presentationer och de ska heller inte uppfattas som oföränderliga över tid; 
representationerna är föremål för ständig påverkan i en förändringsprocess 
som influeras av såväl omgivningen som individen själv. Moscovici skriver 
(1995) att individen både genererar och mottar representationer. Jodelet 
betonar representationernas dynamiska karaktär och det historiska sam-
manhangets betydelse: en representation är påverkad av historiska skeen-
den och måste därför alltid ses i en historisk kontext. Philogène skriver: 
”Jodelet emphasizes the dynamic nature of social representations, which is 
to be capable of continuous change, is rooted in its genesis, that is, in lin-
kage to preexisting representations” (2001, s. 40). 

I ett historiskt perspektiv har socialtjänsten länge uppfattats som repres-
siv och som utövande av förmyndarskap. Föreningen Sveriges Socialchefer 
skriver:19

När Socialtjänstlagen kom stod den för ett uppbrott från social kontroll, fat-
tigvårdssyn och en uppdelad lagstiftning till sociala rättigheter, solidarisk 
människosyn och en sammanhållen lagstiftning. Styrande begrepp som in-
fördes i och med denna reform var helhetssyn, frivillighet och självbestäm-
mande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. En hu-
vudlinje var helhetssyn i stället för splittrad symptombehandling. En familj 
skulle inte samtidigt kunna vara aktuell för åtgärder enligt barnavårds-, 
nykterhetsvårds-, och socialvårdslagarna.

 

20

En annan huvudlinje var att använda socialtjänstens kunskaper och erfaren-
heter i ett förebyggande och samhällsplanerande arbete. Socialtjänsten skulle 
inte längre enbart ha till uppgift att ”städa upp” efter en samhällsutveckling 
som var ogynnsam för politiskt fattiga grupper i samhället. Genom sam-
hällsplanering och samhällsarbete skulle problemområden och problemsitu-
ationer bearbetas så att akuta problem så långt möjligt kunde förebyggas. 

 

En tydlig och nödvändig förändring i syfte att undanröja kvarvarande inslag 
av förmyndarskap var det ändrade perspektivet; från att myndigheterna be-
dömde vad som är bäst till att den enskildes vilja blir avgörande för insat-

                                                      
19 ”Den sönderhackade socialtjänsten eller en studie i fragmentering”. Tillgänglig 
på: <http://www.socialchefer.se/fss/userfiles/File/Den sonderhackade socialtjansten 
eller en studie i fragmentering.pdf> (2010-10-20). 
20 Socialtjänstlagen trädde ursprungligen i kraft 1980. Samtidigt som de gamla 
barnavårdsnämnderna togs bort upphörde bl.a. barnavårdslagen att gälla. För en 
närmare redovisning, se avsnitt 2.4 Socialtjänstens uppdrag. [Förf. anm.] 
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sen. Frivillighet och självbestämmande var en stor attitydförändring som 
präglat utvecklingen ända sedan mitten av 1970-talet. 

 
På liknande sätt framskymtar denna historiskt betingade syn på socialtjäns-
ten hos en av våra mest folkkära barnboksförfattare, nämligen Astrid 
Lindgren. Även om Lindgren som författare gjort mycket för vår förståelse 
för barns behov och perspektiv kan man också hos henne spåra denna bild 
av socialtjänsten, och då inte minst i filmatiseringen av böckerna om Pippi 
Långstrump. Hennes beskrivning av Prussiluskan21

Med grund i teoribildningens betoning på den historiska kontextens be-
tydelse är det rimligt att anta, att det i den redovisade beskrivningen av 
socialtjänsten går att spåra en delförklaring till varför lärarnas representa-
tioner är företrädesvis negativt värdeladdade. Även under de senaste de-
cennierna beskrivs socialtjänsten i olika sammanhang som paternalistisk 
och okänslig för brukarens behov och åsikter. Exempelvis skriver Riksför-
bundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) utifrån perspektivet personer 
med psykisk ohälsa i sitt yttrande över Socialtjänstutredningens slutbetän-
kande Socialtjänsten i utveckling: ”Många klienter vittnar om dåligt bemö-
tande inom socialtjänsten. Maktfullkomlighet, moraliserande och ifrågasät-
tande av hjälpbehov, okänslighet, kränkningar och rättsövergrepp som 
leder till att livet försvåras istället för att underlättas” (RSMH, 2000, s. 5). 
I Vräkningar och hemlöshet drabbar också barn (SOU 2005:88) diskuterar 
utredaren socialtjänsten ur ett barnperspektiv: ”Det finns ett bristande 
barnperspektiv hos socialtjänsten i arbetet med ekonomiskt bistånd och i 
fråga om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer. Det tar sig bl.a. ut-
tryck i brister när det gäller att pröva vad som är barnets bästa” (s. 179). 
Ett exempel som belyser att denna negativa bild också förekommer i press 
och media är det så kallade Fallet Jonas i Östersund. Dagens Nyheter cite-

 är allt annat än smick-
rande för de personer som företräder samhällets sociala insatser för barn.  
Trots att Prussiluskan förmodligen inte skulle uppfattas som ”socialsekre-
terare” idag, och heller inte inkluderas i denna studie, får hon i Lindgrens 
tappning representera en yrkesgrupp som visserligen är drivna av någon 
slags (om än missriktad) godhet och omsorg men där moralistiska och 
normativa förtecken styr insatserna.  

                                                      
21 Figuren Prussiluskan, eller fru Prüzelius, är i filmatiseringarna av Pippiböckerna 
en dam som vill ta ifrån Pippi hennes frihet och placera henne på barnhem. På 
Wikipedia (www.wikipedia.se) beskrivs Prussiluskan som en självutnämnd mora-
lens väktare, som ständigt kommer i konflikt med den levnadsglada Pippi men som 
har goda kontakter med stadens myndigheter.  
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rar i en artikel22

7.1.4 Variationer inom de båda yrkesgrupperna 

 skolombudet för Föreningen autism i Jämtland: ”Jag upp-
levde att både skolan och socialtjänsten hade en färdig bild av Lisa [Jonas 
mamma, förf. anm.] som person, de hade bestämt sig för att det var hon 
som felade. De framhöll bara sånt som de tyckte var negativt, att Lisa var 
ensamstående, hade problem med värk och smärta, att hon hade sjuker-
sättning och låg inkomst. De såg inte objektivt på fallet, de lade in sina 
egna värderingar”. Jonas fick senare diagnosen Aspergers syndrom (Lisa 
och Jonas heter egentligen något annat). 

 
Resultatet av associationsstudien visar att det inte förekommer några stora 
variationer inom de studerade yrkesgrupperna utifrån de valda paramet-
rarna kön, ålder, antal år i yrket och dominerande social utsatthet i det 
geografiska område där personen är verksam. Detta förhållande gäller 
såväl då informanterna tänker på varandra som – vilket kommer att fram-
gå nedan – när de tänker på barn som far illa. Möjligtvis kan ett visst sam-
band skönjas mellan några olika parametrar (kön, ålder och social utsatt-
het) och i vilken utsträckning man associerar till samarbete och samverkan. 
I övrigt syns sambanden allt för svaga och splittrade för att någon me-
ningsfull tolkning ska kunna göras. Ett sätt att förstå grunden till varför 
variationerna är små inom de respektive yrkesgrupperna är att återvända 
till teoribildningen kring sociala representationer. Förutom att peka på den 
historiska kontextens betydelse poängterar teorin att våra representationer 
bildas i ett socialt sammanhang och ger oss grunden för en gemensam för-
ståelse av objekt, människor och händelser: ”Such shared understandings 
gets structured by the implicit and explicit ideas and images accepted 
within groups” (Philogène, 2001, s. 40).  

Eftersom avhandlingsarbetet främst fokuserar de båda yrkesgrupperna 
lärare och socialsekreterare är den yrkesmässiga kontexten av särskilt in-
tresse; denna kontext utgör ett socialt sammanhang i vilket de yrkesut-
övande individernas representationer kan formas och påverkas. Analysen 
tar här utgångspunkt i den franska forskargruppen REPERE23

                                                      
22 ”Socialtjänsten tog inte hänsyn till Jonas diagnos”. Publicerad 2009-09-29.  
Tillgänglig på: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/socialtjansten-tog-inte-
hansyn-till-jonas-diagnos (2011-01-24). 

 vid Toulou-

23 Forskargruppen REPERE (fr: Représentations et Engagements Professionnels, 
leurs Evolutions : Recherche et Expertise) är en del av forskningscentrat CREFI-T 
(fr: Centre de Recherches en Education, Formation et Insertion de Toulouse, eng: 
Centre for Research in Education, Training, and Professional Insertion at Toulou-
se).  



 PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa I 117 
 

se universitet le Mirail och deras arbete kring professionella representatio-
ner. Forskargruppen uppfattar professionella representationer som en spe-
cifik form av sociala representationer och studiet av dessa representationer 
kännetecknas av att den grupp som är bärare av representationerna och de 
objekt som studeras ska tillhöra samma professionella sfär (Piaser & Ba-
taille, 2011). I fråga om professionella representationer skriver Ratinaud & 
Lac (2011) att studier visar att studenters representationer om yrkesrelate-
rade objekt påverkas och förändras under en yrkesutbildning samt att pro-
fessionella representationer utvecklas och kontextualiseras i den professio-
nella praktiken och interaktionen. På så sätt bidrar de professionella repre-
sentationerna också till att skapa en professionell identitet. Dessa förhål-
landen är betydelsefulla för förståelsen av skillnader mellan de sociala re-
presentationerna och vad som påverkar deras uppkomst inom olika yrkes-
grupper. Även om individerna inom olika professioner givetvis är påverka-
de av tidigare erfarenheter och sociala sammanhang utanför den professio-
nella sfären kan det tolkas som att de sociala representationer som är rela-
terade till yrket och yrkespraktiken i stor utsträckning har sitt ursprung i 
utbildning och professionell praktik. Under en yrkesutbildning formas 
individens representationer om olika yrkesrelaterade objekt, som klienter, 
kollegor och andra professioner inom samma professionella sfär. Då ut-
bildningen är avslutad och personen kommer ut i arbetslivet kan hon/han 
hamna i olika professionella sammanhang inom olika organisationer. Indi-
videns representationer om olika yrkesrelaterade objekt bekräftas eller 
utmanas och förändras i mötet med de dominerande representationer som 
finns hos de professionella inom organisationen samtidigt som individen 
själv i viss utsträckning påverkar sina nya kollegor.  

Även om studien inte primärt fokuserar den organisatoriska nivån kan 
det finnas anledning att här göra en kort utblick mot och jämförelse med 
det organisationsteoretiska fältet. Från att tidigare ha uppfattats som auto-
noma och rationella enheter ses nu organisationer alltmer som öppna sy-
stem som är genomsyrade och påverkade av sin omgivning (Grape, Blom 
& Johansson, 2006). Begreppet institution har använts för att beskriva de 
nya idéer och den nya ”ordning” som uppstår inom och mellan organisa-
tioner som en följd av påverkan av andra aktörers förhållningssätt och 
spelregler (Markström, 2006). Definitionerna av begreppet varierar, men 
Johansson (2002) skriver att ”förekomsten av en institution innebär att det 
finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla 
sig till det institutionen omfattar” (s. 18). Trots att begreppet sociala repre-
sentationer inte används i detta sammanhang tycks det här finnas berör-
ingspunkter mellan forskningsfälten då man även inom nyinstitutionalis-
men talar om andra aktörers förhållningssätt och att det finns ett accepte-
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rat sätt att förhålla sig till det institutionen omfattar. Detta accepterade och 
i grunden inte ifrågasatta förhållningssätt manifesteras i studiens resultat 
som relativt små inomgruppsvariationer bland såväl lärare som socialsekre-
terare. 

