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Sammanfattning 

 

Nätverksarbete har växts sig allt starkare under de senaste trettio åren i Sverige. Arbetet syftar 

till att se individen i sin helhet. Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare och 

klienter vid barn- och ungdomsenheten i en specifik kommun upplever deltagande i 

nätverksmöten. Syftet är även att undersöka vilka positiva och negativa aspekter gällande 

nätverksmöten som socialsekreterare samt klienter lyfter fram. Metoden som använts för att 

besvara syftet är kvalitativ. Tre socialsekretare och tre klienter har intervjuats på 

socialtjänsten i den specifika kommunen. Ett frivillighets- samt ett bekvämlighetsurval har 

använts. Resultatet visar att ingen av respondenterna i nuläget är helt nöjda med 

nätverksmöten som arbetsform. De har olika förslag på vad som saknas och vad som kan 

förbättras. Exempelvis önskar en klient mer tjänstemannamöten och en socialsekreterare 

eftersöker större möjlighet till analys av alternativa möjligheter till hjälp och förbättring av 

klientens nuvarande situation. Slutsatsen som dras i studien är att tjänstemannamöten är att 

föredra för att försöka få så goda resultat som möjligt. 
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Abstract 
 

Networking has grown steadily stronger during the last thirty years in Sweden. The work aims 

to see the individual as a whole. The purpose of this study is to examine how social workers 

and clients in child and adolescent unit in a specific municipality experiencing participation in 

network meetings. It also aims to explore the positive and negative aspects concerning the 

network meetings as social workers and clients highlight. The method used to answer the 

purpose is qualitative. Three social secretary and three clients were interviewed on social 

services in the specific municipality. An optional equality and a convenience sample were 

used. The results show that currently none of the respondents are fully satisfied with network 

meetings as the method. They have different suggestions on what's missing and what could be 

improved. For example, a client wishes more official meetings and a social worker looking 

for more opportunity for analysis of alternative sources of help and improvement of the 

client's current situation. The conclusion reached in this study is that official meetings are 

preferable to try to get as good results as possible. 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Nätverksarbete är en metod som växt sig allt starkare under de senaste trettio åren i Sverige. 

Det syftar till att se individen i sitt sammanhang eller i en helhet med sin omgivning eller 

miljö. Nätverksarbetet som vilar på en systemteoretisk grund, tillskriver inte enbart en enskild 

individ en uppkommen problemsituation, utan ser relationer i hela dennes omkringliggande 

system som ”medorsak” till detta. Helheten ses även som mer, eller större än bara summan av 

sina delar, vilket innebär att till exempel familjen ses som mer ”kraftfull” i sin helhet i 

jämförelse med summan av alla familjemedlemmar enskilt. Denna syn är typisk för just 

systemteoretiker (Forsberg & Wallmark, 2002).  

 

Nätverksarbetets syn och utveckling går även att härleda till familjeterapin (nätverksterapin), 

som är en systemisk terapiform. Denna började användas redan i slutet av 1960-talet i 

Sverige. Efter detta har den utvecklats och fått en stor spridning. Familjeterapin uppkom som 

ett resultat av misslyckade erfarenheter av individuell behandling (Skärberg, 2011). När 

individen återvände till sin familj efter behandling, föll denne allt som oftast in i samma 

mönster som innan behandlingen. Detta gjorde att ögonen öppnades för att problemen kanske 

inte enbart låg hos den enskilde, utan att även dennes omkringliggande system var en del i 

vidmakthållandet av det. Idag ligger främst positivt fokus på familjen, i form av att deras 

positiva resurser kan bidra till övervinnandet av olika hinder och svårigheter. I dessa former 

av terapi arbetas det med hela, eller delar av ett system, exempelvis familjer. Detta i syfte att 

lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser (a.a.). 

 

Nätverksmöte, som är en vanlig form av nätverksarbete, är ett möte där professionella aktörer 

samt ett fåtal personer från det individuella nätverket medverkar. Det är klienten själv som 

bestämmer vad syftet med mötet ska vara samt vilka som ska bjudas in (Widén Cederström, 

2006). Målet med mötet är att inleda en dialog och/eller skapa en handlingsplan. Under mötet 

finns det en utsedd nätverksledare. Det är denne som för mötet och ser till att alla deltagarna 

kommer till tals samt respekterar och lyssnar på varandra. Det finns en specifik utvecklad 

frågeteknik som hjälpmedel för denna sorts möten. Författaren menar även att genom frågor, 

svar och beaktande av vad de andra har att säga, åstadkommer nätverksledaren en dialog. 

Denne ska också vara opartisk och se till att klienten inte ”drunknar” i de professionellas 

kunskap (a.a.). Under slutet av mötet diskuteras om behov av ytterligare ett nätverksmöte 

anses föreligga. Redan nu beslutas vem som är sammankallande till nästa möte. Även vilka 

som ska bjudas in till nästa tillfälle kan planeras nu (Familjerådslag). Frekvensen av 

användandet av nätverksmöten ökar successivt enligt en kartläggning gjord av socialstyrelsen. 

Ökning sker i såväl utredningsarbetet samt behandlingsarbetet och gäller både professionella 

nätverksmöten samt sociala nätverksmöten (Widén Cederström, 2006). Den definition av 

nätverksmöte som används av Laholms kommun (är inte denna kommun som undersökningen 

genomförs i) samt som kommer användas i detta arbete är följande: ”Tanken med ett 

nätverksmöte är att samla dem som finns runt en person, en familj, ett barn eller ungdom för 

att gemensamt söka nya vägar och lösningar” (Laholms kommun, 2010). I definitionen av 

nätverksmöte åsyftas främst de professionella aktörerna i denna studie vid benämningen 

”dem”. Begreppet möte kommer även likställas med begreppet nätverksmöte i denna uppsats 

om inget annat anges. 

 

Widén Cederberg (2006) menar att många utav de insatser som förekommer i socialtjänstens 

öppenvård har någon koppling till nätverksarbete i större eller mindre utsträckning. De flesta 

av metoderna syftar till att samla familj, släkt, vänner samt professionella kring den enskilda 
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individen eller familjen. Något som kan ha bidragit till detta är socionomutbildningen, där 

fokus ligger på teorier och metoder som stimulerar till ”ekologiskt” tänkande, vilket innebär 

att fokus flyttas från individen till hur människor i dess omkringliggande system fungerar, det 

vill säga hur den enskilde samverkar med sin omgivning. Syftet kan också vara att mobilisera 

en större grupp med en gemensam ”förbindelse”, klargöra meningsskiljaktigheter samt skapa 

ett mer generellt beslutsunderlag (Widén Cederberg, 2006). 

 

Ovannämnd forskning visar på att nätverksarbetet återfinns frekvent i socialtjänstens 

planerade insatser. Dock finns det lite forskning på området gällande professionella 

nätverksmöten som samverkansform. Detta kan göra det svårt att uttala sig om nätverksarbete 

verkligen är en god samverkansform eller ej samt hur den upplevs av de som deltar. Josefsson 

(2007) anser att i flertalet forskningsrapporter gällande samverkan ofta lyfts fram svårigheter, 

hinder och risker med samverkan. Forskare menar dock att detta måste ses med bakgrund i att 

det inte gjorts så många studier gällande samverkan. Studierna har visat liknande aspekter 

som hindrar en god samverkan, men de är inte överens om vilka som är de mest centrala. 

Aspekter som talar mot samverkan är de olika samverkande organisationernas olikheter. Det 

kan exempelvis finnas olika lagstiftningar, budgetar samt kunskapsmässiga hinder (Josefsson, 

2007). 

 

I en studie gjord av kommittén mot barnmisshandel där handläggare och chefer inom 

socialtjänst, polis samt personal inom skolan intervjuats gällande vad de kan se för positiva 

resultat med en samverkan, framgår bland annat att det är tidssparande då arbetet 

effektiviseras (SOU 2001:72). Av nämnd rapport framgår dessutom att barn som riskerar att 

fara illa kan upptäckas tidigare och att bättre insatser kan sättas in. 

 

Det finns som ovannämnt enligt tidigare studier både för- och nackdelar med samverkan i 

form av nätverksmöten. För att undersöka frågan närmare kommer det att göras en 

komparativ studie, där en jämförelse görs mellan socialsekreterare och klienters uppfattning 

av nätverksmöten. Detta för att inom en specifik kommun kunna utveckla användning av 

nätverksarbete som samverkansform. Enligt förvaltningslagens 6 § finns ett lagstadgat ansvar 

för myndigheter att samverka. Om nätverksarbetet i form av nätverksmöten visar sig ge ett 

positivt gensvar från de intervjuade kan större fokus och resurser läggas på just 

nätverksarbete. Om det däremot inte visas ge önskad effekt samt tillfredsställande resultat i 

arbetet med klienter, utifrån både ett klient- samt socialsekreterarperspektiv, kommer kanske 

formen av hur nätverksarbetet används idag förändras. Detta för att försäkra både klienter, 

socialsekreterare samt andra professionella aktörer att de utför och är delaktiga i ett 

meningsfullt och framgångsrikt arbete, vilket kan gynna deras personliga samt organisatoriska 

utveckling. Denna studie görs som en form av kvalitetssäkring för nätverksarbete i denna 

specifika kommun. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare och klienter vid barn- och 

ungdomsenheten i en specifik kommun upplever deltagande i nätverksmöten. Syftet är även 

att undersöka vilka positiva och negativa aspekter gällande nätverksmöten som 

socialsekreterare samt klienter lyfter fram. 

 

3. Frågeställningar 
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 Vilka upplevelser har klienter och socialsekreterare av nätverksmöten som 

samverkansform? 

 

 Finns det några specifika faktorer och/eller sammanhang som kan upplevas mer 

positiva eller negativa av klienter och socialsekreterare?  

 

 Vad finns det för skillnader och likheter i socialsekreterarnas och klienternas 

upplevelser av nätverksmöten? 

 

4. Tidigare forskning 
 

I denna studie ligger fokus på det professionella nätverksarbetet och nätverksmöten där ett 

flertal professionella aktörer deltar. Då det inte finns mycket forskning inom just 

professionellt nätverksarbete och professionella nätverksmöten i anknytning till socialtjänsten 

och dess verksamhet kommer fokus oftast ligga på samverkan, då ett professionellt 

nätverksarbete inte allt för sällan är en stor del i samverkan mellan olika organisationer eller 

verksamheter. Även det sociala nätverksarbetet kan ibland beskrivas och användas som 

utgångspunkt, men en vinkling mot det professionella nätversarbetet kommer i dessa fall 

göras. I det sociala nätverksarbetet påtalas vikten av det sociala nätverket, vilket anses ha 

relevans för att också det professionella nätverksarbetet skall ge ett positivt utslag för den 

enskilde. 

 

4.1 Professionellt nätverksarbete 
 

En undersökning gällande professionellt nätverksarbete av Selin (2009), visar att de 

deltagande i det professionella nätverket kan förvänta sig ett utbyte genom tre olika punkter. 

För det första kan det handla om personlig utveckling gällande att hantera situationer och 

händelser vilket leder till ett eget lärande i situationen. Det vill säga fokus är på den 

personliga utvecklingen. Deltagande kan för det andra ske med främsta anledning av att 

utvecklas i den egna yrkesrollen. Fokus flyttas då från den egna personliga utvecklingen till 

erfarenhetsutbytet mellan olika tjänstemän från andra organisationer. Diskussion kan ske 

kring hur yrkesrollens frågeställningar samt hur problematik hanteras i de olika 

organisationerna för att kunna ta det professionella ansvaret på ett bättre sätt. För det tredje 

kan deltagandet i nätverksmötet ha som mål att utveckla organisationen och få den att nå 

bättre resultat. Fokus ligger då på strategiska ledningsfrågor, uppföljningsbarhet av olika 

frågeställningar samt på metodik för utveckling inom specifika områden (a.a.). 