7.1.5 Skillnader mellan yrkesgrupperna 
 
Som vi sett visar analysen att socialsekreterare främst tänker på lärare som 
individer och att de vanligtvis associerar till olika egenskaper som de upp-
lever att dessa individer har. Lärarnas associationer handlar däremot i 
större utsträckning om strukturer och regelverk och är därmed inte lika 
tydligt är sammanlänkade med personliga egenskaper. Detta förhållande 
visar att lärarna i regel associerar till socialtjänsten och dess verksamhet 
snarare än till socialsekreterarna.  

I tidigare avsnitt i avhandlingen har skolans och socialtjänstens olika 
roller och uppdrag redovisats (se avsnitt 2.4 och 2.5). En skillnad mellan 
organisationerna som framgår av redovisningen består i att skolan är till 
”för alla” då det i Sverige gäller nioårig skolplikt, medan socialtjänsten 
endast är till för ”för vissa” utifrån ett fastlagt och lagstadgat regelverk. I 
denna skillnad kan en förståelse spåras till det i analysen konstaterade 
förhållandet, att lärare oftare associerar till socialtjänstens verksamhet än 
till socialsekreteraren som person. Det är rimligt att anta att lärare sällan 
har egna personliga erfarenheter av eller som klient haft kontakt med soci-
altjänsten och därmed saknar en personlig relation till socialsekreterare, till 
skillnad från socialsekreterarna som alla har gått i skolan och därigenom 
fått ett personligt och erfarenhetsbaserat förhållande till lärare. Eftersom 
denna personliga relation troligtvis saknas till socialsekreterare finns det 
mindre att relatera till på det personliga planet varför lärarnas associatio-
ner främst kommer att handla om det mer abstrakta och opersonliga be-
greppet ”socialtjänsten”. En motsvarande avsaknad av personliga erfaren-
heter av socialtjänsten hos befolkningen generellt kommer till uttryck i en 
rapport från Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland (Axelsson, 
Eriksson & Fornander, 2007). I rapporten24

                                                      
24 Datamaterialet som rapporten bygger på kommer från Folkhälsoinstitutets na-
tionella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor?, som går ut till ett slumpmässigt urval 
om 10 000 personer i åldern 16-84 år. 

 redovisas att andelen personer 
som svarat ”Har ingen åsikt” då de tillfrågats om vilket förtroende de har 
för olika institutioner/politiker i samhället, är allra störst när det gäller 
socialtjänsten (36 %). Betydligt färre personer (14 %) svarade på samma 
sätt på frågan om deras förtroende för skolan. Minst andel (4 %) svarade 
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”Har ingen åsikt” angående sjukvården. Av resultatet från folkhälsoenkä-
ten framgår att en avsevärt lägre andel av Sveriges vuxna befolkning anser 
sig ha tillräckliga erfarenheter av socialtjänsten för att ha en uppfattning 
om verksamheten, jämfört med andelen personer i befolkningen som har 
åsikter om skolan. 

En närmare granskning av resultatet kring samtidigt förekommande as-
sociationer (similarity analysis) i associationsstudien ger stöd åt det förda 
resonemanget, att lärare sällan har egna erfarenheter av socialtjänsten och 
personliga relationer till socialsekreterare. I det träd som beskriver social-
sekreterarnas associationer om lärarna går det att identifiera en analytiskt 
konstruerad led genom samtliga associationer (se figur 6.7) som innehåller 
kategorierna förebilder, stödja/vägleda, pedagoger, kontinuerlig kontakt, 
viktiga, engagerade, kompetens och allmänt negativt. Av figuren framgår 
exempelvis att de socialsekreterare som associerat till stöd/vägledning ofta 
även tänker på lärare som förebilder och som pedagoger och att de som 
tänker på lärare som viktiga också ser dem som engagerade personer som 
har kontinuerlig kontakt med barnen.  Den konstruerade leden indikerar 
att socialsekreterarna i stor utsträckning kopplar samman flera olika asso-
ciationer som hänger ihop med individen och personliga egenskaper när de 
tänker på lärare. Då man jämför lärarnas associationer om socialsekrete-
rarna framträder ingen motsvarande linje (se figur 6.8). Den dominerande 
kategorin lagar/regler har starkast kopplingar till insatser/stöd, samarbe-
te/samverkan, sekretess och kompetens. Av dessa kategorier är det endast 
kompetens som är relaterad till egenskaper som beskriver socialsekretera-
ren som individ. Sammanfattningsvis har socialsekreterare en större andel 
individ- och personrelaterade associationer till lärare jämfört med lärares 
associationer till socialsekreterare, vilket kan antas ha sin grund i ett per-
sonligt förhållande till och personliga erfarenheter av lärare från sin egen 
eller de egna barnens skoltid. Långt ifrån alla lärare har som klient eller 
anhörig någon egen erfarenhet av socialsekreterare och associerar därför 
till den mer abstrakta och avpersonifierade organisationen socialtjänsten, 
ett förhållande som inte på något avgörande sätt tycks påverkas av den 
yrkesmässiga kontakten mellan professionerna. 

7.1.6 Medias påverkan på yrkesgruppernas representationer 
 

Redan i ett tidigare avsnitt (se 7.1.3) redovisas exempel på massmedial 
rapportering inom sakområdet. Denna omständighet illustrerar att det i 
praktiken är svårt att särskilja media och historia; historiska förhållanden 
speglas och förmedlas ofta via massmedia. I detta avsnitt av analysen foku-
seras medias påverkan, då massmedias roll i ett modernt samhälle betonas 
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inom teoribildningen. Moscovici intresserade sig för den massmediala 
kommunikationen redan under 1950-talet då han studerade den franska 
pressens roll i allmänhetens uppfattningar av psykoanalys. Idag intar media 
en central position i våra liv; vi påverkas dagligen av det vi läser i tidning-
ar, ser på TV eller möter via nätet. Wagner och Hayes (2005) skriver: ”In 
modern societies the mass media replace the prime role of personal conver-
sation, taking the key role in the macro-social discourse. (…) In fact, the 
quantity and intensity of media reporting is directly related to the emer-
gence of metaphorical understanding and the objectification of representa-
tions” (s. 237). Även om avhandlingsarbetet särskilt fokuserar individer i 
en specifik yrkesroll går det inte att bortse från att vi alla, oavsett om vi 
har ett yrke eller ej, samtidigt är medborgare i ett samhälle där vi innehar 
olika roller och positioner. En lärare företräder inte bara en professionell 
grupp utan kan i andra sammanhang främst uppfatta sig som förälder, 
medelålders, fritidspolitiker, samhällsmedborgare eller något annat. Både 
lärare och socialsekreterare påverkas, som alla andra, av nyhetsförmedling 
och social interaktion som ligger utanför arbetets ram. Ett sådant exempel 
är de opinionsmätningar kring olika ämnen och företeelser som i olika 
sammanhang presenteras i massmedia. I februari 2008 publicerade Dagens 
Nyheter resultatet av en opinionsmätning kring förtroendet för socialtjäns-
ten. Under rubriken De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten står att 
läsa (DN 2008-02-21): 

 

Fackförbundet SKTF:s ordförande Eva Nordmark presenterar ny opinions-
mätning: Bara var sjätte medborgare har någon grad av förtroende för soci-
altjänsten. Socialtjänsten i svenska kommuner saknar förutsättningar att 
göra ett bra jobb. Det har lett till att socialsekreterarna som yrkeskår har 
tappat i förtroende hos allmänheten. Saken blir inte bättre av massmedier-
nas rapportering, exempelvis om skandalhändelserna i Vetlanda och Röde-
by. En ny opinionsmätning visar att blott 17 procent av svenskarna har för-
troende för socialtjänsten. Även bland dem som haft privat kontakt med so-
cialtjänsten är det bara drygt var fjärde svensk som hyser förtroende för dess 
verksamhet. 

 
I mars samma år presenterar Rapport på sin webbplats följande nyhet un-
der rubriken Stort förtroende för lärarkåren (2008-03-03): 
 

Fyra av fem svenskar har mycket eller ganska stort förtroende för lärarkå-
ren. Det visar en undersökning som Sifo har gjort för Rapports räkning. 
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Bland dem som själva har barn i skolan är förtroendet ännu större – nio av 
tio har ganska eller mycket stort förtroende för lärarna.  

Förtroendet för lärarna är störst bland högskoleutbildade – 87 procent – 
och lägst bland de med bara grundskoleutbildning – 73 procent. 

 
I de ovan presenterade exemplen rapporteras om förtroende och brist på 
förtroende. Även om dessa uppfattningar inte uttrycks i termer av sociala 
representationer stämmer den negativa bilden av socialtjänsten och den 
mer positiva uppfattningen om lärarkåren hos allmänheten väl överens 
med de värdeladdningar som framkommit under associationsstudien. Re-
sultatet ligger också i linje med en av Folkhälsoinstitutet årligen genomförd 
folkhälsoenkät25

Det är inte möjligt att utifrån associationsstudiens design avgöra i hur 
stor utsträckning allmänhetens vardagskunskap (för att tala med teoribild-
ningens terminologi) har sitt ursprung i medias rapportering. Höijer och 
Olausson skriver (2011) att även om medias roll ofta betonas inom teorin 
om sociala representationer behövs ytterligare forskning som studerar det 
komplexa förhållandet mellan en medial diskurs och allmänhetens repre-
sentationer. I en studie visar författarna att allmänhetens sociala represen-
tationer inte är en direkt återspegling av medias och att påverkansproces-
sen inte är linjär utan innehåller ett aktiv tolkningsarbete där mottagaren 
också använder annan relevant kunskap. Emellertid finns det inte någon 
anledning att tro att lärare eller socialsekreterare utgör yrkesgrupper (eller 
individer) som inte är utsatta för medial påverkan på samma sätt som 
andra samhällsmedborgare. Det finns därför goda skäl att anta att den 
mediala beskrivningen även påverkar de professionella och deras represen-
tationer. Överensstämmelsen mellan studiens resultat och de genomförda 
opinionsundersökningarna tyder på att när det gäller så allmänna begrepp 
som ”socialtjänsten” och ”lärarkåren” skiljer sig inte de professionellas 
representationer från allmänhetens på något avgörande sätt. Samtidigt 
påvisar medias rapportering och det sätt på vilket frågorna är ställda i 
opinionsundersökningarna ett förhållande som lyfts fram tidigare i analy-
sen. Både i rubriker och i frågeställningar till allmänheten är skolan repre-
senterad av lärare och lärarkåren medan socialtjänsten huvudsakligen refe-
reras till som en avpersonifierad organisation. Detta förhållande stärker 

 enligt vilken 53 procent av 5 378 slumpvis utvalda perso-
ner i Sverige har ganska stort eller mycket stort förtroende för skolan, me-
dan motsvarande siffra endast är 27 procent då det gäller förtroende för 
socialtjänsten. 