 

Den ovannämnda studien gällande professionellt nätverksarbete visar även att aspekter som 

uppskattad evidensfördelning där konkreta exempel ges på lyckade ansträngningar, 

information gällande de nya forskningsrönen samt projektledarens förmedlande av 

engagemang och påverkan, spelar stor roll för deltagarnas utveckling i positiv riktning. Det 

spelar även roll för en framgångsrik utveckling av organisationen, där det fokuseras på viktiga 

faktorer (Selin, 2009). 

 

Selin (2009) menar även att ett nätverks dynamik kan skapas av ett flertal faktorer. Dessa är 

syfte och ämne, ansvar och arbetsformer, metodutveckling samt projektledarens ledarstil. 

Med hjälp av dessa fyra faktorer går det att resonera kring nätverkets livskurva. Till exempel 

behandlar faktorn syfte och ämne vilka frågeställningar som skall arbetas med. Ansvar och 

arbetsformer utgår från vem som skall göra vad, samt hur möten och tiden däremellan skall 

läggas upp. Metodutveckling rör hur man på bästa sätt utför arbete i nätverket samt i företaget 
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för positiv utveckling. Utifrån förutsättningarna, vilket är då det bästa sättet att leda ett 

nätverk? Detta behandlar faktorn, projektledarens ledarstil (Selin, 2009). 

 

4.2 Socialt nätverksarbete 
 

I en studie om socialt nätverksarbete gjord av Forkby (2006) påvisas att en övervägande 

positiv inställning till nätverksmöten finns hos de som deltagit. Studien har sin utgångspunkt i 

två nätverkslag. Nätverksledare och övrig personal inom de två nätverkslagen, elever, 

föräldrar, övrig släkt och vänner samt personal inom skolan innefattas i studien. Forkby 

(2006) menar att många som är närvarande är vana vid att höra de fel och brister som de 

besitter, men under själva mötet ligger fokus på deras resurser och positiva aspekter. Han 

påtalar även vikten av att alla som deltar ska få komma till tals. Detta då syftet med mötet är 

att sammanföra olika aktörer för att söka lösning på ett problem eller en problematisk 

situation. Studien visar att 80 % av de som deltagit upplevde sig få komma till tals och 60 % 

upplevde att de lärde sig något av de andra som närvarade. Stort fokus ligger på 

nätverksledarna. Om de bland annat kan strukturera mötet, fördela ordet samt inge förtroende 

hos de närvarande ökar chansen för att nätverksmötet skall bli lyckat för deltagarna samt 

utfallet (a.a.). 

 

Av Forkbys (2006) studie framgår det även att de socialsekreterare som deltagit vid 

nätverksmöten visar en positiv inställning till dessa. De litar på de nätverksledare som finns 

vilket är en starkt bidragande orsak till den positiva upplevelse av nätverksmöten som 

arbetsform. De upplever att de kan lämna över ansvaret till nätverksledaren utan att behöva 

känna att det kommer missgynna klienten eller någon annan i mötet. Med andra ord, det som 

bedöms som viktigast under ett nätverksmöte är tilliten till mötesledaren. Ytterligare något 

positivt som lyfts fram är att vid ett möte får alla närvarande ta del av samma information, 

vilket de menar ger en grund för fortsatt arbete samt kan minska risken för missförstånd (a.a.). 

 

4.3 Nätverksorienterat arbete 
 

Det finns relativt mycket forskning som påvisar vikten av att arbeta nätverksorienterat. Bland 

annat visar forskning från Svedhem (1991, ref. i Klefbeck & Ogden, 2003) att ett splittrat 

nätverk med brist på kommunikation mellan mikrosystem
1
 (Bronfenbrenner, 1979, ref. i 

Forsberg & Wallmark, 2002) ökar risken för ett problematiskt uppförande hos barn mellan 

11-13 år. Enligt Samuelsson (1995) påverkas även barns stresshantering av nätverket, vilket 

visar på hur stor del nätverkens storlek och resurser spelar in i våra liv. 

 

Enligt Marklund-Hällgren (1987, ref. i Klefbeck & Ogden, 2003) resulterar stora förändringar 

av relationerna i nätverket i multiproblemfamiljer till förbättring av de symptom som ses som 

orsak till problembilden. Här påvisas också att kommunikation mellan mikrosystemen har en 

stor inverkan på resultatet för familjen. Skårner och Regnér (2003) menar att när det gäller för 

en LVM-vårdad (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) missbrukare att ta sig ur sitt 

missbruk samt att komma tillbaka in i samhället har nätverksarbete visat sig vara till stor 

fördel för att detta ska kunna ske gynnsamt för den enskilde. Koser (2009) anser dessutom att 

nätverksarbete även har visat sig positivt i utslussning samt vid eftervårdsarbete med 

institutionsplacerade ungdomar. Där har nätverksarbetet visat sig kunna vara till fördel för 

                                                 
1
 Term ur Bronfenbrenners socialekologiska teori, används ofta inom nätverksarbete. Står för de varierande 

kontexter en individ är delaktig inom, t.ex. familjen, kompisgänget och skolklassen. 



  10      

hållbara och positiva förändringar (Koser, 2009). Detta är några aspekter där forskning 

påvisar att nätverksarbete kan förändra situationer och personers liv i en positiv riktning.  

 

Mobiliseringsarbete kan enligt erfarenhetsbaserad forskning vara den avgörande faktorn för 

resultatet i ett nätverksmöte (Forsberg & Wallmark, 2002; Fyrand, 2005). Under 

mobiliseringsfasen kan de som är inbjudna till nätverksmötet inspireras till att ta kontakt med 

varandra. Detta kan leda till att sociala stödprocesser kring klienten inleds, vilket i sin tur kan 

resultera i att själva nätverksmötet blir obehövligt (Ericson, m.fl., 1995, ref. i Forsberg & 

Wallmark, 2002). 

 

4.4 Erfarenhetsbeprövad samverkan 
 

Samverkan är ett begrepp som i denna studie innefattas i begreppet nätverksarbete. Som 

ovannämnts finns det än så länge inte så mycket forskning gjord inom området samverkan, 

däremot finns det en del erfarenhetsbeprövad kunskap inom området. Bland annat har 

Hindberg (2001, i SOU 2001:72, bilaga 3) på uppdrag av Kommittén mot barnmisshandel 

genomfört en kvalitativ studie rörande samverkan i fem kommuner. Ett deltagande på drygt 

50 personer med basen inom barnhälsovården, barnomsorg och skola, socialtjänsten, polis 

samt barn- och ungdomspsykiatrin inefattas. Det mest frekvent uppkommande svaren vid 

frågan ”Vad kan man uppnå med en väl fungerande samverkan?” var; 

 

Tidssparande, då arbetet kunde effektiviseras, tidigare upptäckt av utsatta barn vilket också 

kan leda till att insatser kan sättas in tidigare. Upplevelsen var även att bättre insatser kunde 

sättas in och att arbetet ledde till ökad kunskap och kompetenshöjning bland dem som deltagit 

vid nätverksmötena. Samverkan kan leda till underlättat arbete med en mindre psykisk 

påfrestning (Hindberg, 2001). 

 

Ytterligare ett svar som var vanligt förekommande var att samverkan mellan myndigheter och 

organisationer hejdar individer eller familjer att spela ut olika organisationer mot varandra. 

Den medverkar även till ett ökat förtroende myndigheter emellan samt en ökad helhetssyn på 

individen och ”hjälpsystemet” (Hindberg, 2001). 

 

4.5 Samverkans betydelse vid utsatthet 
 

Samverkan förekommer generellt i det ordinarie arbetet, men ett stort ansvar vilar på 

ledningen, då det enligt forskning krävs organisatoriska, professionella samt ekonomiska 

förutsättningar för att kunna implementera samverkan. För att en så god samverkan som 

möjligt skall kunna komma till stånd krävs förtydliganden gällande det juridiska, ekonomiska 

och professionella ansvaret. En gemensam kunskapsbas, etablerade begrepp samt metoder för 

insättning av tidiga insatser är också något som underlättar samverkansarbete (Hellgren & 

Tegenfeldt, 2009). 

 

Den ovannämnda studien författad av Hellgren och Tegenfeldt (2009) visar också att barn och 

deras familjer som är utsatta på ett eller annat sätt, dock främst de som lider av psykisk 

ohälsa, kan vara i behov av hjälp från flera verksamheter samtidigt samt insatser i en specifik 

tidsföljd. Insatserna kan behöva samordnas genom en planering, ett genomförande samt 

genom en uppföljning. Detta för att försöka ge ett så maximalt resultat av insatserna som 

möjligt. För att underlätta för barnen och deras familjer krävs samverkan mellan de olika 

verksamheterna. Samverkan skall vara till hjälp för att nå målen rörande att barn skall få hjälp 

snarast samt att stöd och skydd skall erbjudas utifrån en helhetssyn kring barnet och dennes 
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situation. För att samverkan ska kunna fungera på lång sikt i praktiken krävs stöd från ledning 

samt struktur (Hellgren & Tegenfeldt, 2009). 

 

4.6 Samverkanspartners 
 

Hellgren och Tegenfeldt (2009) har i sin studie låtit verksamhetschefer samt enhetschefer som 

arbetar inom socialtjänst, polis, primärvård, skola/förskola, barnahusverksamhet samt annan 

verksamhet besvara enkäter gällande samverkan. Resultatet av dessa visar att socialtjänsten 

har flest samverkansavtal i procent räknat jämfört med de andra verksamheterna. 

Socialtjänsten har avtal med 62 % av sina samarbetspartners, polisen däremot har avtal med 

19 % och förskolan/skolan har 38 %. Cirka 70 % av både enhetscheferna samt 

verksamhetscheferna tycker att de kan se att samverkan resulterat i konkreta framsteg och runt 

50 % av de deltagande i respektive grupp önskar mer samverkan. De anser däremot inte att 

samverkan enbart är något positivt, utan det finns även hinder med denna arbetsform. 

Exempel på hinder som lyfts fram i studien är kostnadsansvaret för olika insatser, 

dokumentationsproblem, tidsplanering samt tidsåtgången, otydlighet i avgränsning gällande 

uppdrag. Även strukturella och organisatoriska olikheter försvårar samverkan, likt 

personalomsättning samt resursbrist (a.a.). 

 

4.7 Samverkansprojekt 
  

Ett flertal samverkansprojekt har genomförts av socialstyrelsen. Detta bland annat med 

anledning av ett regeringsuppdrag på 1990-talet som syftade till en kompetenshöjning samt 

utveckling av barnperspektivet i arbete med barn inom ett projekt kallat ”Barn i fokus”. I 

denna undersökning författad av Josefsson (2007) uppmärksammas liksom i Hindbergs 

(2001) studie tidsaspekten samt kompetensökning hos personalen. Ytterligare aspekter som 

visas vara resultat på långtgående samverkan var främst att bättre hjälp kan ges individerna, 

att de upptäckta resurserna tillvaratogs samt utnyttjades på ett mer effektivt sätt, att 

myndighetsstämpeln på socialtjänsten minskade vilket i sin tur skapar gynnsammare 

förutsättningar för motivationsarbetet och till förbättring av kontakten till klienterna samt att 

barnperspektivet förstärktes genom det nära samarbete mellan barncentrerade verksamheter så 

som öppna förskolan och barnavårdcentralen med socialtjänsten och dess verksamheter 

(Josefsson, 2007). 

 

Det finns ett flertal professionella som anser att samverkan har positiva effekter, när den är 

välfungerande. När vuxna ur både det privata och professionella nätverket samverkar på ett 

positivt sätt kan resurser samordnas och på så sätt bli effektivare. Detta tycks gynna barnen 

och deras utveckling (Josefsson, 2007). 

 

4.8 Organisationens samt ledningens påverkan på samverkan 
 

I en studie av socialstyrelsen påvisas att det finns tre kriterier för att en god 

re/habiliteringsprocess ska kunna genomföras. Den första är en flexibel planering samt 

mångfald i insatserna, då hänsyn alltid måste tas till varje enskild individs unikhet. För det 

andra krävs kontinuitet gällande personal, metod, struktur och information och till sist behövs 

gränsöverskridande arbete, då insatser kan behövas ges samtidigt och integrerat (Ceder, 

2008). 

 

Det finns en laglig skyldighet gällande myndigheters ansvar att samverka. Myndigheterna 

skall finna en arbetsmodell där olika insatser kan passas väl ihop. Det får inte läggas något 
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ansvar på klienten gällande att driva samverkan framåt. Forskning av Ceder (2008) visar att 

det finns fyra huvudsakliga motiv för att samverka. Dessa är: 

 

 Det etiska motivet – kan vara avlastning för den enskilde gällande att finna rätt hjälp i 

vårdapparaten samt förebyggande gällande individer som faller mellan stolarna. 

 Verksamhetsmotivet – en enskild aktör (verksamhet/myndighet) kan inte på egen hand 

lösa den enskildes problem. 

 Effektivitetsmotivet – den enskilde individen kan uppnå en högre livskvalité till priset 

av en lägre samhällskostnad. 

 Kunskapsmotivet – samverkan kan både bredda och fördjupa kunskap samt förstärka 

specialkompetensen i ett helhetsperspektiv. 

 

Författaren menar att för och nackdelar med samverkan alltid skall övervägas om samverkan 

skall inledas eller inte. Fördelar med samverkan ska överväga risker som till exempel att den 

enskildes integritet kan åsidosättas, att myndigheter får mer information än nödvändigt 

rörande den enskilde vilket också kan leda till ett starkare myndighetsövertag mot den 

enskilde. Den enskilde kan också få svårt att överklaga gemensamma beslut samt att 

samverkan kan stjäla tid från mer meningsfullt arbete, leda till frustration bland medarbetare 

och öka byråkratin (Ceder, 2008). 

 

4.9 Hinder 
 

Trots den positiva påverkan som samverkan kan ha på människor som befinner sig i en på 

något sätt utsatt situation finns det olika faktorer eller förhållanden som kan fungera som 

hinder mot samverkan. Ceder (2008) menar att regler gällande sekretess kan förhindra 

samverkan. Även andra formella hinder och olika administrativa system kan förhindra eller 

försvåra samverkan. Om viljan för samverkan finns går det dock oftast att hitta lösningar för 

denna. Ytterligare ett hinder för samverkan är att fokus allt mer flyttas till den nuvarande 

budgeten för det rådande året, vilket resulterar i att mer kortsiktiga insatser prioriteras trots att 

långsiktiga och förebyggande kan bli billigare i längden för samhället och ge ett bättre resultat 

för den enskilde (a.a.). Även statusskillnader mellan olika professionella yrkesgrupper kan 

sätta käppar i hjulen för samverkan. Det bästa för en samverkan är att de professionella från 

de olika organisationerna upplever sig ha en likvärdig ställning. Ofullständig kunskap om 

andra aktörers kompetens och ansvarsområde är en annan aspekt som kan förhindra 

samverkan (a.a.). Då nyckelrollen för samverkan ligger hos cheferna är deras inställning och 

engagemang av stor betydelse för hur prioriterad denna kommer bli inom organisationen. Det 

finns bristfällig kunskap dokumenterad rörande gränsöverskridande samverkan inom till 

exempel socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Samverkan bör bli ett eget kunskaps- och 

forskningsområde för att kunna utveckla samt förbättra arbetet i möjligaste mån. Det vill säga 

att forskning ska ligga till grund för att minska eller utplåna de hinder som idag ligger 

samverkan till last (a.a.).  

 

Brännström Forss (2006) påtalar också ett flertal hinder med samverkan. Det som hon anser 

hindra samverkan är: att överenskommelser inte går att skapa, inget eget engagemang finns, 

osäkra organisationer eller omorganisationer, stor arbetsbörda, begränsade resurser, dåligt 

fungerande verktyg, fruktan att inte få adekvat belöning, målkonflikter samt stor tidsåtgång. 

De hinder som Brännström Forss (2006) upplever i samverkansprocessen är: dålig 

kommunikation, inget ansvarstagande, revir och negativa attityder, makt, misstänksamhet, 

svårigheter med att samverka praktiskt, svårt att leda eller går långsamt, svag kontinuitet, 

avsaknad av flexibilitet, konflikter samt inget engagemang. Hon menar också att byråkrati, 
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konflikter samt icke gemensamma mål och intressen är hinder för att kunna uppnå bra resultat 

med samverkan (Brännström Forss, 2006). 

 

4.10 Framgångsfaktorer för samverkan 
 

Brännström Forss (2006) har inte enbart fokus på hinder och det negativa som samverkan kan 

föra med sig. Hon lyfter även fram ett antal framgångsfaktorer. Hon menar att gemensamt 

arbete eller nätverksbyggande alltid finns med som en del i samverkan. Nätverksbyggande har 

som målsättning att knyta viktiga band mellan olika människor och organisationer. Dessa 

band behöver inte vara av den karaktären att de är ”användbara” i dagsläget, utan band kan 

även knytas i framtida syfte. Informations och resursutbyte är det som vanligast delas och 

diskuteras i dessa relationer (a.a.). 

 

Framgångsfaktorer för samverkan är enligt Brännström Forss (2006): Motiverande faktorer, 

identifiering av parterna, ledarskap, tidsvinnande, delad syn på vision, gemensamt syfte och 

mål, ägarskap, kontinuitet av personal, stabila organisationer, stöd från huvudorganisationen, 

ekonomiskt stöd samt kunskap om sin roll samt hur arbetet ska utföras. Hon menar dessutom 

att det finns tre viktiga områden för samverkansorganisationer. Dessa är framgångsfaktorer, 

som ovan har beskrivits, samverkan uppstår genom en process samt resultatet utav 

samverkan. Processen genom vilken samverkan uppstår kännetecknas av bland annat: olika 

engagemang samt olika makt, vilket måste diskuteras för att kunna samverka, hög flexibilitet 

samt god kommunikation behövs inom organisationen, även information och lärande mellan 

parter fordras, dialoger skapar annorlunda parter, gemensamt arbete och nätverksbyggande 

begärs, hög grad av socialt kapital samt tillit, respekt och engagemang. Det samverkan 

resulterar i är ökad kunskap och effektivare resursanvändning, lärande och dynamik samt 

större makt (a.a.). 

 

4.11 Västbus 
 

En utvärdering genomförd av Johansson (2009) gällande Västbusmodellen visar att Västbus 

är mindre känt hos professionella än vad som önskades. Detta är ett tecken enligt Johansson 

att chefer inom olika verksamheter inte har fört vidare informationen rörande Västbus till sina 

medarbetare. Detta gör att modellen inte har använts i den utsträckning som den skulle kunnat 

ha gjorts. Dock visar den att modellen är relativt känd inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg samt barn- och ungdomspsykiatrin. Även inom skolans värld är den relativt 

välkänd (Johansson, 2009). 

 

Västbus är en samverkansform som godkänts politiskt av alla de 49 kommuner som finns i 

Västra Götalands län. Detta skedde år 2005. Det är Västra Götalands regionen (VGR) som är 

”ansvarig” för hela metoden. Den syftar till att arbeta för att hjälpa de barn och ungdomar som 

har psykisk, psykiatrisk och social problematik. Dessa barn förekommer ofta hos ett flertal 

olika verksamheter och riskerar att hamna i kläm mellan dessa. Västbus har startats med 

anledning av att försöka hindra att just dessa barn och ungdomar ska hamna mellan ”stolarna” 

(Västbus, 2005). Nätverksarbete enligt Västbus syftar till att få en samlad helhetsbild, 

klargöra och koppla de resurser och behov som barnet familjen har, upprätta en gemensam 

handlingsplan. Sedan ska ansvarsområdena tydliggöras (Västbus, 2005). 

 

Modellen har fått god kritik där den använts. I vissa fall har den redan givit en stor positiv 

förändring av den unges vardag. Enligt de enkäter som ligger till grund för denna utvärdering 

av Johansson (2009) påvisas att motivation finns för att arbeta på detta sätt. Dock riktas viss 
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kritik mot tydligheten kring ansvarsfördelningen. Resurser påtalas inte vara en av de största 

svårigheterna, utan fler poängterar vikten av att skapa en samverkan som är av större vikt än 

just resurserna. Johansson (2009) menar att det även ges utbildningar gällande modellen. Det 

utbildas ständigt personal, men enligt utvärderingen sker detta i för låg takt. Uppföljningar 

efter dessa utbildningar i den egna verksamheten saknas också i flera fall, vilket Johansson 

(2009) anser kan leda till att utbildningen inte ger det önskade resultatet. Det råder visserligen 

en stor enighet gällande tillämpningen av Västbus, att den har potential att göra livet bättre för 

barn och ungdomars sociala samt psykiska eller mentala hälsa. Detta förändrar inte bara 

barnets situation utan även familjens samt omgivningens (a.a.). 

 

När det gäller implementeringsarbetet med Västbus, ligger socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg i toppen strax efter barn- och ungdomspsykiatrin. Av de 78 % som 

svarsfrekvensen uppmättes till år 2009, uppgav 97,2 % av dessa att riktlinjerna är ”mycket 

väl, ganska väl eller delvis kända” på arbetsplatsen. I jämförelse med andra verksamheter och 

organisationer, så som exempelvis skola och polis, har socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg kommit långt i implementeringsprocessen (Johansson, 2009). 

 

5. Teori 
 

Här nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i arbetet. Inledningsvis 

beskrivs systemteorin och dess grunder. Efter detta avslutas kapitlet med en redogörelse för 

nätverksarbete. 

 

5.1 Systemteorin 
 

Systemteorin är en omfattande teori med ett flertal olika inriktningar. I denna redovisning av 

systemteorin kommer enbart en generell beskrivning ges utifrån teorin och så kommer även 

den ekologiska inriktningen att belysas. 

 

Det som kan ses som mest utmärkande och grunden inom systemteorin är att den till skillnad 

från andra teorier belyser helheten framför dess delar (Payne, 2008). Ytterligare något som är 

karakteristiskt för teorin inom socialt arbete är att uppnå en fungerande balans mellan 

individen och dess sociala nätverk, genom identifiering av problemområden samt arbete för 

att söka lösa dessa (Healy, 2005). 