                                                      
25 Hälsa på lika villkor? (Folkhälsoinstitutet, 2007). 
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bilden av att de personliga erfarenheter vi alla bär med oss av lärare från 
skoltiden och en avsaknad av motsvarande erfarenheter från socialtjänstens 
representanter påverkar våra representationer om såväl skolan som social-
tjänsten. Den ökade kontakt med socialsekreterare som uppstått i samver-
kan kring barn som far illa avspeglar sig inte på något tydligt sätt i studiens 
resultat, där lärarna fortfarande främst associerar till struktur och regel-
verk och inte till individer. Detta innebär dock inte att samverkan i sig kan 
ha påverkat representationerna av varandra. Vi ska ha i minnet att respon-
denterna i denna studie alla har erfarenhet av samarbete med socialsekrete-
rare i arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

7.2 Professionernas representationer om barn som far illa 

7.2.1 Förhållandet mellan yrkesgruppernas representationer om  
barn som far illa 

 
Resultatet från associationsstudien visar att de båda yrkesgrupperna har 
likartade representationer om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Bland de kategorier som förekommer i båda yrkesgrupperna är fy-
sisk/psykisk misshandel, bristande föräldrar/vuxna, utsatthet och missbruk 
de största. Associationerna i alla dessa kategorier är till största delen nega-
tivt värdeladdade. En skillnad mellan yrkesgrupperna är att socialsekrete-
rare oftare tänker på olika typer av insatser. Dessa insatser upplevs av så-
väl lärare som socialsekreterarna som övervägande positiva. Bland lärare 
märks en något högre andel associationer i kategorin skolsituationen men 
även i kategorier som mobbning, oro/rädsla och självkänsla. Sådana skill-
nader är inte särskilt förvånande då man beaktar de olika organisationer-
nas dagliga verksamhet och uppdrag, där socialtjänsten i större utsträck-
ning än skolan utför riktade och tydligt identifierade insatser medan skolan 
dagligen möter barnen regelbundet över en lång tidsperiod. Samtidigt illu-
strerar dessa skillnader den sociala kontextens betydelse för våra represen-
tationer; lärare som dagligen möter barnen får ett närmare förhållande till 
det enskilda barnet och har större möjlighet att registrera exempelvis 
mobbningstendenser eller personliga känsloyttringar som har sin grund i 
rädsla eller oro hos barnet. 

Vid en granskning av samtidigt förekommande associationer hos enskil-
da respondenter (similarity analysis) framgår att i båda professionerna 
utgör kategorin fysisk/psykisk misshandel ett nav som är starkast samman-
länkat med kategorierna bristande föräldrar/vuxna och med missbruk.  
Resultatet ger emellertid ingen vägledning om hur kategorierna förhåller 
sig till varandra. Exempelvis kan mönstret från similarity analysis inte på-
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visa riktningen i den starka kopplingen mellan kategorierna; menar infor-
manterna att det är vuxnas missbruk som leder till fysisk/psykisk misshan-
del eller är kopplingen att misshandel ofta leder till missbruk bland barn 
och unga? I denna fråga kan en kontroll av de associationer som ingår i 
kategorierna fysisk/psykisk misshandel och missbruk vara till hjälp i ana-
lysarbetet. Av de associationer som anger någon precisering kring missbruk 
är det de vuxna i barnets närhet som avses och då det gäller misshandel är 
det alltid barnet som blir utsatt. Detta förhållande tyder på att den starka 
kopplingen mellan kategorierna har sin grund i uppfattningen att det är 
vuxnas missbruk som leder till fysisk och/eller psykisk misshandel av bar-
net.  

Ytterligare en anledning att återvända till associationerna finns i relation 
till kategorin bristande föräldrar/vuxna. Frågan är här i hur stor utsträck-
ning de professionella återfinns bland dessa bristande vuxna. Av de associ-
ationer som ingår i kategorin framgår att de professionella ytterst sällan 
omnämns i detta sammanhang. Både bland lärare och bland socialsekrete-
rare är associationerna relaterade till föräldrar och familj, ett förhållande 
som pekar på att det främst är den privata sfären som avses då man talar 
om bristande föräldrar/vuxna. Detta resultat är i enlighet med Wiklund 
(2008) som skriver att det svenska barnavårdssystemet i stor utsträckning 
baseras på föreställningar om att barnavårdsproblem är ett utslag av dys-
funktionella familjer och att systemet främst syftar till att identifiera och 
möta familjers behov (s. 108). Sammantaget tyder professionernas i huvud-
sak gemensamma representationer på en gemensam uppfattning om barn 
som far illa eller riskerar att fara illa, som inte i någon större utsträckning 
påverkas av respondenternas professionella hemvist. Förutom det svenska 
barnavårdssystemets inverkan på respondenternas associationer är säkert 
en stor del av förklaringen till de gemensamma representationerna att de 
barn som båda yrkesgrupperna tänker på är samma barn; när ett barn blir 
ett ärende hos socialtjänsten identifieras det, utifrån socialtjänstens roll och 
uppdrag, automatiskt som ett barn som far illa eller riskerar att fara illa 
och särskiljs samtidigt från alla andra barn. 

7.2.2 Yrkesgruppernas representationer om barn som far illa 
 

Av begreppsutredningen (se avsnitt 2.3) framgår att det inte finns några 
tydliga och enhetliga definitioner av begreppen barn som far illa och barn 
som riskerar att fara illa. Associationsstudien visar att de tillfrågade lärar-
na och socialsekreterarna har likartade representationer då de tänker på 
dessa barn. Det förhållande att begreppet barn som far illa inte är särskilt 
vanligt förekommande vid nyhetsrapportering eller i andra massmediala 
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sammanhang antyder att den mediala påverkansfaktorn är av mindre bety-
delse för de båda yrkesgruppernas associationer i detta sammanhang. 
Omständigheten att begreppet sällan används i media tyder på att det 
främst används inom den professionella sfären; även om begreppet inte är 
helt okänt talar gemene man i allmänhet inte i termer av barn som far illa. 
Begreppet tycks därmed främst utgöra en del av ett professionellt fält, där 
ursprunget till yrkesgruppernas representationer i stor utsträckning kan 
spåras i forskningsrapporter, facklitteratur, offentliga skrifter och utred-
ningar. Barn som far illa är här ett begrepp som föregåtts av (och även 
används parallellt med) flera närliggande, vilket antyder de likartade repre-
sentationerna påverkats av andra jämförliga begrepp vilka man redan har 
kännedom om, som barn i riskzon, utsatta barn eller barn i behov av sär-
skilt stöd. Denna påverkansprocess kan ses som ett exempel på vad som 
inom teoribildningen benämns som förankring. Chaib och Orfali (1995) 
beskriver förankring som den process som förklarar hur individen ”förank-
rar idéer och reducerar dem till vanliga förståelsekategorier och bilder, för 
att få dem att passa in i en bekant kontext” (s. 20). Flick (1998) illustrerar 
processen genom exemplet ny teknik, där obekanta och nya enheter hante-
ras genom att de integreras ”into the categories and representations already 
held by the individual – and even more importantly – by his or her social 
context” (s. 7). 

Förutom den beskrivna förankringsprocessen finns naturligtvis en rad 
andra faktorer som påverkat respondenternas associationer. En anledning 
till den övervägande negativa bilden är sannolikt hur frågan är ställd i as-
sociationsstudien. Om man ska associera till ett begrepp som är konstrue-
rat utifrån att någon far illa leder detta rimligtvis många mot negativa as-
sociationer. Emellertid är inte frågan ställd till lekmän utan till professio-
nella som kan förutsättas ha stött på begreppet tidigare under såväl utbild-
ning som yrkesutövning och då haft anledning att fundera på dess inne-
börd och vad som kännetecknar barn i denna grupp. Det kan därför upp-
fattas som något förvånande att den enda association som har att göra med 
egenskaper hos barnet och som samtidigt är positivt laddad är maskros-
barn. Denna association, liksom associationer med positiv värdeladdning 
som handlar om föräldrar, förekommer endast i några enstaka fall. Ytterli-
gare en anledning till de negativa associationerna, som också hänger sam-
man med att det är professionella som tillfrågats, kan ha att göra med hur 
barnen beskrivs i facklitteratur, offentliga skrifter, utredningar etc. I dessa 
sammanhang fokuseras främst de negativa aspekterna; här finns (även om 
definitionerna kan skilja sig något) en ganska entydig bild av barnen. Ex-
empelvis står det i regeringens kommittédirektiv ”Översyn av skolans arbe-
te med utsatta barn” (Dir. 2009:80) under rubriken Barn som far illa eller 
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riskerar att fara illa att det inte är en homogen grupp men att det är barn 
och unga som utsatts för t.ex. våld, hot, sexuella övergrepp eller försum-
melse eller barn som har ett socialt nedbrytande beteende som missbruk 
eller kriminalitet. 

Fysisk/psykisk misshandel är den allra största kategorin då de båda yr-
kesgrupperna associerar till barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Fysisk och psykisk misshandel får långtgående konsekvenser för både vux-
na och barn. I en undersökning som genomfördes av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset år 2007 och som kartlade förekomsten av fysisk bestraffning av 
barn, redovisas en ökning jämfört med motsvarande undersökning genom-
förd år 2000. En av de redovisade bakgrundsfaktorerna till barnmisshandel 
är svag familjeekonomi. Barn med långvarig sjukdom liksom de som lever i 
familjer där familjevåld förekommer är mer utsatta för fysisk misshandel 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010). Under de senaste decennierna har 
ett större intresse märkts för dessa frågor och då inte minst kring följderna 
av fysisk misshandel. I en rapport om polisanmäld misshandel av små barn 
redovisade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) att antalet polisanmälningar 
gällande misshandel av barn ökade kraftigt i Sverige under 1990-talet. 
Samtidigt noterade BRÅ i rapporten ett ökande intresse för och ett större 
behov av kunskap om denna brottstyp (BRÅ, 2000). Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset skriver att förekomsten av fysisk barnmisshandel uppmärksam-
mats i flera olika undersökningar och att BRÅ:s statistik över antalet polis-
anmälda fall visar en fortsatt stadig ökning sedan 1990-talet. Socialstyrel-
sen skriver att barn i familjer där kvinnomisshandel förekommer allt mer 
kommit att uppmärksammas. Många barn i Sverige växer upp i våldets 
närhet och även om barnet inte direkt bevittnar våldshändelser påverkas 
det av våld i familjen (Socialstyrelsen, 2009b). Ett sådant fokus på frågor 
som har med misshandel att göra avspeglar sig tydligt även i associations-
studien. Den över tid ökade uppmärksamheten tycks vara en bidragande 
orsak till det stora antalet associationer i denna kategori, och kan ses som 
ett exempel på den inom teoribildningen uppmärksammade påverkan som 
den historiska kontexten har på våra representationer. 