 

Systemteorin delar in ”grupper” i olika system. Dessa system kan vara av olika storlek och 

karaktär. Skolan och familjen är ett exempel på ett system. Dessa system kan sedan delas in i 

mindre så kallade subsystem. Även familjen kan vara ett subsystem, likaså ”grupperingar” 

inom familjen som exempelvis föräldrarna kan bilda ett så kallat subsystem (Schjødt & 

Egeland, 1994). En förändring i ett system leder till förändringar även i andra. Dock har de 

överordnande systemen större förändringsmöjlighet på de underordnande systemen 

(Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010). Detta innebär till exempel att 

familjen har större påverkanskraft på den enskilda individen än vad den enskilde har på 

familjesystemet (a.a.). 

 

Enligt den ekologiska systemteorin kan de problem som uppstår hos den enskilde bero på att 

omgivningen inte kan tillgodose de behov som denne har. Själva kärnan i 

ekosystemsperspektivet är att bidra med verktyg för att minska glappet mellan vad 

omgivningen har att erbjuda och individens behov (Healy, 2005). Detta innebär att ett 

problem inte enbart tillskrivs den enskilde och anses finnas inom denne, utan problemet anses 
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finnas i relationer mellan människor i dennes system (Lundsbye, m.fl., 2010). Detta är något 

som den generella systemteorin kritiserats starkt för under en längre period. Kritiker klandrar 

denna syn rörande exempelvis en våldsam familjemedlem. Enligt systemteorins ”systemiska” 

tänk, är det inte enbart den våldsamma individens ”fel” att denna är våldsam och kanske slår 

sina övriga familjemedlemmar, utan det är hela familjens (systemets) fel. Detta problem har 

dock försökt övervinnas i och med utvecklingen av den ekologiska systemteorin (Lundsbye, 

m.fl., 2010).  

 

Kritik riktas även mot det minskade individuella ansvaret gällande förändring då fokus ligger 

på sammanhanget (Lundsbye, m.fl., 2010). En styrka anses däremot vara möjligheten att se 

individen i sitt hela sammanhang, istället för att enbart belysa endera miljön endera individen. 

Den ekologiska systemteorin arbetar dessutom utifrån att se komplexiteten i ett problem, 

vilket minskar risken för att undvika att förenkla det (a.a.). 

 

Människor i ett system försöker uppehålla en jämvikt i detta, så kallad homeostas. Roller och 

funktioner fördelas för att skapa en balans inom systemet. Jämvikten hotas vid förändringar, 

som till exempel skilsmässa. Det kan vara svårt att ställa om och anpassa sig och systemet till 

något nytt, vilket kan resultera i att ett problem vidmakthålls enbart till följd av vanan 

(Lennéer Axelson & Tylefors, 1999). Feedback är information som återkopplas till systemet. 

Negativ feedback gör att stabiliteten i systemet upprätthålls medan positiv feedback rubbar 

balansen i systemet. Feedback kan antingen förstärka eller hota homeostasen i systemet 

(Forsberg & Wallmark, 2002). 

 

Hur öppet ett system är påverkar graden av utväxling gällande energi och kommunikation 

med omgivningen. Det finns tre typer av gränser som beskrivs rörande ett systems öppenhet, 

diffusa, rigida och klara. Då ett system har rigida gränser utväxlar de ingen energi med 

omgivningen. Då ett system har diffusa gränser har det oklara gränser inom det egna 

systemet. Ett system med klara gränser däremot har ett ”skydd” som skiljer dem från andra 

system samtidigt som de utväxlar energi och kommunicerar med andra system på ett sunt sätt 

(Schjødt & Egeland, 1994). 

 

5.2 Nätverksarbete 
 

Nätverksarbete kan sammanfattande beskrivas som ett samtal i grupp vilket har som syfte att 

leda till en gemensam syn eller en gemensamt konstruerad berättelse eller ”sanning” som 

under en viss period kan vara så pass stabil att den kan förklara och bättre förstå 

problemsituationer ur olika subjektiva erfarenhetspositioner. Denna gemensamma 

problembeskrivning kan ses som ett kollektivt verktyg för anträffande och frigörelse av 

resurser, sammankoppling av dessa för att sedan frammana till gemensam handling kring 

klienten för att hjälpa denne minska sitt lidande. Socialarbetarens funktion är i detta 

sammanhang att stötta skapandet av denna berättelse. Detta både som ledare vid större möten 

då denne ska se till att alla deltagare kommer till tals och som någon som motiverar och 

stöttar andra till att våga handla. Denna sista aspekt riktar sig främst mot klienten (Forsberg & 

Wallmark, 2002). 

 

Människor ställs ständigt inför olika prövningar i livet. Ibland kan dessa bli övermäktiga för 

den enskilde och då kan det vara till hjälp att samla dennes nätverk. Till exempel då det finns 

en oro kring hur någon i familjen mår eller då den enskilde eller familjen får hjälp och stöd 

från många olika personer eller aktörer (Falkenberg, 2011). Nätverksarbete brukar användas 

då de lösningar som framkommer, när personer kring en familj, eller kring en enskild individ, 
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oftast är mer hållbara. Detta då dessa lösningar skapas genom en sammanstrålning av viktiga 

personer som tillsammans söker nya vägar för familjen eller den enskilde. Nätverksarbete ger 

möjlighet till delaktighet, medansvar samt samarbete. Det kan även ge stöd och trygghet, 

verka förebyggande och stärka samt mobilisera det privata nätverket (a.a.). 

 

6. Metod 
 

6.1 Val av metod 
 

Studien är en kvalitativ intervjuundersökning. Valet av denna metod gjordes då en kvalitativ 

metod, enligt Bryman (2008), ger större möjlighet till att få fram den enskilda individens 

åsikter samt att en större fördjupning kan göras i och med att följdfrågor kan ställas på de svar 

som lämnas från respondenterna. Bryman (2008) menar att tillvägagångssättet i en 

kvalitativundersökning inte är lika strukturerat som i en kvantitativ. I en kvalitativ 

undersökning läggs tyngd på respondentens uppfattningar och åskådningar. En kvantitativ 

intervjumetod däremot kan undersöka ett större urval, men inte få det djup som en kvalitativ 

metod kan ge (a.a.). En kvalitativ metod kräver inte lika många deltagare och bortfallet blir på 

ett helt annat sätt jämfört med en kvantitativ studie. Är en intervju genomförd, går det oftast 

att använda den i arbetet, om inte respondenten misstycker (Bryman, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Syftet med studien var att undersöka klienter och socialsekretares 

upplevelser av deltagande i nätverksmöten. För att kunna ta reda på vilka upplevelser 

respondenterna har, ansågs det mest lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod för att 

kunna besvara studiens syfte. 

 

6.2 Urval 
 

Kriterierna gällande deltagande i studien för klienterna var att de skulle ha närvarat vid minst 

ett nätverksmöte i sina/sitt barns räkning och att de skulle vara vårdnadshavare till barnen 

under den perioden som nätverksmötena hölls. Kriterierna för socialsekreterarna var att de 

skulle ha initierat minst ett nätverksmöte i form av handläggare på socialtjänsten. 

 

Det arbetar 9 stycken socialsekreterare på socialtjänsten i den specifika kommunen. Samtliga 

socialsekretare uppfyllde kriteriet för att delta, vilket ledde till att information om studien 

delgavs socialsekreterarna under ett möte. Då inte alla hade möjlighet att närvara vid detta 

tillfälle skickades även information gällande deltagande i studien ut via mail. Det var tre 

stycken socialsekreterare som anmälde sitt intresse till att delta, vilket ledde till att enbart ett 

frivillighetsurval användes gällande socialsekreterarna. 

 

Klienterna har sedan valts ut genom socialsekreterarna via ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Socialsekreterarna har med andra ord kontaktat klienter som närvarat vid nätverksmöten för 

att undersöka om de kan tänka sig att delta i studien. De klienter som gav sitt godkännande 

kontaktades via telefon och per brev (se bilaga 1). Tanken var att varje socialsekretare skulle 

”bidra” med varsin klient. Då det varit svårt att få klienter att delta har även de övriga 

socialsekreterarna inom barn- och ungdomsenheten i kommunen tillfrågats för deltagande, 

men tyvärr utan positivt resultat. Detta har resulterat i att enbart två intervjuer genomförts 

med klienter. Under den ena klientintervjun har båda föräldrarna (mamma och pappa) 

deltagit, medan det i den andra enbart deltagit en förälder (mamma). 
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Hädanefter i metodkapitlet kommer det benämnas som om två klienter intervjuats. Skillnad 

kommer inte göras i analys- och resultatdelen gällande de båda föräldrarna, utan deras åsikter 

behandlas som en för att avidentifiera fallet ytterligare. 

 

6.3 Datainsamling och bearbetning av data 
 

Data samlades in genom intervjuer med klienter och socialsekreterare. Intervjuguiden var 

semistrukturerad. Detta intervjusätt beskrivs enligt Bryman (2008) ha sin utgångspunkt i 

intervjuguiden. Denna är uppbyggd av olika teman som är utgångspunkten för det 

undersökaren vill att intervjupersonen ska berätta om. Under dessa teman finns ”följdfrågor” 

(se bilaga 2). Dessa ställs endast då intervjuaren anser att intervjupersonen inte har besvarat 

dem genom sin berättelse med utgångspunkt i temat, detta för att undvika upprepning. Denna 

guide behöver inte följas fullständigt, men detta ska eftersträvas (a.a.). En semistrukturerad 

intervju ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) möjlighet till att ha ett strukturerat upplägg 

med frågor och teman, men samtidigt ger metoden utrymme för att ställa följdfrågor vid 

aktuella tillfällen (a.a.). En semistrukturerad intervjuguide valdes med anledning av att ha en 

struktur som gjorde de olika respondenternas svar jämförbara med varandra, men samtidigt 

inte ett så stängt frågeformulär att det uteslöt följdfrågor och möjlighet för klienten att prata 

utifrån sitt perspektiv. Tre utav intervjuerna spelades in på mp3-spelare medan två spelades in 

på mobiltelefoner. Intervjuerna genomfördes tillsammans med en student från Göteborgs 

universitet, Åsa Björklund. Upplägget var som sådant att innan intervjun utsågs någon som 

ansvarig för intervjuguiden. Den andra intervjuaren förde anteckningar samt ställde 

följdfrågor vid relevans. Ansvaret för att hålla i intervjuguiden fördelades efter principen 

varannan gång. Efter detta har intervjumaterialet transkriberats enskilt.  

 

Det transkriberade materialet har sedan genom meningskoncentrering och tematisering 

utmynnat i ett resultat. Denna metod valdes då det väldiga materialet var tvunget att minskas 

till en mer hanterbar form. Meningskoncentreringen ger möjlighet till att koncentrera det som 

sagt och bortse från det som anses mindre relevant för att besvara studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med andra ord har intervjuernas innehåll koncentreras till ett antal teman. 

Dessa är samverkan, deltagande i nätverksmöte, positiva aspekter med nätverksmöten, 

negativa aspekter med nätverksmöten samt framtid. Dessa låg till grund för rubriksättningen i 

resultat och analys delen. Denna metod har valts då den enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

gör materialet mer lättöverskådligt. Dessa teman ligger till grund för studien och dess fortsatta 

upplägg. Fokus ligger på meningen i det som sägs och inte på språket (a.a.), vilket gör att 

meningskoncentrering lämpar sig bra för studien. I kvalitativ analys är det brukligt att 

intervjuerna analyseras i relation till de teoretiska begreppen som används i studien. I 

analysen är det också av vikt att vara öppen för ny och oväntad information samt överväga 

valda begrepp och teorier under arbetets gång (a.a.). 

 

Det material som använts i studien söktes fram genom olika databaser. De databaser som 

användes var: elin@oru.se och Libris. Även Örebro universitets bibliotekskatalog användes 

för att söka litteratur med relevans för studien. Sökningar efter relevanta artiklar har även 

gjorts på Socialstyrelsens hemsida. Sökmotorn google.se användes också. De sökord som 

varit mest frekvent förekommande var: professionellt nätverksarbete, nätverksarbete, 

nätverksmöte, samverkan, professional networking, networking, network meeting and 

collaboration. 

 

6.4 Genomförande 

mailto:elin@oru.se
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Alla intervjuer genomfördes på socialkontoret i den specifika kommunen. De utfördes i de 

rum som kontoret har som särskilda samtalsrum. Vid telefonsamtalen med de respondenter 

som är klienter, fanns möjlighet för dem att välja intervjuplats. Båda klienterna valde dock att 

vara på socialkontoret. Denna miljö är välkänd för dem. Socialsekreterarna intervjuades på 

arbetstid, vilket gjorde det lättast för dem att vara kvar på arbetsplatsen, så att de snabbt efter 

intervjun kunde återgå till sitt ordinarie arbete. Under alla intervjuer utom den femte och sista 

bjöds det på fika som åts under intervjun. Respondenten under den femte intervjun avböjde 

fika. Intervjuerna varade i mellan en timma och en timma och femton minuter. 

 

6.5 Etiska överväganden 
  

Vetenskapsrådet har framtagit forskningsetiska principer inom bland annat humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att information om 

forskningens syfte samt medverkans frivillighet skall ges. Medverkan kan avbrytas närhelst 

deltagarna behagar. Samtyckeskravet behandlar inhämtande av samtycke från 

uppgiftslämnaren eller undersökningsdeltagaren. I vissa fall krävs också inhämtat samtycke 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare skall ges största 

tänkbara konfidentialitet och deras personuppgifter skall förvaras så att ingen oberättigad kan 

ta del av dem. Nyttjandekravet garanterar att de uppgifter som samlas in enbart används i 

forskningsändamål (Forskningsetiska principer). Dessa forskningsetiska principer har varit 

utgångspunkt för denna studie. De har tillämpats på följande sätt: 

 

De som deltagit i studien har innan intervjuerna startat samtyckt till deltagandet. 

Socialsekreterarna har även fått information gällande rådande sekretess och vad syftet var 

med studien. Information rörande att den information som lämnats under intervjun, enbart 

kommer användas i denna studie samt att utomstående ej får ta del av informationen har också 

lämnats. Information har även lämnats gällande att det är möjligt att avbryta sitt deltagande 

närhelst detta önskas. Klienterna har samtyckt till att delta då de blivit uppringda av 

socialsekreterarna. Efter detta har ett brev skickats ut till dem med uppgifter rörande bland 

annat sekretessregler, studiens syfte och frivillighet att delta (hela brevet, se bilaga 1). Innan 

intervjuerna startat med klienterna har dessa punkter genomgåtts och de har lämnat ytterligare 

ett godkännande till att deras uppgifter kommer användas i forskningen. 

 

Kommunens namn har valts att inte nämnas i studien. Detta med tanke på intervjupersonernas 

integritet och anonymitet. 

 

6.6 Analysmetoder 
 

De analysmetoder som användes i arbetet är meningskoncentrering och utgångspunkt har 

också varit i den hermeneutiska meningstolkningen. Meningskoncentrering görs enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) i fem steg. Forskaren inleder med att läsa igenom hela intervjun för att 

få en föreställning om helheten. Efter detta plockas ”meningsenheterna” ut från texten, så som 

de uttrycks utav intervjupersonerna. Det tredje som sker är att forskaren sätter ett tema på 

varje ”meningsenhet” för att sedan ställa frågor till meningsenheterna med utgångspunkt i 

studiens syfte. Slutligen knyts intervjuns relevanta och centrala delar ihop till en beskrivande 

utsaga (a.a.). Hermeneutisk meningstolkning utgår från att pendla mellan delarna och 

helheten, vilket följer av den hermeneutiska cirkeln. Ofta tolkas delarna i en uppskattad diffus 

text för att sedan relateras till helheten och så vidare. Denna form av tolkning tar oftast mer 
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plats än vad den själva ursprungliga texten gör (a.a.). Båda dessa analysmetoder har valts med 

anledning av att texten delvis behöver koncentreras, men samtidigt tolkas för att kunna 

besvara studiens syfte. 

 

Denna studie har inspirerats av den hermeneutiska vetenskapsfilosofin. Förförståelse och 

tolkningar är två centrala begrepp inom hermeneutiken. Ett från grunden huvudtema inom 

hermeneutiken är att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i sitt samband med 

helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 193). I motsats till detta kan bara helheten förstås 

utifrån sina delar, vilket ger den hermeneutiska cirkeln. En del börjar studeras och försök görs 

att sätta denna samman och förstå den utifrån helheten. Sedan försöker helheten ses utifrån ett 

nytt perspektiv och kan då tolka delarna på ett annat sätt. Sedan sker en tillbakablick till 

delarna och ser dem utifrån ytterligare ett perspektiv. Detta leder till den hermeneutiska 

cirkeln eller spiralen. Med andra ord ges en fördjupad förståelse av både helheten samt 

delarna (a.a.). Tillämpning av den hermeneutiska vetenskapsfilosofin har i denna studie 

främst används vid bearbetning av resultatet. Till en början har transkriberingen lästs i sin 

helhet, sedan har denna delats in i teman som lästs var och en för sig. Slutligen har hela 

transkriberingen lästs igenom ytterligare en gång för att få en helhetsbild. 

 

6.7 Förförståelse 

 
Vid inspiration av ett hermeneutiskt förhållningssätt läggs tonvikt också på undersökarens 

förförståelse. Denna har betydelse för de tolkningar som kommer göras av 

undersökningspersonen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Innan denna studie inleddes fanns inte mycket förförståelse rörande vad klienter och 

socialsekreterare har för upplevelser av att delta i nätverksmöten. Då denna arbetsform är 

relativt känd och har ett brett användningsområde var den övervägande åsikten att 

nätverksmöten är en bra samverkansform som uppfattas mestadels som god av deltagande 

parter. Dock fanns vissa aspekter, till exempel språket, som möjliga motstånd gentemot detta 

övervägande positiva synsätt. Det har funnits en medvetenhet gällande denna förförståelse 

och dessa värderingar, vilket resulterat i att detta hållits i åtanke under intervjuerna, vid 

transkriberingen samt under utformningen av resultat och analysdelen. Det vill säga, det har 

påverkat vilka frågor som ställts samt hur de har formulerats, hur materialet har transkriberats 

samt hur resultatet och analysen har formulerats. Detta har naturligtvis påverkat utformningen 

av studien samt de slutsatser som dras. Det är dock omöjligt att redogöra för på vilket sätt 

förförståelsen har påverkat studien. 

 

6.8 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet innebär om det som avses att undersökas, observeras eller mätas, verkligen 

undersöks, observeras eller mäts (Bryman, 2008). I denna studie har det undersökts och 

jämförts vad socialsekreterare och klienter i en specifik kommun har för upplevelser och 

erfarenheter av nätverksmöten. Frågor rörande deras upplevelser av att delta i nätverksmöten 

har ställts under intervjuerna. Resultatkapitlet bygger på dessa upplevelser som sedan ligger 

till grund för analysdelen. Intervjuguiden som använts har utarbetats tillsammans med 

ytterlige en student. Frågorna har även lästs igenom av handledare till arbetet innan de 

började användas. Utgångspunkt för skrivandet av intervjuguiden har även varit i andra 

liknande studiers intervjuguider. Det hade dock varit önskvärt med fler intervjuer för att få ett 

mer generaliserbart resultat. 
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Reliabilitet kan likställas med tillförlitlighet. Om studien skulle göras en gång till, skulle då 

samma resultat ges? Har slumpen eller andra tillfälligheter inverkat? (Bryman, 2008). Vissa 

forskare menar att begrepp som reliabilitet och tillförlitlighet inte kan användas i en kvalitativ 

undersökning eller studie. Detta bland annat då intervjupersonen kan inverka på resultatet 

genom sin påverkan på intervjupersonerna (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Om 

denna studie skulle genomföras igen av en annan undersökare skulle den mycket troligt ge ett 

annat resultat, även om samma intervjupersoner skulle användas. Resultatet skulle troligtvis 

inte bli detsamma om andra intervjupersoner ur den specifika kommunen skulle användas. 

Detta med anledning av att den individuella åsikten i en kvalitativstudie spelar en avgörande 

roll för resultatet och alla människor har enligt Bryman (2008) mer eller mindre varierande 

åsikter. 

 

6.9 Begränsningar 
 

En begränsning som finns med studien är att enbart fem intervjuer har genomförts. Detta kan 

ses som för få för att kunna dra mer generella slutsatser utifrån resultatet. Om ett större antal 

intervjuer hade genomförts hade resultatet kunnat ansetts som mer generellt för den specifika 

kommunen. Kvalitativa studier genomförs allt som oftast inte i syfte för att kunna dra 

generella slutsatser utifrån det resultat som ges. De har fokus riktat mer mot hur den enskilde 

individen eller den specifika gruppen upplever något specifikt fenomen (Bryman, 2008; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Om syftet är att dra generella slutsatser antingen utifrån ett urval ur 

eller en undersökning i totalpopulation är den kvantitativa undersökningsmetoden att 

rekommendera (Dahmström, 2011). 

 

6.10 Metoddiskussion 

 
Något som går att diskutera i oändlighet är avidentifiering av intervjupersoner. I denna studie 

har två kvinnliga socialsekretare och en manlig intervjuats. Det har intervjuats en mamma och 

ett föräldrapar, en man och en kvinna i detta fall. Om det i denna studie enbart skulle 

förväxlats namn inom det kön som individen har, skulle det varit uppenbart för de andra som 

arbetar inom socialtjänsten i den specifika kommunen att avgöra vem som står för vilka 

åsikter. Detsamma gäller föräldrarna. Om föräldraparet skulle benämnas som just 

föräldraparet, skulle det också vara lätt att urskilja om det är den ensamstående mamman eller 

om det är föräldraparet som svarat vad. I denna studie kommer därför alla intervjupersoner 

benämnas med kvinnliga namn. Det skulle kunna ha förts olika könsmässiga resonemang i 

studien, men med hänsyn till intervjupersonernas integritet har detta val gjorts för 

avidentifiering. 

 

Intervjuguiden som används är semistrukturerad, vilket enligt Bryman (2008) innebär att den 

ger möjlighet till följdfrågor, även förtydliganden av frågor kan göras då intervjupersonerna 

inte riktigt förstår dem. Detta kan ses som en fördel med den valda metoden i studien. Under 

alla intervjuer ställdes även en fråga rörande om intervjuaren kunde återkomma till 

respondenterna om det dök upp några mer frågor eller om det var några oklarheter. Alla 

respondenter svarade ”ja” på denna fråga. Antalet intervjupersoner i studien, som enbart är 

sex, kan däremot uppfattas som en nackdel. Detta leder till att studiens resultat blir svårt att 

generalisera på en större population. Syftet med en kvalitativ studie är dock att lägga tyngden 

på den enskildes åsikter och upplevelser (Bryman, 2008). 
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7. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som ligger till grund för denna studie. 