7.3.3 Individen i centrum 
 

Den dominerande förklaringsmodellen bland forskare till varför barn far 
illa är enligt Sundell et al. (2007) präglad av ett multifaktoriellt synsätt, där 
människan uppfattas som påverkad av olika interagerande system i en 
kontext (se avsnitt 2.3). Förklaringen bygger på Bronfenbrenners ekologis-
ka systemteori, i vilken individers utveckling beskrivs som ett samspel mel-
lan individens egenskaper och den sociala och kulturella omgivningen. 
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Inom teorin identifieras fyra system på olika nivåer. Mikrosystemet inne-
håller faktorer och förhållanden i individens omedelbara närmiljö (t.ex. 
familj, kamrater, dagis eller skola) och mesossystemet handlar om interak-
tionen mellan olika mikrosystem. De system som ligger bortom den ome-
delbara närmiljön, men som ändå påverkar individens situation, är exosys-
temet (t.ex. föräldrars arbetsplats eller utformningen av hälso- och sjuk-
vården i kommunen) och makrosystemet. Makrosystemet innehåller fakto-
rer relaterade till den sociokulturella kontexten (t.ex. samhällets värdering-
ar, normer, landets ekonomiska resurser och lagstiftning), vilket påverkar 
alla de övriga systemen (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2006).26

Det omgivande samhällets betydelse framhålls även i BBIC (Barns behov 
i centrum) som är ett verksamhetssystem för utredning, planering och upp-
följning inom social barnavård. Syftet är, förutom att skapa större systema-
tik i arbetet, att stärka barnets ställning och öka rättssäkerheten (Söder-
berg, 2008). BBIC bygger på en svenskanpassad version av det brittiska 
Integrated Children’s System och det övergripande perspektivet är Bron-
fenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv (Socialstyrelsen, 2006). En 
viktig komponent i konceptet är BBIC-triangeln vars tre sidor symboliserar 
barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Triangeln illu-
strerar att en helhetssyn är viktig för att förstå barnets situation och för att 
nå resultat i socialtjänstens insatser (Skolverket, 2010). Socialstyrelsen, 
som ansvarar för innehållet i BBIC och dess nationella kvalitetssäkring, 
skriver (2006) att i BBIC betonas även omgivningens betydelse och att 
omgivningen påverkar såväl barns och ungas utveckling som föräldrarnas 
möjligheter att tillgodose dessa behov. I triangelns bas, som handlar om 
familj och miljö, återfinns flera faktorer som berör samhällsfrågor. De 
faktorer som identifierats som viktiga är (ibid, s. 35):  

 

 
• familjens bakgrund och situation  
• familjenätverk  
• boende  
• arbete  
• ekonomi  
• familjens sociala integrering  
• lokalsamhällets resurser 

  
Arbetet med BBIC har i många fall lett till en förbättrad kommunikation 
mellan socialtjänsten och skolan och har bidragit till ett mer enhetligt 

                                                      
26 Bronfenbrenner lade senare till kronosystemet (eng. chronosystem) som handlar 
om de förändringar som över tid sker i alla de system som omger individen.  
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språk (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009). Inom skolan 
märks ett ökat intresse för systemet. I Stockholms stad har ett alternativ, 
EBIC (Elevens behov i centrum), tagits fram vilket ska kunna användas i 
skolsammanhang och underlätta samverkan med socialtjänsten (Skolver-
ket, 2010). 

Med utgångspunkt i den ekologiska systemteorin indelades associatio-
nerna i studien utifrån vad de beskriver, varvid tre nivåer framträder:  

 
1. Individer (barn/lärare/socialsekreterare) 
2. Organisatorisk omgivning (förskola/skola/socialtjänst) 
3. Det omgivande samhället (strukturell nivå, t.ex. familjens ut-

bildningsnivå, boendesituation eller ekonomiska status) 
 

Av resultatet framgår att de allra flesta associationerna berör individnivån 
och den organisatoriska nivån. Även om det i vissa fall förekommer associ-
ationer på en samhällelig/strukturell nivå, t.ex. inom kategorierna social 
problematik, fattigdom/misär och till viss del inom utsatthet, är det sam-
mantaget mycket få associationer som handlar om det omgivande samhäl-
let på en sådan strukturell nivå. Ställda i relation till den ekologiska sy-
stemteorin framträder en skillnad mellan forskarvärlden och de båda pro-
fessionerna, där respondenterna primärt fokuserar individnivån och den 
organisatoriska omgivningen. Den samhälleliga/strukturella nivån (makro-
systemet) återfinns i mycket liten utsträckning i det respondenterna spon-
tant kommer att tänka på då de associerar till barn som far illa eller riske-
rar att fara illa.    

I tabell 2.1 (se avsnitt 2.3) presenteras en sammanfattning av begreppen 
barn som far illa och barn som riskerar att fara illa i Myndigheten för 
skolutvecklings, Rikspolisstyrelsens och Socialstyrelsens strategidokument 
(2007). Tabellen visar att i strategidokumentet, liksom i flera andra offici-
ella dokument (se t.ex. SOU 1994:139 och Prop. 2002/03:53), fokuseras 
primärt individen och den närmaste omgivningen i beskrivningar av barn 
som far illa. Flera forskare anser att den samhälleliga och den sociala kon-
texten uppmärksammas i allt för liten omfattning i arbetet kring barnen, 
till förmån för mer individuella och medikaliserande perspektiv. Lutz me-
nar (2009) att en språklig glidning skett så att begreppet familjer i kris ofta 
ersätts med begreppet barn som far illa, och att en förståelse av denna för-
ändring är att den är ett uttryck för en allt längre driven individualisering: 
”barnet har nu lyfts helt ur sitt sociala sammanhang och nomaliseringen 
’far illa’ osynliggör relationen till andra aktörer” (s. 93). Solvang beskriver 
(1999) en över tid ökad medikalisering av barns problematiska beteende i 
skolan. Trots att en medicinsk diagnos kan ha vissa positiva aspekter, som 
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t.ex. att sjukrollen kan avlasta individen från en tidigare stigmatisering som 
dum eller lat, höjs många kritiska röster mot en sådan utveckling. Ofta går 
kritiken ut på att man i en biologisk förklaringsmodell tolkar socialt bete-
ende i ljuset av biologiska processer och att ”sociala förklaringar skyms av 
det medicinska tolkningsföreträdet” (s. 21).  

En sådan representation, där strukturella faktorer sällan fokuseras eller 
lyfts fram som bakomliggande eller förklarande till varför barn far illa, 
återspeglas i associationsstudien genom att respondenterna i mycket liten 
utsträckning associerar till strukturella förhållanden som fattigdom, trång-
boddhet, integrationsfrågor, medias kroppsfixering och sexualisering av 
barn. Mot bakgrund av den inom forskningen uppmärksammade ekologis-
ka systemteorin och det, främst inom socialtjänsten, allmänt förekomman-
de verksamhetssystemet BBIC med sin bas i strukturella frågor som boen-
de, arbete och ekonomi, kunde det förväntas att sådana faktorer skulle 
tillhöra associationerna. Ett synsätt, där strukturella förhållanden lyfts 
fram som viktiga påverkansfaktorer, syns utifrån studiens resultat emeller-
tid inte genomsyra de professionellas representationer om barn som far illa 
eller som riskerar att fara illa. 

7.3 Sammanfattning 
 
Analysen visar att den företrädesvis negativa bild som lärarna har av soci-
alsekreterare kan ha färgats av mediarapportering och av en historisk kon-
text, där socialtjänsten ofta beskrivits som paternalistisk och okänslig för 
individens behov och önskningar. Emellertid är den negativa bilden främst 
relaterad till socialtjänsten som organisation – inte till socialsekreteraren 
som individ. De oftast förekommande associationerna handlar om hind-
rande strukturer, som lagar och regelsystem. Lärarna upplever såväl sekre-
tess som andra lagar och regler, vilka styr socialtjänstens verksamhet, som 
negativa och att de är till hinder i arbetet kring barn som far illa. Den stora 
andel negativa associationer som är relaterade till struktur och regelverk 
ger upphov till de sammantaget mer negativt värdeladdade representatio-
ner som lärarna har av socialsekreterare, jämfört med socialsekreterarnas 
bild av lärare. När socialsekreterarna tänker på lärare är de flesta associa-
tionerna i stället individrelaterade. De största kategorierna är positivt vär-
deladdade, men av analysen framgår att respondenterna i många fall upp-
lever att lärarna saknar kunskap om socialsekreterarna och deras arbets-
fält. En förklaring till skillnaderna mellan yrkesgruppernas representatio-
ner antas vara att alla, som en följd av organisationernas skilda uppdrag, 
har egen erfarenhetsbaserad kunskap kring lärare, medan betydligt färre 
har motsvarande erfarenhet av och relation till socialsekreterare. Detta 
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förhållande bidrar till att lärarnas associationer främst handlar om det mer 
avpersonifierade begreppet ”socialtjänsten”.  

Lärarnas associationer till barn som far illa stämmer väl överens med 
socialsekreterarnas. Mot bakgrund av att begreppet mer sällan används av 
gemene man eller i media kan det antas att representationerna i högre grad 
är influerade av gemensam facklitteratur, offentliga dokument och statliga 
utredningar, jämfört med då man associerar till varandra. En annan bidra-
gande orsak till de likartade representationerna kan vara att begreppet 
förankras i andra jämförliga begrepp vilka man redan har kännedom om. 
Det förhållandet att representationerna är övervägande negativt värdelad-
dade kan ha flera orsaker. En påverkansfaktor antas vara det sätt på vilket 
barn som far illa beskrivs i litteratur och offentliga dokument, en annan ett 
i samhället ökande intresse för fysisk och psykisk misshandel och dess kon-
sekvenser för barnen; den negativt laddade kategorin psykisk/fysisk miss-
handel utgör den största kategorin då professionerna tänker på barn som 
far illa.  

De associationer rör barn som far illa handlar till allra största delen om 
individnivån och den organisatoriska omgivningen. Däremot förekommer 
bland de professionella ytterst få associationer till det omgivande samhället 
på en strukturell nivå. Här framträder en skillnad i förhållande till forskar-
världen, där den dominerande förklaringsmodellen till varför barn far illa 
präglas av ett multifaktoriellt synsätt som betonar de strukturella faktorer-
nas betydelse. Associationer till exempelvis fattigdom, segregation eller 
sexualisering av barn förekommer ytterst sällan eller inte alls bland re-
spondenterna. Ett synsätt där strukturella förhållanden lyfts fram som 
viktiga återspeglas inte i associationsstudien, eller annorlunda uttryckt: den 
av forskningsvärlden förespråkade multifaktoriella förklaringsmodellen 
tycks inte ha fått genomslag hos, eller delas inte av, de yrkesverksamma 
respondenterna. 
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8. Sammanfattande diskussion 
 
Avhandlingsarbetet har hittills fokuserat lärare och socialsekreterare och 
deras representationer om varandra och om barn som far illa. I detta avslu-
tande kapitel diskuteras möjliga konsekvenser av yrkesgruppernas repre-
sentationer när de möts i interprofessionell samverkan kring barn som far 
illa. Diskussionen har en mer resonerande och tentativ ansats jämfört med 
det tidigare arbetet. Vidare redovisas metodologiska överväganden samt en 
konklusion av avhandlingen och dess bidrag ur ett forskningsperspektiv. 