Analytiska resonemang förs mer eller mindre genom hela kapitlet. 

 

7.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

 

7.1.1. Klienterna 

 

Maja har två barn. Båda barnen har varit aktuella vid socialtjänsten. Hon har deltagit vid 

ungefär 20 nätverksmöten. Maja har akademisk utbildning och tillsvidareanställning. Maja 

har sökt hjälp till sina barn vid socialtjänsten i ett flertal år. Hon fick inte hjälp till att börja 

med, men under de senaste åren får hon hjälp från socialtjänsten. 

 

Petra har tre barn. Två av dessa är aktuella vid socialtjänsten i den specifika kommunen. 

Petra har deltagit vid ungefär 15 nätverksmöten. Petra har tillsvidareanställning. 

 

7.1.2. Socialsekreterarna 

 

Eva har socionomutbildning. Hon har bland annat arbetat på behandlingshem, HVB-hem 

(Hem för Vård och Boende) och arbetar nu inom socialtjänsten. 

 

Lena har läst sociala omsorgsprogrammet. Hon har bland annat arbetat som enhetschef på 

olika boenden, varit biståndsbedömare samt arbetar inom socialtjänsten. 

 

Karin har precis som Eva en socionomutbildning. Hon har bland annat arbetat inom 

kriminalvården, varit föreståndare på boenden samt arbetar inom socialtjänsten.  

 

7.2 Klienters och socialsekreterares upplevelse av nätverksmöten som 

samverkansform 
 

7.2.1. Socialsekreterare 

 

Samtliga socialsekreterare belyser relationernas betydelse för att få till stånd en god 

samverkan. De menar att möjligheten till att samverka är personbundet. Om en aktör har 

förhinder och inte kan närvara på ett nätverksmöte på grund av till exempel semester, 

sjukdom eller avslutad anställning, kan detta vara avgörande för om mötet kommer bli bra 

eller ej. Att utfallet av mötet kan bindas så starkt till en enda aktör upplever Lena som en 

svaghet. Eva upplever att en vana av att tidigare ha samverkat kan göra samverkan mer 

underlättad, ”personer som kommer utifrån har det svårare att få till stånd en samverkan, då 

de ännu inte har några etablerade kontakter”. Socialsekreterarna påtalar även vikten av en 

positiv vilja och en god inställning, till samverkan samt att arbeta för klienten. Eva uttrycker 

saken: ”Det gäller att ha en positiv vilja också. En del (professionella) kanske bara kommer 

för att de måste…” Lena har också erfarenhet av att andra professionella inte försöker finna 

en lösning till problemet. Hon menar att vid vissa möten finns det ingen som vill ta i 

problemet. De som deltar försöker gå från mötet med så få arbetsuppgifter som möjligt och de 

försöker inte se några lösningar på problematiken utan har enbart fokus på tidigare icke 

fungerande insatser.  
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Socialsekreterarnas uttalande gällande den enskilda individens påverkan på samverkan 

stämmer väl överens med Hellgren och Tegenfeldts (2009) tes av personalens betydelse för 

samverkan. Författarna menar att en av aspekterna som försvårar samverkan är just 

personalomsättning. Här kan en jämförelse göras mellan socialsekreterarnas samt Hellgrens 

och Tegenfeldts (2009) resultat gällande betydelsen av den enskilda individen i samverkan. 

Båda påtalar personens betydelse för att få till stånd en god samverkan. Även Ceder (2008) 

påvisar flertalet hinder som talar mot samverkan i sin forskning. Han menar dock också att 

om viljan finns hos dem som deltar, att samverka, går det oftast att hitta lösningar för denna. 

En tolkning utifrån Ceders (2008) forskning gentemot vad socialsekreterarna anser gällande 

vilja till att samverka kan däremot göras att delar av eller personer från de olika 

organisationerna som blir inbjudna till nätverksmöten i kommunen inte har en positiv 

inställning eller vilja till att samverka. Då denna vilja inte finns kan arbetet bli ”tungrott” 

enligt Lena. 

 

7.2.2. Positivt med samverkan 

 

Även tidsaspekten påtalas, både som positiv och negativ. Lena berättar att det kan finnas 

föräldrar ”som är väldigt trötta på möten”. Hon menar att för dessa familjer kan det vara 

nödvändigt att samla alla inblandade aktörer vid ett och samma tillfälle för att på så sätt 

minska mötestillfällena för klienten. Samtidigt ser hon att nätverksmöten kan vara 

tidskrävande för de professionella. Hon uppger bland annat att det krävs tid för förberedelse 

samt efterarbete i form av till exempel protokollskrivning. Karin däremot anser att ”Fördelar 

(med samverkan) är att man i någon mening kommer samman och stämmer av”. Lena tycker 

att ”det är roligt att arbeta med andra och inte alltid jobba ensam”. Hon är även intresserad 

av att lära hur andra organisationer och myndigheter samverkar, ”och sen tycker jag det är 

lyckat om man lyckats få fram en positiv förändring för den enskilde. Det är det som är 

drivkraften i hela jobbet, tycker jag”. Tidssparande, tidigare upptäckt av utsatta barn, ökad 

kunskap samt kompetenshöjning är några av de positiva aspekter som Hindberg (2001) 

påtalar i sin forskning gällande samverkan. Här påvisas att socialsekreterarna lyfter fram ett 

par av de faktorer som Hindberg (2001) enligt sin forskning visar är positiva aspekter med 

samverkan. De anser likt Hindberg (2001) att det i vissa fall kan vara tidssparande. Hindberg 

(2001) menar dock att det är socialsekreterarna som kan spara tid i och med samverkan, 

medan socialsekreterarna främst belyser aspekten som positiv hos klienterna. Lena har även 

ett intresse över att få lära från och om andra organisationer. Detta kan kopplas till Hindberg 

(2001) och hennes forskning som menar att en god samverkan leder till ökad kunskap och 

kompetenshöjning. 

 

7.2.3. Svårigheter med samverkan 
 

Lena påtalar vikten av organisationens tankar och värderingar kring den mängd tid och energi 

som skall läggas på samverkan. Hon menar att om den organisatoriska inställningen är positiv 

till samverkan, blir denna bättre än om organisationen haft mer strama tyglar. Detta som Lena 

påtalar gällande organisationens samt cheferna påverkan på samverkan påtalar även Ceder 

(2008) i sin forskning rörande samverkan och dess hinder samt möjligheter. Han menar att 

nyckelrollen för samverkan ligger hos just cheferna. Deras engagemang och inställning för 

prioritering av samverkan spelar en avgörande roll inom organisationen (a.a.). 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som så att socialtjänsten som organisation tillsammans 

med de chefer som arbetar inom den påverkar sina medarbetare till hur mycket kraft de 

kommer lägga på samverkan. Forskning från Hellgren och Tegenfeldt (2009) visar också att 

organisatoriska, professionella samt ekonomiska förutsättningar krävs för att kunna 
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implementera samverkan. Författarna menar dessutom att förtydliganden gällande det 

juridiska, ekonomiska samt professionella ansvaret måste göras för att en god samverkan ska 

kunna komma till stånd (a.a.). 

 

7.2.4. Klient 

 

Till skillnad från socialsekreterarnas övervägande positiva syn på nätverksmöten som 

samverkansform, visar resultatet att klienterna har en annan uppfattning. Av 

intervjumaterialet framgår bland annat att Maja inte upplever nätverksmöten som en bra 

samverkansform. Hon menar att det vid större möten (där det deltar över tio olika aktörer) inte 

finns någon samverkan. Maja anser att det enbart finns samverkan vid de möten där skola och 

socialtjänst närvarar. Detta grundar hon på att det vid dessa möten alltid finns ett problem som 

någon ur personalen måste lösa. Hon uppfattar inte att det förekommer problem som måste 

lösas vid Västbusmöten och liknande och på så sätt ingen samverkan. Detta upplever Maja 

leda till att de olika aktörerna berättar om sitt arbete med hennes barn och efter det konstateras 

att det går ganska bra. Sedan går alla hem. Maja tror att skillnaden i hennes upplevelse av 

samverkan beror på skolan som organisation. Hon tror att det är dem som organisation som 

har medel att samverka med andra aktörer. ”Det är mer sudoku över dem. Det måste finnas 

något i varje ruta, ingen får vara tom och det får inte förekomma två i samma. Det måste 

klicka! En lärare måste finnas, en lokal, en taxi som kan skjutsa till skolan. De måste helt 

enkelt lösa det som lagen kräver att de ska lösa. Därför blir det en annan typ av möten 

också”. Skolan har dock närvarat vid alla Västbusmöten. 

 

Petras upplevelse av samverkan i nätverksmöten liknar Majas. Petra menar att ”alla håller 

hårt på sitt” och delger inte den information de besitter. ”Det finns ingen (professionella) 

som går över gränsen för att försöka samverka”. Hon tror att resursfrågan kan vara en orsak. 

Petra upplever ingen samverkan under nätverksmöten, men hon önskar att de professionella 

kunde samverka. Hon tror att det skulle underlätta både för henne och för dem personligen. 

 

Av resultaten framgår att klienterna inte kan avgöra varför de professionella inte samverkar, 

utan de upplever bara att de inte samverkar med varandra. Enligt Brännström Forss (2006) 

och Ceder (2008) finns det ett flertal olika faktorer som kan försvåra eller förhindra 

samverkan. De menar bland annat att inget personligt engagemang, omorganisationer, stor 

arbetsmängd, begränsade resurser samt tidsbrist kan vara hinder för samverkan. Då klienterna 

inte upplever att det finns någon samverkan mellan de professionella i de nätverksmöten de 

varit delaktiga vid kan en tolkning göras att de olika organisationerna inom den specifika 

kommunen inte har personal med till exempel tillräckligt engagemang. Det skulle också 

kunna vara så att det pågår omorganiseringar eller andra organisatoriska förändringar i de 

olika verksamheterna.  

 

Hellgren och Tegenfeldt (2009) menar att det största ansvaret för samverkan ligger på 

ledningen. Detta då organisatoriska, professionella samt ekonomiska förutsättningar är 

nödvändiga för att kunna implementera samverkan. För att samverkan ska fungera på sikt i 

praktiken krävs stöd från ledning samt struktur (a.a.). Här kan en fråga ställas om det är 

ledningens inställning till samverkan som är avgörande för klienternas upplevelse gällande 

avsaknad av samverkan eller om det finns någon annan anledning till detta? 
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7.2.5. Skillnader samt likheter mellan klienter och socialsekreterares upplevelser av 

nätverksmöten som samverkansform 

 

Den största skillnaden som studien påvisar mellan socialsekretare samt klienters upplevelse 

av nätverksmöten som samverkansform är att klienterna har en klart mer negativ upplevelse 

av nätverksmöten som samverkansform jämfört med vad socialsekreterarna har. Klienterna 

anser att de professionella sitter och håller på det som de kan bidra med och inte alls 

samarbetar eller samverkar med varandra. Socialsekreterarna upplever nätverksmöten som en 

bra form för samverkan, men att den behöver utvecklas samt fördjupas på olika sätt. En av 

klienterna anser att de professionella inte samverkar vid nätverksmöten, medan den andra 

klienten menar att det kan finnas en god samverkan om det finns ett tydligt problemområde 

som måste finna en lösning under mötet. 

 

Då forskning framtagen av Ceder (2008) samt Hellgren och Tegenfeldt (2009) visar på att 

ledningen samt det personliga engagemanget spelar en stor roll för samverkan går det utifrån 

dessa uppgifter att ifrågasätta ledningens samt det personliga engagemanget i kommunen. En 

tolkning här skulle kunna göras till att samverkan inom kommunen inte etablerat sig i fulla 

former ännu, vilket resulterat i att inga klara direktiv finns från ledningen gällande vilka 

resurser som skall läggas på samverkan. Det kan vara så att personal inom organisationerna i 

kommunen inte hunnit etablera kontakter och relationer till varandra bland annat på grund av 

personalomsättning, vilket är ett hinder för samverkan enligt Hellgren och Tegenfeldt (2009). 

Mer tid, resurser samt engagemang från ledning och professionella arbetare kring samverkan 

skulle kunna vara några aspekter som kan behöva betonas i större utsträckning för att skapa 

en bra och fungerande samverkan i nätverksmöten både för klienter samt socialsekreterare. 

 

7.3 Deltagande i nätverksmöten 

 
7.3.1. Socialsekreterare 

 

Karin tycker att det varierar hur upplevelsen är att delta i nätverksmöten. Hon menar att 

formen som sådan inte är den ultimata. Karin eftersöker mer förberedelse, mer analys samt 

mer efterarbete. Hon upplever att professionella som inte är förberedda kan sitta på 

nätverksmöten och fatta förhastade beslut. Hon skulle vilja att mer utrymme gavs till 

analysering av olika möjliga lösningar på individers problematik. Karin menar ”att utifrån 

allas berättelser fattas ett beslut utan analys”. Detta upplever hon som den största svagheten 

med nätverksmöten. Karin föredrar inte att ha nätverksmöten som arbetsmodell, inte i den 

formen som det är nu. Hon upplever att det respektras när någon vill prata, men att klienten 

generellt sett får för lite tid under mötet. Karins erfarenhet till varför ett möte hålls är att det är 

något som inte fungerar, ett problem måste lösas. Hon tycker att samverkan är positivt, men 

att det är viktigt att inte fastna i sin ”låda”, utan att det under nätverksmötet sker en 

brainstorming där de olika aktörerna hjälper varandra att komma med nya idéer gällande 

lösningar. 

 

Karins perspektiv rörande när nätverksmöten skall inledas kan jämföras med Forkbys (2006) 

forskning gällande nätverksmöten. Karin menar att nätverksmöten skall hållas då det finns ett 

problem som måste lösas, vilket överensstämmer med Forkbys (2006) resultat. En tolkning 

skulle kunna göras att nätverksmöten inte inleds då de inte har något syfte att behandla i de 

ärenden då Karin är handläggare, vilket kan ses som tidsvinnande både för professionella 

samt klienten. Det är dock viktigt att vara uppmärksam om ett problem skulle uppstå, så att 

det inte förbises och leder till negativa konsekvenser för klienten. Enligt Forkby (2006) kan 
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det vara bra att samla nätverket kring den enskilde för att sammankalla de resurser som finns 

och på så sätt kunna göra ett så gott arbete som möjligt för den enskilde (a.a.). 

 

Eva och Lena upplever även att strukturen är avgörande för utfallet. Lena uttrycker det ”Om 

det blir en bra struktur på mötet så brukar det oftast bli ett bra möte”. Lena påtalar även här 

personens betydelse. Hon upplever att andra professionella kan utrycka sig klumpigt och 

respektlöst gentemot klienten, vilket hon inte uppskattar. Lena ser dock övervägande fördelar 

med att delta i nätverksmöten, både för egen del samt för klienterna. Lena föredrar att jobba 

samt samarbeta med andra för att komma fram till gemensamma samt hållbara lösningar som 

den enskilde uppskattar. 

 

Lenas åsikter rörande den enskilde personens samt strukturens betydelse kan liknas med 

Forkbys (2006) slutsatser, som menar att nätverksledarna spelar en avgörande roll för 

resultatet. Om de kan strukturera upp mötet, fördela ordet samt inge förtroende ökar chansen 

för att mötet ska bli lyckat för deltagarna samt generera ett gott utfall (a.a.). Strukturen under 

nätverksmötet upplever socialsekreterarna som viktig. Här kan en tolkning göras att om 

nätverksledaren har förmågan att strukturera nätverksmötet kan detta inverka positivt på 

resultatet för den enskilde. 

 

Eva är generellt sett positiv till nätverksmöten. Hon ser fördelar både med att ha möten 

tillsammans med klienten samt tjänstemannamöten. Eva poängterar även den som leder 

nätverksmötets roll, hur överens de som deltar är rörande hur ett problem ska kunna lösas, 

ledningens inställning till samverkan samt mötets syfte. Eva eftersöker dock metoddiskussion 

inom socialtjänsten då hon inte anser den tillfredsställande i dagsläget. Evas upplever också 

att andra organisationer inte vill ses för att diskutera hur de kan arbeta tillsammans i olika 

frågor och hur de skulle kunna göra för att samarbeta eller samverka med varandra. Hon 

upplever att det beror på att detta skulle leda till ”extra arbete” för dem. Detta ser Eva som ett 

stort hinder i sitt arbete. Hon tror att detta skapande av kontakter skulle underlätta både 

hennes samt andra verksamheters arbete. 

 

Eva upplever att professionella från andra organisationer har fel inställning när det gäller att 

samarbeta. Ceder (2008) poängterar i sin forskning inställningens betydelse för samverkan. 

Han menar som tidigare nämnts att för att få till stånd en fungerande samverkan spelar 

ledningens inställning en avgörande roll. Då nätverksmöten är en form av samverkan kan 

detta även ses som tillämpbart i detta syfte. En tolkning kan här göras att i den specifika 

kommunen krävs tydligare direktiv gällande hur samverkan samt hur arbetet tillsammans med 

andra verksamheter eller organisationer skall utföras. Detta för att få ett så bra arbete som 

möjligt både för de professionella samt den enskilde. 

 

7.3.2. Klient 

 

Maja menar att det inte finns någon anledning att hålla nätverksmöten om det inte finns ett 

specifikt syfte som är klart och tydligt uttalat. Även ett problem som någon profession eller 

organisation söker svar på är ett måste för att ett nätverksmöte enligt Maja skall kunna bli bra. 

 
”Det måste finnas en exakt operationstid, vilken läkare som ska utföra operationen eller på skolan 

ska det vara exakt ’vilka kurser ska barnet läsa?’... Finns det inte en förutbestämd agenda som 

behandlar exakt vad som ska avhandlas, så finns det absolut inget syfte. Det spelar ingen roll om 

det finns protokoll där det står att person A gör det och person B det.  Det måste finnas någon fråga 

som personalen vill få svar på. Annars finns det ingen vits med mötet!”. 
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Maja vet inte varför nätverksmöten inte är ett bra arbetssätt. Hon funderar på om hindret kan 

vara sekretessen eller om det är hennes närvaro i egenskap av förälder som hindrar 

arbetssättet. Hon undrar om de professionella inte vågar säga rakt ut att hennes barn inte 

klarar av vissa saker som föreslås under mötet. Hon tror inte att strukturen på mötet haft 

någon större inverkan på hennes upplevelser av att delta i nätverksmöten. 

 

Petra delar inte Majas negativa upplevelser av att delta i nätverksmöten till fullo. Innan 

nätverksmöten startade i ”hennes” ärende fick hon ringa väldigt mycket. Hon spenderade ett 

tiotal timmar i veckan enbart till att ringa runt till olika verksamheter. När nätverksmötena 

började anordnas blev detta en stor tidsvinst för Petra. Petra delar dock Majas uppfattning om 

att det inte blir ett bra möte då det förekommer väldigt många olika aktörer, som vid till 

exempel Västbusmöten. Varken Petra eller Maja upplever att de får komma till tals i någon 

större utsträckning då de deltar i dessa möten. De menar att de känner sig nedtryckta redan 

från början då de kommer till ett sådant möte. Ingen av klienterna upplever Västbus som en 

bra modell. När Petra talar om Västbusmöten yttrar hon: ”det är mycket kackel och inga 

beslut fattas”. Denna åsikt delas av Maja som beskriver mötena som ”mingelmöten”. Hon 

upplever mötena som och undrar om ”alla tycker det är skönt med en micro-paus på ett 

möte?”. Detta då hon menar att det inte fattas några direkta beslut under dessa möten. 

 

Vikten av att få komma till tals påtalar inte bara Maja och Petra utan det är även en aspekt 

som Forkby (2006) tar upp i sin forskning. Han menar att en av de viktigaste delarna under ett 

nätverksmöte är att alla som deltar får komma till tals. Detta med anledning av att syftet med 

mötet är att sammanföra de olika aktörerna för att söka lösning på ett problem (a.a.). Båda 

klienterna har klart utryckt att de inte fått komma till tals i den utsträckning de önskat då de 

deltagit vid Västbusmöten. När antalet aktörer minskat (till under tio, gärna runt fem), har 

klienterna upplevt sig få komma till tals i större utsträckning. De uppfattar även att problem 

och svårigheter kan ordnas vid dessa möten. Här kan en tolkning göras att det är antalet 

deltagare vid nätverksmöten som är avgörande för i hur stor utsträckning klienter får komma 

till tals. I ju större utsträckning klienten får komma till tals, ju mer verkar klienten vara 

behagad av resultatet. 

 

Petra menar också att det är viktigt med en helhetsbild i nätverksmötena. Petra har tre barn, 

men det är bara två som är aktuella vid socialtjänsten. Det barnet som inte är aktuellt inom 

socialtjänsten eller andra organisationer som hennes andra barn är, får inte diskuteras på 

nätverksmötena. De professionella menar att hon inte hör dit. Vid alla nätverksmöten Petra 

närvarat vid, så har båda de ”aktuella” barnen diskuterats. Efter några möten så ville de 

professionella deltagarna dela upp nätverksmötet, så att det ena barnet diskuterades under 

första delen och det andra barnet under den andra delen. Detta då de professionella inte ville 

avvara en halvtimma för att prata om ett barn som de till exempel inte undervisade, eller som 

inte de direkt berördes av. Petra tycker inte riktigt om denna strategi, då hon ser familjen som 

en enhet. Hon menar att om inte ett av hennes barn mår bra, så påverkar det även de andra 

barnen. 

 

Att belysa helheten framför delarna, vilket Petra anser att man måste göra, är utgångspunkten 

för systemteorin. Bland annat Payne (2008) beskriver systemteorins styrka som sådan att den 

ser helheten framför dess delar. Om ett problem uppstår så tillskrivs inte enbart den enskilde 

individen ansvaret för den uppkomna situationen, utan hela dennes omgivande system ses 

som medorsak till detta. Systemteorin belyser även miljöns påverkan och menar att samspelet 

mellan miljö och individ samt individ med andra individer är viktiga aspekter att belysa för att 

få ett helhetsperspektiv, vilket är en av systemteorins mest karakteristiska drag (Healy, 2005; 
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Payne, 2008). Nätverksmöten vilar på en systemteoretisk grund och ett syfte med 

nätverksmöten är att samla individens eller familjens nätverk. Detta för att få ett 

helhetsperspektiv samt att tillsammans söka lösningar på den enskildes problem 

(Familjerådslag). Petras tro och ambition av att delta i nätverksmöten överensstämmer inte 

med vad tanken enligt ovannämnd litteratur är gällande deltagande vid dessa möten. Petras 

syn på sig själv och hennes familj, kan tolkas utefter den ovannämnda beskrivningen av 

systemteorin. Hon ser till exempel barnet som inte är aktuell vid socialtjänsten som en del i 

hur hennes andra två barn mår samt vice versa. Att Petra inte får prata om detta tredje barn 

kan tolkas som att de som leder nätverksmötena inte vet att grunden inom systemteorin är just 

att belysa helheten framför delarna. Om detta skulle vara fallet kan en möjlig förklaring till 

Petras missnöje med nätverksmöten bottna i de professionellas okunskap gällande den 

systemteoretiska grunden. En annan möjlig orsak skulle kunna vara tidsbrist, då 

professionella bett om att dela upp nätverksmötet, så att det som rör det ena barnet behandlas 

först och att det andra barnet behandlas under den andra delen av mötet. 