8.1 Möjliga konsekvenser för samverkan 
 
Ökad fragmentisering, specialisering och tvingande lagstiftning har lett till 
att samverkan blivit allt vanligare mellan olika aktörer inom offentlig sek-
tor under de senaste decennierna (se avsnitt 2.6).  Ett kapitel i avhandling-
en redovisar erfarenheter av och forskning kring interprofessionell samver-
kan (se kapitel 3). Av redovisningen framgår att samverkan inom såväl 
sakområdet barn som far illa som inom andra områden i välfärdsstaten 
inte alltid har varit lyckosam, och det har visat sig att samverkan inte bara 
löser problem utan även kan skapa nya. Associationsstudien, som utgör 
den empiriska grunden för avhandlingen, genomfördes i samband med 
utvärderingen av regeringens uppdrag till Skolverket att fördela 100 miljo-
ner kronor till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd 
en utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ung-
domspsykiatri. Den fortsatta diskussionen tar utgångspunkt i tidigare 
forskning och erfarenheter från det empiriska underlaget. 

8.1.1 Regelverk, organisation och synsätt 
 
Av forskningen kring interprofessionell samverkan framgår att det är en 
komplex process som påverkas av flera olika faktorer. Danermark och 
Germundsson (2007) föreslår en analytisk modell för samverkan som fo-
kuserar tre grundläggande förhållanden som är av central betydelse för 
samverkansprocessen: regelverk, organisation och synsätt (se avsnitt 3.2.2). 
Ett grundantagande i modellen är att det är inom dessa tre dimensioner vi 
finner de viktigaste betingelserna för samverkan. Dessa dimensioner är 
emellertid inte autonoma och oberoende utan står i ett komplext förhål-
lande till varandra. Hur ett sådant nätverk av påverkansfaktorer konkret 
ser ut i de enskilda fallen är en empirisk fråga. Generellt kan dock framhål-
las att det i samhället råder en arbetsfördelning så att vissa aktörer har 
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tilldelats eller tagit på sig vissa uppgifter.  Exempelvis har skolan specifice-
rade uppgifter och dessa skiljer sig från de som socialtjänsten har. Förenk-
lat kan man säga att dessa aktörer har olika funktioner och uppdrag i 
samhället. Eftersom det här handlar om aktörer vars verksamhet regleras 
av offentliga intressen är det genom regering och riksdag dessa aktörers 
uppdrag regleras. Detta sker via lagstiftning och andra typer av regelverk. 
Samtidigt utvecklar organisationer i många fall egna regelverk med hänsyn 
till det uppdrag de har. Aktörerna organiserar också sin verksamhet så att 
de efter bästa förmåga kan fullgöra sitt uppdrag. Vidare skaffar de sig även 
den kunskapsbas de behöver för att fullgöra uppdraget. Ofta saknas grund-
läggande kunskap om medaktörers uppdrag och därmed också om den 
organisatoriska uppbyggnad, regelverk och kunskapsbas aktören har. Det-
ta förhållande framträder i analysen av associationsstudien genom att soci-
alsekreterare i många fall upplever att lärarna saknar kunskap om social-
sekreterarnas arbetsförhållanden och verksamhetsfält. En sådan okunskap 
kan ta sig uttryck så att krav ställs på eller förväntningar finns på ett visst 
agerande men där dessa inte faller inom ramen för aktörens uppdrag (Da-
nermark & Germundsson, 2007). Westrup och Perssons (2007) forskning 
bekräftar detta förhållande. Författarna skriver under rubriken Det profes-
sionella perspektivet att det är viktigt att ha kunskap om varandras kompe-
tenser, referensramar prioriteringar och om hur man ser på varandra: ”I 
annat fall är det lätt att missförstånd uppstår som förstärker negativa atti-
tyder och stimulerar till maktkamper” (s. 59). 

Det finns en lång rad både interna och externa faktorer som påverkar 
såväl regelverket, organisationen som synsättet. Det sätt dessa tre grund-
läggande dimensioner förhåller sig till varandra är inte alltid effektivt, och 
förhållandena kan skilja sig mellan olika parter utifrån exempelvis uppdrag 
och ansvarsområde. På en generell nivå måste det dock hos en aktör finnas 
en relativt god överensstämmelse och harmoni mellan de tre dimensioner-
na. Det är svårt att föreställa sig att en organisation som exempelvis social-
tjänsten i sin verksamhet inte utgår från den kunskapsbas som utvecklats 
inom socialt arbete, att de inte organiserar sin verksamhet så att de på 
bästa sätt kan utföra sitt uppdrag eller att de underkastas ett regelverk eller 
formulerar egna regler som försvårar eller rent av omöjliggör att utföra 
uppdraget. Den analytiska modellen är användbar som underlag för den 
fortsatta diskussionen då den beskriver en strukturerande princip som möj-
liggör att analytiskt särskilja tre grundläggande förhållanden som är av 
central betydelse för samverkansprocessen. Dimensionen synsätt uttrycks i 
modellen inte i termer av sociala representationer. Emellertid handlar di-
mensionen om det synsätt som råder inom skilda organisationer och kan 
uppfattas som olika yrkesgruppers gemensamma mentala bilder eller var-
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dagskunskap kring objekt och företeelser i omvärlden. I enlighet med av-
handlingsarbetets fokus på sociala representationer riktas i diskussionen 
intresset främst mot de synsätt som råder inom de olika organisationerna. 
De två övriga dimensionerna, regelverk och organisation, ska inte uppfat-
tas som mindre viktiga men fokuseras inte just här. Ett exempel som visar 
hur de olika dimensionerna griper in i och påverkar varandra framgår i 
analysen av associationsstudien; det sätt på vilket lärare uppfattar social-
sekreterare är till stora delar en följd av det regelverk och den lagstiftning 
som styr socialtjänstens verksamhet.  

8.1.2 Synsätt och vardagskunskap 
 
Betraktade med teorin om sociala representationer som utgångspunkt 
framträder ett tydligt samband mellan de båda begreppen synsätt (tolkat 
som gruppens gemensamma syn på eller mentala bild av olika objekt) och 
kunskap (tolkat som vår vardagskunskap, eng. common sense eller every-
day knowledge).27

                                                      
27 Begreppet kunskap är svårfångat och kan uppfattas på flera olika sätt. Wikipedia 
(den fria encyklopedin på Internet) uppger att: ”Kunskap är ett begrepp som kan 
syfta på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta inom ett ämnesområde eller vad 
någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. Kunskap kontrasteras 
ibland mot praktiska färdigheter, men oftare mot låg grad av tillgång till fakta. 
Ibland åsyftas också förståelse av ett ämne så att man kan använda det för ett speci-
fikt syfte när det passar” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap). Det ligger emeller-
tid utanför avhandlingens ram att fördjupa sig mer i begreppet och kunskap upp-
fattas här som det vi vet eller tror oss veta om någon eller något. För en djupare 
diskussion kring vetenskaplig och vardaglig kunskap, se Wagner och Hayes bok 
Everyday discourse and common sense. The theory of social representations 
(2005).  

 Exempelvis visade en studie av Wagner och Kronberger 
(2001) att orealistiska uppfattningar om genmodifierade tomater spelade 
en betydande roll i den europeiska allmänhetens förståelse av bioteknik i 
slutet av 1990-talet. Av studiens resultat framgick att det rådde ett kom-
plext samspel mellan respondenternas vardagskunskap om bioteknik och 
det i samhället rådande synsättet, främst förmedlat av media. Chaib & 
Orfali (1995) skriver att teorin om sociala representationer i korthet hand-
lar om ”hur olika subjekt sinsemellan bildar en kollektiv föreställning om 
verkligheten runt omkring dem. Denna föreställning, eller representation, 
utvecklar de tillsammans till en form av vardagskunskap (’common sense’) 
som håller dem samman och hjälper dem få orientering i den sociala tillva-
ron” (s. 15–16). Mot denna bakgrund kan begreppen synsätt och kunskap 
uppfattas som ”kommunicerande kärl” som är ömsesidigt beroende och 
ständigt påverkar varandra. 
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I en rapport till Skolverket28

Flest faktorer angavs inom aspekterna synsätt och kunskap. Då de fo-
kusgrupper som bestod av personer på ledningsnivå och de som innehöll 
deltagare på verksamhetsnivå hölls isär märktes en viss skillnad, där fakto-
rer inom aspekten synsätt överväger i gruppen med personer på ledningsni-
vå. Det omvända förhållandet gäller aspekten kunskap. De faktorer som 
lyfts inom dessa två aspekter handlar i båda grupperna till allra största 
delen om synsätt och kunskap rörande varandra. I mycket ringa omfatt-
ning lyfts faktorer som rör objektet för samverkan, dvs. det man samverkar 
kring. Resultatet ligger i linje med litteratur inom samverkansforskningen 
där frågor som rör såväl synsätt (t.ex. kulturella skillnader som skilda per-
spektiv och värderingar) som kunskap (t.ex. om andras kompetens och om 
andras regelverk och arbetsförhållanden) lyfts fram som faktorer som på-
verkar samverkansprocessen (se avsnitt 3.2). 

 redovisas faktorer som representanter för 
olika yrkesgrupper som varit involverade i arbetet kring barn som far illa 
anser påverkar samverkansprocessen (se vidare avsnitt 2.2). En specifik del 
av i studien genomförda fokusgrupper var ämnad att fånga deltagarnas 
uppfattningar om vilka faktorer som påverkar samverkansprocessen mel-
lan olika professionella aktörer. Deltagarna ombads att utifrån sina egna 
erfarenheter ange viktiga faktorer som påverkar samverkan generellt. Upp-
giften innebar att informanterna skulle försöka väga samman erfarenheter 
från hela arbetslivet. Som exempel angavs tidigare samverkan i projekt-
form eller då man fått i uppdrag att samverka med andra myndigheter eller 
organisationer. Sammanlagt angavs 67 faktorer i de tio fokusgrupperna. 
Samma faktorer återkom i flera av grupperna. De olika faktorerna katego-
riserades med nio centrala aspekter på samverkan som raster: synsätt, kun-
skap, förankring, kommunikation, organisation, resurser, dokumentation, 
regelverk och målformulering. 

Med grund i det ovan beskrivna sambandet mellan begreppen, är det rim-
ligt att aspekten kunskap (här tolkad som vardagskunskap om varandra) 
och aspekten synsätt (tolkat som gruppernas gemensamma mentala bilder) 
tillsammans kan uppfattas som respondenternas sociala representationer 
om varandra. Då man för samman dessa båda aspekter framträder ett in-
tressant förhållande (se figur 8.1).  
 

                                                      
28 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (Danermark, Ger-
mundsson, Englund & Lööf, 2009). 
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Figur 8.1. Faktorer som påverkar samverkansprocessen. Av diagrammet framgår 
hur stor andel faktorer som angivits för de olika aspekterna. Bearbetning av figur i 
rapporten Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (Danermark, 
Germundsson, Englund & Lööf, 2009). 

 
 
Uttryckt i termer av sociala representationer visar resultatet, att drygt hälf-
ten av alla faktorer som de yrkesverksamma inom samverkansprojekten 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa anser mest påverkar sam-
verkansprocessen handlar om representationer om varandra. En förståelse 
av denna omständighet är att yrkesgruppernas representationer om var-
andra är av avgörande betydelse för samverkansprocessen.  

8.1.3 Sociala representationer och tillit 
 
Som vi sett är det enligt respondenterna i Skolverksstudien synsätt och 
kunskap om varandra, här uppfattade som sociala representationer, de 
faktorer som påverkar samverkansprocessen mest. Varför är då sådan var-
dagskunskap viktig i samverkan? I en utvärdering kring barn- och elevhäl-
sans organisation ur ett samverkansperspektiv som genomfördes i Örebro 
kommun (Englund, Germundsson & Danermark, 2010) framkom att skol-
personal upplevde att socialtjänsten mycket sällan efterfrågade lärare eller 
annan skolpersonal som samverkanspart. Resultaten från en genomförd 
enkätstudie visade emellertid att nästan alla tillfrågade representanter från 
socialtjänsten samtidigt ansåg att samverkan med skolan förekom i för 
liten omfattning inom barn- och elevhälsoarbetet. Utvärderingen visade 
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också att ett av de största problemen som skolan upplevde vid samverkan 
med socialtjänsten var bristen på återkoppling. Dessa exempel belyser att 
otillräcklig kunskap om varandra generera hinder i samverkansprocessen 
och att kunskapsbrist kan skapa felaktiga uppfattningar om eller orealis-
tiska förväntningar på den andra parten. Utan kunskap om den andra par-
tens förutsättningar och regelverk framträder bilden av en ointresserad 
aktör som är ovillig att samarbeta och kommunicera – samtidigt som den 
andra parten kan vara styrd av ett tvingande regelverk och lagar som regle-
rar eller till och med omöjliggör kommunikation i den efterfrågade formen. 

En annan aspekt av behovet av kunskap om varandra vid samverkan 
hänger samman med begreppet tillit. Tillit har blivit ett centralt tema i 
många beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen under de senaste de-
cennierna (Aronsson & Karlsson, 2001). Ofta används begreppet i sam-
manhang som har att göra med samhällets förtroendekapital och medbor-
garnas tillit till samhället och dess institutioner. Emellertid uppfattas be-
greppet olika beroende på situation och sammanhang. Även i engelsksprå-
kiga sammanhang är begreppet omdiskuterat. Vanligen uppfattas tillit som 
motsvarigheten till engelskans trust. Kramer (2006) skriver att det ägnats 
mycket möda åt att definiera begreppet: ”Although social scientists affor-
ded considerable attention to the problem of defining trust, a universally 
accepted definition has remained elusive. As a consequence, the term trust 
continues to be used in a variety of distinct, and not always compatible, 
ways within the social sciences” (s. 2). I denna avhandling uppfattas be-
greppet i enlighet med Marková, Linell & Gillespie (2008), som också 
sätter det i relation till det närbesläktade begreppet förtroende: ”Trust is 
tillit in Swedish, related to the word lita på ’rely on’. Confidence corres-
ponds to yet another word, förtroende, related to tro ’believe (in)’ (s. 8)”. 

Flera forskare menar (se t.ex. Sullivan & Skelcher, 2002; Fridolf, 2004; 
Huxham & Vangen, 2005) att tillit är en nödvändig, men inte tillräcklig, 
förutsättning för samverkan. Denna ståndpunkt får stöd i Socialstyrelsens 
(2000) studie Samverkan som organiseringsprocess: 
 

Respekt för varandras kompetens och erfarenhet samt tillit och förtroende 
är gemensamma nämnare för att kunna samarbeta, oavsett om det sker 
spontant eller mer organiserat. 

 (…) 

Samtliga intervjuade lyfter fram vikten av att få tid att skapa ett erfaren-
hetsutbyte och ett förtroende för att kunna samarbeta på sikt. Om det för-
troendet finns kan samarbetet utvecklas positivt, oavsett om det sker spon-
tant mellan olika handläggare eller i form av aktiviteter. (s. 62–63) 
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Behovet av kunskap om varandra har starka kopplingar till begreppet tillit. 
I introduktionen till boken Trust within and between organizations skriver 
Lane (1998) under rubriken How to build and maintain trust: ”The litera-
ture is agreed that interpersonal trust in business relations is rarely offered 
spontaneously but requires an extended period of experience. During this 
time, knowledge about the exchange partner is accumulated through direct 
contact or is acquired indirectly through reliable third parties” (s. 21). 
Marková & Gillespie (2008) beskriver tillit (eng. trust) som ett relationellt 
begrepp och skriver: ”It is both implicit and explicit throughout this book 
that we consider trust and distrust to be profoundly dialogical phenomena. 
Trust is based on self–other relationships, as they appear both in situated 
interactions (e.g. interpersonal discourse) and in the longer, biographical 
and sociohistorical discourse” (s. xix).29

Ett exempel som i svensk kontext som visar relationen mellan kunskap 
och tillit tar sin utgångspunkt i Rothstein (1998) som skriver om sociala 
fällor och den svenska modellens uppgång och fall. Rothstein skriver att 
situationen kan beskrivas som ett klassiskt socialt dilemma som utmärks av 
följande logik (s. 41 f): 

 

 

1. Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att sam-
arbeta. 
 

2. Men – om man inte litar på att ”alla de andra” samarbetar, är det 
meningslöst att själv välja att samarbeta eftersom det som skall 
åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla andra också samar-
betar. 
 

3. Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man 
inte litar på att ”de andra” också samarbetar. 
 

                                                      
29 Marková, Linell & Gillespie skriver (på annan plats i boken) också om relationen 
mellan tillit och kunskap och refererar i boken till Simmel: ”We may suggest that 
there are two aspects of Simmel’s perspective that may help us to understand how 
the leap from a priori and primary trust to conceptual and reflective trust could 
take place. (…) This brings us to the second of Simmel’s ideas, namely that trust is 
interdependent with the formation of knowledge. Any kind of socialization takes 
place within different forms of knowledge and determines the degree of trust that 
people develop with respect to one another, whether it is in the context of child 
development, politics, or cultural socialization” (s. 16–17). 
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4. Slutsats – ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan 
bara uppstå om man litar på att ”de andra” väljer att samarbeta. 
 

5. Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi 
hamnar i en situation där ”alla” får det sämre, trots att ”alla” inser 
att man skulle tjäna på att välja att samarbeta. 

 
Rosenberg skriver i en kulturessä med anledning av Rothsteins beskrivning 
av sociala fällor och den svenska modellen30

 
: 

Rothstein själv återvänder till den ”goda” svenska arbetsmarknadsmodel-
lens uppkomst på 1930-talet för att med nya ögon försöka se vad det var 
som fick aktörerna att gå från misstro till tillit och därmed att undgå en ho-
tande social fälla. Hans slutsats är att de valde att lita på varandra därför att 
de redan hade lärt känna varandra i de ”partssammansatta” offentliga or-
gan och styrelser som sedan början av 1900-talet hade inrättats för att ut-
forma och genomdriva den svenska politiken på arbetsmarknaden. Fack och 
arbetsgivare började lita på varandra därför att det fanns institutioner som 
lät dem öva sig på att göra det. 

 
Samtidigt som Rothsteins och Rosenbergs skriver intressant om den svens-
ka modellen belyser författarna att tilliten hänger tätt samman med den 
kunskap vi har om varandra. I den redovisade kontexten möjliggjordes en 
ökad kunskap om den andra parten genom de partssammansatta organ 
och styrelser som inrättats. Motsvarande behov av kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyte åskådliggörs i den ovan citerade studien Samverkan som 
organiseringsprocess (Socialstyrelsen, 2000) där de intervjuade personerna 
lyfter fram ”vikten av att få tid att skapa ett erfarenhetsutbyte och ett för-
troende för att kunna samarbeta på sikt”. I de båda refererade fallen utgör 
mötet och dialogen mellan parterna två av grundförutsättningarna för att 
möjliggöra kunskapsspridningen. Rothstein skriver (1998): ”Förtroende är, 
hävdar socialpsykologerna, något man lär sig genom dialog med andra. 
Reanalyser av hundratals psykologiska experiment visar att dialogen är det 
som förmår åstadkomma den slags förtroende som gör det möjligt att und-
vika sociala fällor” (s. 42).  

                                                      
30 Göran Rosenberg: Varför litar vi på varandra? Kulturessä, DN 2003-04-25. 
Tillgänglig på: <http://www.rosenberg.se/_artiklar/tillit.html> (2010-10-27). 
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I ett kapitel i boken Knowledge in context31

Sammanfattningsvis är det förda resonemanget och de redovisade ex-
emplen ämnade att illustrera den betydelse tillit har för samverkan – man 
samverkar inte med en part man inte litar på. Vidare åskådliggörs att tillit 
byggs på kunskap om varandra och att denna kunskap utvecklas i kom-
munikationen och dialogen mellan parterna. I förhållande till avhandlings-
arbetet och frågan om, och i så fall vilka, konsekvenser sociala representa-
tioner kan få vid interprofessionell samverkan kring barn som far illa, kan 
det hittills mer generellt hållna resonemanget relateras till den genomförda 
associationsstudien. Av studien framgår att lärarnas representationer om 
socialsekreterare sammantaget är mer negativa jämfört med vad socialsek-
reterarna uttrycker då de associerar om lärare. Det finns emellertid inget i 
studien som tyder på att socialsekreterarna uppfattas som speciellt elaka, 
ogina eller lata – den negativa bilden hänger huvudsakligen samman med 
att de styrs av lagar, regler och sekretess. Låt oss nu gå tillbaks till organi-
sationernas roller och uppdrag: skolan är ”för alla”, dvs. alla barn har 
skolplikt, vilket innebär att alla socialsekreterare har egen erfarenhet och 
egna kunskaper om såväl skolan som lärarna. Socialtjänsten är däremot 
”för vissa” utifrån ett lagstadgat regelverk, vilket innebär att de allra flesta 

 diskuterar Jovchelovitch 
(2007) också mötet mellan individer och ställer frågan: ”How do we en-
counter the knowledge of others, the representations of others, the reason-
ing of others?” (s. 6). Då människor träffas och kommunicerar möts olika 
representationer, praktiker och synsätt. Under mötet förändras såväl dy-
namiken i kommunikationen som den egna representationen av den andres 
kunskap. Jovchelovich skriver: ”Underlying the social psychology of know-
ledge encounters is thus a dual and interrelated problem: communication 
with, and representation of, the other” (s. 128). I boken beskrivs två typer 
av möten: dialogiska (eng. dialogical) och icke-dialogiska (non-dialogical). 
Det dialogiska mötet kännetecknas av hänsynstagande till och erkännande 
av den andres perspektiv, vilket kan bidra till ömsesidig förståelse och för-
ändring. Det icke-dialogiska mötet karaktäriseras däremot av en avsaknad 
av ömsesidigt erkännande och av en önskan att tvinga på den andre det 
egna perspektivet. Under sådana förhållanden främjas inte förståelse och 
förändring, utan mötet kan i stället leda till låsta positioner och makt-
kamp.  

                                                      
31 Bokens huvudsyfte är att utforska relationen mellan kunskap och kontext genom 
en förnyad analys av olika representationsprocesser (eng. representational proces-
ses). Jovchelovich skriver: ”My aim is to develop a social psychological approach to 
knowledge that can retrieve its connection to the personal, interpersonal and soci-
ocultural worlds in which it is produced” (s. 2). 



140 I PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa 
 

lärare saknar egen erfarenhet och egna kunskaper om socialtjänsten och 
socialsekreterarna. Det råder därmed en viss okunskap bland lärarna kring 
socialsekreterarnas yrkesmässiga förutsättningar och organisatoriska om-
givning. Slutsatsen blir att lärarnas negativt laddade associationer till stor 
del kan bygga på bristande kunskap om socialsekreterarna – men att denna 
situation kan förbättras av kunskapsöverföring genom dialog och kommu-
nikation, vilket samtidigt lägger grunden för ett tillitsfullt och framgångs-
rikt samverkansarbete. 

8.1.4 En preliminär processmodell 
 
I diskussionen har det argumenterats för att synsätt och kunskap om var-
andra kan uttryckas i termer av sociala representationer, uppfattade som 
gruppers gemensamma mentala bilder eller vardagskunskap om varandra. 
Vidare har diskussionen genom ett teoretiskt resonemang och empiriska 
data sökt peka på ett samband mellan de representationer vi har av var-
andra och samverkansprocessen. Begreppet tillit (i denna kontext tolkat 
som att lita på någon) har förts in i diskussionen, liksom ståndpunkten att 
tillit är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att samverkan 
ska fungera; man samverkar inte med en part som man inte litar på. En 
sådan för samverkansprocessen nödvändig tillit kan skapas genom ömsesi-
dig kommunikation och dialog som utvecklar den oumbärliga kunskapen 
om varandra, under förutsättning att mötet mellan individerna karaktärise-
ras av en önskan att ta hänsyn till och acceptera den andres perspektiv. 
Utifrån det förda resonemanget kan begreppen sociala representationer, 
tillit och kommunikation sättas in i ett sammanhang; en iterativ process i 
vilken delarna upprepas och ömsesidigt påverkar varandra (se figur 8.2). 
Den i figuren presenterade processmodellen avser illustrera en del av sam-
verkansprocessen med avseende på begreppen sociala representationer, 
tillit och kommunikation. Modellen ska uppfattas som en idealiserad me-
tamodell, och de tre redovisade begreppen kan i sin tur delas i flera sam-
spelande delar. Exempelvis påverkas kommunikationen av de inblandade 
parternas förhållningssätt, så att mötet kan karaktäriseras som dialogiskt 
eller icke-dialogiskt. Modellen ska därmed uppfattas som ofullständig och 
har som mål att belysa endast en delmängd av det komplexa nätverk av 
social interaktion och andra faktorer som den interprofessionella samver-
kansprocessen utgör.  
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Figur 8.2. Preliminär processmodell som beskriver samspelet mellan sociala repre-
sentationer, tillit och kommunikation. 

 

8.2 Metodologiska överväganden 
 
Resultatet tyder på att associationsstudien förmått fånga yrkesgruppernas 
representationer om varandra och om barn som far illa. Den omständighe-
ten att inomgruppsvariationerna är små styrker tesen att studien beskriver 
gemensamma mentala bilder och vardagskunskap om dessa fenomen, eller 
annorlunda uttryck gruppernas sociala representationer. Även om metoden 
med fria associationer inte är vanligt förekommande i Sverige32

En begränsning är att associationsstudien endast ger möjlighet att be-
skriva förhållanden vid ett visst givet tillfälle. Studiens design kan inte em-
piriskt påvisa om och i så fall hur representationerna förändras över tid. 
Exempelvis kan påverkan av att respondenterna redan har deltagit i sam-
verkansprojekt mellan yrkesgrupperna inte konstateras. Resultatet visar att 

 finns den 
beskriven och är väl prövad inom forskning kring sociala representationer i 
andra länder (se avsnitt 5.3). 

                                                      
32 Ett exempel är Jacobsson & Sandstedt som i ett kapitel i boken Känslan för det 
allmänna. Medborgarnas relation till staten och varandra (Jacobsson, 2011) beskri-
ver att de som inledning till intervjuer lät informanterna associera fritt till olika 
ord, som samhälle, välfärdsstat och folkhem. Författarna skriver i en bilaga att ”i 
efterhand såg vi att dessa spontana associationer var väl så intressanta som de mer 
elaborerade frågorna och svaren” och att människor associerade förvånansvärt lika 
”vilket visar att det handlar om utbredda föreställningar och betraktelsesätt” (s. 
350). Emellertid presenteras ingen djupare analys av de fria associationerna. 
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lärarna har en övervägande negativ representation av socialsekreterare – 
men hur hade det sett ut om man saknat tidigare erfarenheter av samver-
kan?  

En annan frågeställning handlar om ifall informanterna uttrycker sin 
egen eller en förväntad (”politiskt korrekt”) åsikt. I denna studie finns 
ingen anledning att anta att respondenterna tillrättalagt sina svar utifrån 
andras förväntningar; dels har respondenterna varit medvetna om att de 
inte kommer att kunna identifieras och dels är många av de lämnade asso-
ciationerna av negativ karaktär. 

Kategoriseringen av respondenternas associationer har varit ett omfat-
tande arbete. Liksom vid all annan forskning har kategoriseringen innehål-
lit en visst mått av tolkning. I vissa fall har associationerna upplevts som 
svårtolkade. En aktiv dialog med andra forskare (som även innefattat dis-
kussioner med representanter för det franska forskarlaget REPERE vid 
Toulouse universitet) och flera revideringar av kategorierna har sökt säker-
ställa att tolkningen och kategoriseringen ska ge en korrekt bild av vad 
respondenterna menar. Det bör emellertid noteras att en annan kategorise-
ring hade kunnat påverka resultatet. 

I avhandlingens avslutande kapitel diskuteras om (och i så fall hur) yr-
kesgruppers representationer får några konsekvenser för samverkan. Impli-
cit ställs därigenom frågan om det går att generalisera utifrån studien och 
föra över resultaten till andra kontexter. Då representationernas eventuella 
påverkan varierar från fall till fall är det rimligt att anta att det inte går att 
utifrån studien göra allt för långtgående generaliseringar. På motsvarande 
sätt ska vi hålla i minnet att man inte säkert kan uttala sig om hela grup-
pen lärare och socialsekreterare utifrån denna studie. Det går heller inte att 
uttala sig om vilken representation person D, E och F har utifrån att ha 
studerat person A, B, och C. De sociala representationerna är beskrivna på 
gruppnivå – de innehåller element som sammansatt har en struktur vilken 
inte återfinns hos en enskild person, utan inom gruppen som helhet. 

8.3 Konklusion och avhandlingens bidrag ur ett  
forskningsperspektiv 
  
Den teoretiska utgångspunkten för denna avhandling utgörs av teorin om 
sociala representationer. Avhandlingsarbetet har visat att teoribildningen 
utgör ett väl fungerande ramverk vid studiet av de samverkande yrkes-
gruppernas uppfattningar om varandra och det de samverkar kring. Meto-
den med fria associationer, som beskrivs inom teoribildningen, har gjort 
det möjligt att få en större förståelse för och kunskap kring det möte mel-
lan olika yrkesgrupper som med nödvändighet uppstår vid interprofessio-



 PER GERMUNDSSON Lärare, socialsekreterare och barn som far illa I 143 
 

nell samverkan. I den genomförda analysen har teorin bidragit till en dju-
pare förståelse av studiens resultat. Av avhandlingen framgår att de yrkes-
verksamma uppfattar professionernas representationer om varandra som 
mycket viktiga för samverkansprocessen. En preliminär modell som söker 
belysa de sociala representationernas, tillitens och kommunikationens roll i 
samverkansprocessen har presenterats. Sammantaget har avhandlingen 
bidragit till att visa, att det är fruktbart att i en svensk kontext använda 
teorin om sociala representationer vid studiet av interprofessionell samver-
kan. Fortsatta empiriska studier får visa om de i avhandlingen redovisade 
resultaten bekräftas.  Det vore även intressant att studera om den viktiga 
roll de sociala representationerna verkar spela i den interprofessionella 
samverkansprocessen också framträder i annan kontext och vid andra 
former av samverkan. 

Av studiens empiriska resultat framgår att de båda yrkesgrupperna har 
en till stora delar gemensam representation av barn som far illa eller riske-
rar att fara illa och att det är små skillnader inom yrkesgrupperna. Där-
emot framträder under analysen en fundamental skillnad i synen på var-
andra. Analysen av studiens resultat visar att: 

 

• De båda yrkesgrupperna har likartade representationer om barn 
som far illa. Respondenterna associerar i mycket ringa omfattning 
till faktorer på strukturell nivå i det omgivande samhället. Repre-
sentationerna är övervägande negativt värdeladdade och främst re-
laterade till individnivån och den organisatoriska omgivningen då 
de tänker på barn som far illa.  
 

• Socialsekreterarnas representationer om lärarna är huvudsakligen 
positivt värdeladdade, men lärarna uppfattas i många fall sakna 
kunskap kring socialsekreterarna och deras arbetsfält. De flesta as-
sociationerna är individrelaterade och handlar om lärarnas person-
liga egenskaper. 
 

• Lärarnas representationer om socialsekreterarna är i betydligt större 
utsträckning färgade av negativt laddade associationer. Den negati-
va bilden är främst relaterad till socialtjänsten som organisation, 
inte till socialsekreteraren som individ. De lagar och regler, inte 
minst sekretessen, som styr socialtjänstens verksamhet upplevs som 
negativa och hindrande i arbetet kring barn som far illa. 
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I förhållande till sakområdet interprofessionell samverkan kring barn som 
far illa eller riskerar att fara illa tyder studien på att de involverade parter-
nas sociala representationer spelar en betydande roll i samverkansproces-
sen. Relaterat till begreppen horisontell och vertikal integrering vid sam-
verkan (se avsnitt 2.7) finns det skäl att anta att de sociala representatio-
nernas betydelse ökar vid ökande grad av horisontell integration, som kän-
netecknas av att det mellanmänskliga samarbetet blir allt mer betydelse-
fullt. Ett exempel på sådant mellanmänskligt samarbete är det i avhand-
lingsarbetet fokuserade mötet mellan individer från två olika yrkesgrupper. 
Mot bakgrund av att lärare och socialsekreterare har likartade representa-
tioner om barn som far illa bör synen på barnen inte utgöra ett hinder i 
samverkan.  I det fall yrkesgrupper med andra representationer involveras i 
samverkan är det dock rimligt att anta, att risken ökar för maktkamper 
kring vilken grupps representationer som ska dominera över de andras. Det 
förhållandet att lärarnas negativa bild av socialsekreterarna främst handlar 
om lagar och regelverk får implikationer för socialsekreterarna – det inne-
bär att den enskilde socialsekreteraren har begränsade möjligheter att på-
verka bilden. I stället flyttas fokus från verksamhetsnivå till ledningsnivån 
och politiska beslut. Denna omständighet visar att samverkan är en kom-
plex process som samtidigt påverkas av faktorer inom dimensionerna re-
gelverk och organisation. 

Avslutningsvis kan det konstateras att ökad fragmentisering och specia-
lisering inom välfärdsstaten och ett samtidigt krav på ett helhetsperspektiv 
på individen har lett till att samverkan i allt högre grad kommit att fokuse-
ras i forskningen inom en lång rad områden, som åldringsvård, personer 
med funktionsnedsättning och utsatta barn. I detta sammanhang är det 
snarast ”komplex problematik” som är den gemensamma nämnaren. Alla 
personer med behov som inte kan tillgodoses utifrån en enskild myndighets 
eller organisations ansvarsområde hamnar förr eller senare i en position 
där han eller hon blir beroende av en väl fungerande samverkansprocess. I 
denna avhandling är detta förhållande exemplifierat med samverkan mel-
lan skola och socialtjänst kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Gemensamt för alla områden är att det fordras samverkan, något som 
aldrig kan komma till stånd utan ett fungerande möte mellan de olika pro-
fessionerna.  
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9. English summary 
 

Teachers, social workers and children at risk 
On social representations and interprofessional collaboration 

Introduction 
The thesis is a monograph on the perceptions that teachers and social 
workers have about each other and about children at risk33

Thesis outline 

. Teachers and 
social workers who have been involved in various collaborative projects 
concerning this target group have been asked what their associations are 
when they hear the term children at risk and when they think of the other 
professional group (i.e., social workers and teachers, respectively). The 
results have been analyzed using the theoretical framework of social repre-
sentations theory. 

The thesis is divided into eight chapters. The introductory chapter de-
scribes the background and issues and presents the aim of the thesis and 
the specific questions to be addressed.  

The second chapter describes the background to the thesis in more de-
tail. A conceptual investigation is carried out and includes the organiza-
tional context in which social workers and teachers work. Also defined 
here are the professionals who make up the thesis’ study group.  

Chapter three is an overview of the research, presenting previous re-
search on both social representations and interprofessional collaboration.  

The fourth chapter describes the theoretical basis of the thesis. The 
chapter contains a detailed description of the theory of social representa-
tions and states the motivation for its use as the theoretical basis of the 
thesis.  

The fifth chapter is a methodological chapter describing the approach 
used to carry out the study. The data collection, data processing, and cate-
gorization processes are described.  

Chapter six presents the results of the study.  
Chapter seven of the thesis aims to answer the research questions posed. 

The chapter contains an analysis that interprets and seeks to understand 
the results from the theoretical perspective of social representations theory 
and in light of previous research and knowledge.  

                                                      
33 The term at risk is used here to denote children who are at risk of coming to 
harm or who are experiencing actual harm.  
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The thesis’ concluding eighth chapter contains a summary discussion 
and has a more discursive approach compared to previous chapters. The 
possible impact of the professional groups’ social representations in the 
context of interprofessional collaboration on children at risk is discussed. 
Concluding remarks include a discussion of methodological considerations 
as well as of the thesis’ contribution from a research perspective.  

Background 
Questions surrounding the issue of children at risk are very topical in Swe-
den and in several other European countries. Both in the work on new and 
amended legislation and in several local and national Swedish collaborative 
projects, the focus, in many cases, is on children at risk and on those ques-
tions or issues arising from the resulting cooperation. One of the underly-
ing causes of the increasing need for collaboration in recent decades is the 
fragmentation of the activities of the welfare state as a consequence of 
increased professionalization and specialization. Experiences of collabora-
tion in the area of children at risk have not always been good, and it has 
proved to be the case that interaction not only solves problems, but also 
often creates new ones. A variety of promoting and/or hindering factors for 
collaboration have been identified. More rarely has attention been directed 
to the meeting of professional groups that necessarily arises when different 
organizations work together in the welfare state. Although interpersonal 
relationships have been studied in several contexts, still lacking to a large 
extent are studies that focus on interprofessional meetings in this context 
based on the interacting partners’ views of one another and of the object of 
their collaboration. Against this background, it is important to fill this 
knowledge gap by studying the views that the different parties carry with 
them into the interprofessional encounter and to describe the implications 
such views may have for the collaborative process. 

Aim 
The aim of the thesis is, through use of the theory of social representations, 
to increase knowledge about the meeting between social workers and 
teachers, as professional groups, during collaboration with regard to the 
target group of children at risk. The thesis intends to capture the parties’ 
perceptions of one another and of that about which they are cooperating, 
as well as to discuss possible consequences of these perceptions in the con-
text of interprofessional collaboration on children at risk. 
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Materials and methods 
Empirical data was collected through an association study. The method of 
free association is based upon the respondent being asked to give words or 
expressions that come spontaneously to mind given a presented word or 
word series. The informants consisted of 200 teachers and social workers 
who had participated in various collaborative projects concerning the tar-
get group of children at risk. A total of 1 753 associations in four associa-
tion areas were collected. In order to organize and manage the large num-
ber of associations, these were divided into different categories. 

Results and analysis 
The study shows that the two professional groups have similar representa-
tions of children at risk. Only to a very minor degree do the respondents 
associate children at risk with factors at the structural level of the sur-
rounding community. The representations are predominantly negative and 
are mostly related to factors having to do with the individual, the family, 
and the organizational environment. 

The social workers’ representations of the teachers are mostly positive, 
but the teachers are perceived, in many cases, to lack knowledge about 
social workers and their field of expertise. Most of the associations are 
individual-related and deal with teachers’ personal characteristics. 

Teachers’ representations of social workers are colored to a much great-
er extent by negative associations. The negative image is primarily related 
to social services as an organization, not to social workers as individuals. 
The laws and rules, not least those concerning confidentiality, that govern 
social services’ activities are perceived as negative and obstructive to the 
work surrounding children at risk. 

Discussion 
In the discussion it is argued that views of and knowledge about one 
another can be expressed in terms of social representations, understood as 
groups’ common mental images or common sense about one another. The 
discussion reveals, through theoretical reasoning and presentation of em-
pirical data, a relation between the representations we have of one another 
and the collaboration process. The concept of trust (interpreted in this 
context as reliance on another person) is introduced in the discussion, as 
well as the viewpoint that trust is a necessary but insufficient condition for 
effective collaboration—one does not collaborate with a person one does 
not trust. Such trust, necessary for the collaborative process, can be created 
through mutual communication and dialogue that develops indispensable 
knowledge of one another, provided that the meeting between individuals 
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is characterized by a desire to take into account and accept the other's 
perspective. According to this line of reasoning, the concepts of social re-
presentations, trust and communication can be placed together in the con-
text of an iterative process in which they mutually influence one another. A 
preliminary process model that describes a part of the collaborative process 
is presented. 

 Conclusion 
In relation to the specific area of interprofessional collaboration on child-
ren at risk, the study indicates that the involved parties’ social representa-
tions play a significant role in the collaboration process. Given that teach-
ers and social workers have similar representations of children at risk, 
views about the children should not pose a barrier to collaboration. In the 
event that professionals with different representations are involved in col-
laboration, it is reasonable to assume that there will be an increased risk of 
the occurrence of power struggles concerning which group’s representa-
tions shall dominate over the others. The fact that teachers’ negative im-
ages of social workers primarily relate to laws and regulations, and not to 
social workers themselves, has implications for the social workers: it means 
that the individual social worker has limited ability to affect the negative 
images. Instead, this state of affairs shifts the focus from the level of activi-
ty or implementation to the level of management and policy-making. This 
fact indicates that collaboration is a complex process that is simultaneously 
influenced by factors in multiple dimensions. 

The research of this thesis has shown that the theory of social represen-
tations provides an effective framework for the study of the collaborating 
professionals’ group perceptions of one another and of children at risk. 
The method of free association has made it possible to arrive at a better 
understanding of and knowledge about the encounter between different 
professional groups, an encounter that necessarily arises in inter-
professional collaboration. In the analysis performed, the theory has con-
tributed to a deeper understanding of the study’s results. The thesis shows 
that the practitioners perceive professionals’ representations of one another 
to be very important for the collaborative process. A preliminary model 
that seeks to illuminate the role of social representations, trust, and com-
munication in the collaborative process has been presented. Overall, the 
thesis has helped to demonstrate that in the Swedish context it is fruitful to 
use the theory of social representations in the study of interprofessional 
collaboration. Further empirical studies may show whether the results re-
ported in this thesis are confirmed. It would also be interesting to study 
whether the important role that social representations seem to play in the 
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interprofessional collaboration process also appears in other contexts and 
forms of interaction. 
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Bilaga 2. Samtliga kategorier i storleksordning 
 
 
Kategorisering av associationsstudie: antal associationer i varje kategori. 

 
 

Socialsekreterare om lärare  Lärare om socialsekreterare 
 
Kategori An-

tal 
 Kategori An-

tal 
Engagerade 
Viktiga 
Pedagoger 
Kompetens 
Kontinuerlig kontakt 
Samarbete/samverkan 
Okunskap/oförståelse 
Stödja/vägleda 
Rädda/osäkra 
Svårt/tungt uppdrag 
Bristande kompetens 
Hög arbetsbelastning 
Kunskapsfokuserade 
Rigida 
Förebilder 
Makt 
Strukturerade 
Flexibla 
Resursbrist 
Allmänt negativt 
Bristande kommunikation 
Lagar/regler 
Skilda perspektiv 
Lov/ledighet 
Förtroende 

45 
30 
29 
26 
26 
25 
22 
22 
21 
20 
16 
16 
15 
12 
11 
9 
7 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
2 

Lagar/regler 
Insatser/stöd 
Kompetens 
Samarbete/samverkan 
Bristande kommunikation 
Sekretess 
Svårt/tungt uppdrag 
Kommunikation 
Tidskrävande process 
Hög arbetsbelastning 
Bristande kompetens 
Viktiga 
Osäkra 
Makt 
Skilda perspektiv 
Svårnådda 
Förtroende 
Okunskap/oförståelse 
Organisation 
Engagerade 
Personliga egenskaper 
Resursbrist 
Vuxenperspektiv 
Brukarperspektiv 
Hotfullt 

76 
43 
36 
35 
28 
28 
28 
19 
17 
16 
15 
13 
10 
9 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

TOTALT 385 TOTALT 429 
Ej kategoriserade: 9  Ej kategoriserade: 4 
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Socialsekreterare om  
barn som far illa  Lärare om barn som far illa 
 
Kategori An-

tal 
 Kategori An-

tal 
Fysisk/psykisk misshandel 

Insatser 

Bristande föräldrar/vuxna 

Utsatthet 

Missbruk 

Hjälp/stöd 

Samarbete/samverkan 

Fysisk/psykisk ohälsa 

Komplext 

Sexuella övergrepp 

Allmänt negativt 

Ensam/övergiven 

Oro/rädsla 

Upptäcka 

Hemmiljö 

Omsorg 

Professionella aktörer 

Ansvar 

Barnperspektiv 

Resurser 

Samhällsfråga 

Fattigdom/misär 

Individuella egenskaper/diagnos 

Kompetens 

Beslutsamhet 

Lidande 

Maktlöshet 

Stress 

Mobbning 

Skolsituationen 

Tystnad 

Kriminalitet 

Social problematik 

59 

50 

47 

34 

33 

31 

18 

17 

14 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

Fysisk/psykisk misshandel 

Bristande föräldrar/vuxna 

Utsatthet 

Missbruk 

Allmänt negativt 

Hjälp/stöd 

Samarbete/samverkan 

Insatser 

Komplext 

Oro/rädsla 

Skolsituationen 

Individuella egenskaper/diagnos 

Hemmiljö 

Kompetens 

Ansvar 

Beslutsamhet 

Fysisk/psykisk ohälsa 

Mobbning 

Sexuella övergrepp 

Upptäcka 

Professionella aktörer 

Social problematik 

Ensam/övergiven 

Resurser 

Maktlöshet 

Fattigdom/misär 

Lidande 

Självkänsla 

Omsorg 

Barnperspektiv 

Tystnad 

Krig/flykt 

Stress 

Samhällsfråga 

57 

43 

32 

29 

27 

26 

26 

24 

16 

16 

16 

15 

13 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 
TOTALT 442 TOTALT 474 

Ej kategoriserade: 3  Ej kategoriserade: 7 
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