 

Både Maja och Petra upplever sig som sagt inte ha fått komma till tals vid alla tillfällen i den 

mån de önskat. Dock upplever båda att de blivit lyssnade på samt respekterade när de väl 

delgivit saker under mötena. De upplever sig inte överkörda, utan när de pratat har de fått en 

reaktion på att det som de berättat kommit fram, även om det inte alltid lett till en lösning. 

 

7.3.3. Skillnader och likheter i upplevelser av deltagande i nätverksmöten mellan 

socialsekretare och klienter 

 

Socialsekreterarna är övervägande positiva till att delta i nätverksmöten. Karin är den som är 

mest skeptisk till arbetsformen. Hon menar bland annat att klienterna inte får komma till tals i 

den utsträckning hon önskar samt att det inte finns det djup och möjlighet till analys som hon 

skulle vilja. Klienterna delar denna uppfattning gällande att de inte får komma till tals i den 

utsträckning de skulle vilja då de deltar i större nätverksmöten. De upplever sig annars 

lyssnade på. Klienterna är inte lika positivt inställda till att delta i nätverksmöten som 

socialsekreterarna. Socialsekreterarna tror att strukturen spelar in för utfallet av mötet, vilket 

Forkby (2006) också påtalat i sin forskning gällande nätverksarbete. Maja däremot tror inte att 

strukturen påverkar utgången av nätverksmötet över huvudtaget. Här kan en stor skillnad ses 

mellan socialsekreterarna och klienterna. Huruvida strukturen inverkar eller ej är svårt att 

konstatera. Det som kan utläsas är att socialsekreterarna samt resultatet av Forkbys (2006) 

forskning pekar på att strukturen inverkar på nätverksmötets utfall. 

 

7.4. Positiva aspekter 
 

7.4.1. Socialsekreterare 

 

Det Eva upplever som positivt med att arbeta med nätverksmöten är att ”det kan bli en väldigt 

stark, positiv kraft…och familjen kan känna att det är många som jobbar åt samma håll…Det 

är ju läkande tycker jag”. Lena däremot menar att det kan vara nyttigt för den enskilde att få 

se alla människor som arbetar runt omkring denne, så att han eller hon förstår att det finns 

flera människor som hjälper till, ”det blir en helhet när klientens resurser belyses och i och 

med mötet kan dessa utnyttjas på bästa sätt”. Hon menar också att det kan vara bra att som 

professionell se vad de andra professionella jobbar med i samma ärende. Det kan bli ”jaha, 

men håller du på och gör samma sak? Gud vad tokigt, men då kan vi ju försöka samordna 

detta på något vis”. Lena tror också att den ”nya dynamiken” i form av gruppen som skapas i 

och med nätverksmötet kan leda fram till nya lösningar som inte de olika professionella 
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aktörerna hade kommit fram till var och en för sig. Det Karin ser som positivt är att ”alla 

berörda kommer samman”. Hon tror också att det kan bli viktigt för föräldrarna att se alla 

som finns runt om och som vill hjälpa till kring deras barn. Socialsekreterarna menar också att 

det kan vara ett tidssparande arbetssätt, främst för klienten. 

 

Hindberg (2001) menar att en välfungerande samverkan kan leda till att arbetet blir 

tidssparande, en kompetenshöjning hos de som deltar samt arbetet kan bli mer underlättat. 

Dessa olika aspekter som Hindberg (2001) menar kan bli resultatet av en fungerande 

samverkan påtalar även socialsekreterarna som positiva vid nätverksmöten. Även Josefsson 

(2007) menar att dessa aspekter kan komma ur en god samverkan. Han beskriver dessutom att 

samverkan kan ge klienter bättre hjälp, bland annat genom de resurser som upptäcks då de 

olika aktörerna samlats. Resurserna tillvaratas också på ett bättre sätt då de belyses under ett 

nätverksmöte (a.a.). Socialsekreterarna kan se att dessa olika aspekter kommer ur 

nätverksmöten. Detta påvisar bland annat att de olika aspekterna som socialsekreterarna i den 

specifika kommunen upplever som positiva med nätverksmöten, även upplevs som positiva 

av socialsekreterare i andra kommuner. Här kan en tolkning göras att nätverksarbete i 

kommunen underlättar för personalens arbete och att nätverksmöten uppfattas som mestadels 

positivt. 

 

7.4.2. Språket 

 

Eva och Lena upplever oftast att språket ligger på en nivå som de tror klienterna förstår. Karin 

däremot menar att de professionella kan använda språket som ett maktvapen gentemot 

klienten. Hon upplever att det ofta är ett yrkesspråk som används. Hon påtalar även språkets 

tempo som en maktaspekt. En faktor som Forkby (2006) menar är positiv med nätverksmöten 

är att alla aktörer och klienten får höra samma sak samtidigt. Om klienten är med under 

nätverksmötet och får höra det som sägs tillsammans med övriga ses detta som positivt och 

som en möjlighet till mindre missförstånd (Forkby, 2006). Om klienterna inte förstår vad som 

sägs kan frågan ställas om det verkligen är så bra för dennes del att samlas tillsammans med 

alla aktörer för att höra diskussioner som de ändå inte förstår. 

 

7.4.3. Klienter 

 

Det positiva som Petra upplever med nätverksmöten är att det är tidssparande för henne. Detta 

i och med att hon slipper ringa så många samtal i veckan som hon tidigare varit tvungen att 

göra. Nu var alla aktörer som hon tidigare ringt, samlade på ett och samma ställe. Hon 

berättar att hon bland annat varit tvungen att ta ledigt från jobbet för att kunna ringa till olika 

personer under deras telefontid. Det Maja däremot upplever som positivt är att ”alla är 

godhjärtade och vill väl”. Hennes upplevelse eller erfarenhet av nätverksmöten är dock inte 

övervägande positiva. 

 

Socialsekreterarna trodde att nätverksmöten ledde till tidssparande för klienterna. Petra 

upplever att nätverksmötena just sparade tid för henne. Här kan en tolkning göras att 

socialsekreterarna i viss mån kan känna av sina klienter och se hur de upplever olika aspekter 

samt vilka ”metoder” som kan fungera för dem. Å andra sidan kan det ses som en liten del av 

en metod som fungerar för en klient om det bara är en aspekt, i detta fall tidssparande, som 

klienten upplever som positivt och gynnande för denne. 
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7.4.4. Olikheter mellan socialsekretares och klienters positiva upplevelser 

 

Det som går att utläsa är att socialsekreterarna generellt sett har en mer positiv inställning till 

nätverksmöten. De upplever att de i större utsträckning ”vinner” på att delta i nätverksmöten i 

jämförelse med vad klienterna gör. Klienterna upplever inte att nätverksmötena gynnar dem i 

särskilt stor grad. Socialsekreterarna ser att de kan gynnas i sitt arbete runt en klient genom att 

samverka med andra professionella. Lena tror att hon tillsammans med andra professionella 

kan komma på nya lösningar som hon inte skulle kommit på själv. Detta menar hon är en 

positiv aspekt i hennes klientarbete. En tolkning skulle kunna vara så att nätverksmötet är en 

bra arbetsform för klienten, fast då indirekt. De professionellas gemensamma lösningar 

kanske inte uppfattas av klienten vilket resulterar i att de inte kan se det positiva som 

socialsekreterarna gör med nätverksmötet. Det kan också vara så att de professionella kan 

behöva ha tjänstemannanätverksmöten. Då kan de diskutera fram olika lösningar utan att 

klienten närvarar. 

 

Maja tycker att det kan vara bra för de professionella att ha möten tillsammans utan henne och 

hennes barn. Hon tror att de kan prata mer fritt då och hon menar att de kan diskutera fram 

olika alternativa lösningar. Hon anser inte att hon behöver bli inkopplad förrän de 

professionella kommit fram med alternativa lösningar. Hon menar att det kan inge falska 

förhoppningar om klienterna är med vid alla nätverksmöten, framförallt om resurser och 

liknande diskuteras som inte klienten egentligen inte berörs utav. ”De (professionella) får 

gärna ha möten utan mig”. Hon tror att det kan förekomma mer brainstorming under dessa 

möten, vilket hon inte upplever finnas då hon närvarar. 

 

Forkbys (2006) resultat pekar dock på att det kan vara bra att den enskilde närvarar på 

nätverksmötena så att alla hör samma sak. Han menar också att detta kan minska risken för 

missförstånd (a.a.). Här går det att utläsa att Majas synpunkter står helt mot Forkbys (2006). 

Detta då hon menar att mötet istället för att vara klargörande som Forkby (2006) anser att det 

kan vara, är otydligt och att det kan inge falska förhoppningar för den enskilde. Vad denna 

olikhet beror på är svårt att avgöra. En möjlig tolkning skulle kunna vara att under de mötena 

som Maja närvarat vid så diskuteras mer resursfrågor och liknande som hon egentligen inte 

har något med att göra, vilket det inte har gjorts i de intervjupersonernas möten som deltagit i 

Forkbys (2006) studie. Detta skulle kunna ha lett till Majas och Forkbys (2006) olikartade 

uppfattning. 

 

7.5. Negativa aspekter 

 
7.5.1. Socialsekreterare 

 

Eva och Lena upplever tiden som den mest negativa aspekten med nätverksmöten. De menar 

att det kan ta mycket tid att samla ihop alla som är inbjudna till ett möte och det kan vara svårt 

att planera in ett möte då alla har möjlighet att närvara. Detta kan leda till att det drar ut på 

tiden innan ett möte blir av. Eva menar även att ”det kan vara tidskrävande att förankra 

idéer”. I den specifika kommunen arbetar de ofta ensamma i nätverksmöten, dock önskar 

socialsekreterarna att de kunde vara två. De menar att det skulle underlätta arbetet och skulle 

kunna ge mötet en bättre struktur. Den ena kan fördela ordet, i form av mötesledare, och den 

andre kan vara sekreterare och föra anteckningar till ett kommande protokoll. Som det ser ut 

idag måste en person göra allt detta på en gång. Lena menar att två närvarande från 

socialtjänsten är ”viktigt både ur vår synvinkel och ur ett klientperspektiv, arbetsfördelningen 

blir som en viss kvalitetssäkring för den enskilde”. 
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I likhet med Lena påtalar både Ceder (2008) och Brännström Forss (2006) i sin forskning 

tidsaspekten som en faktor som kan förhindra samverkan i form av till exempel 

nätverksmöten. De båda författarna menar också att samverkan kan leda till att tid sparas om 

utgångspunkten är i ett längre perspektiv. För att koppla detta till socialtjänsten i den specifika 

kommunen, så bekräftas att det kan vara tidskrävande arbete att delta och initiera 

nätverksmöten. Samtidigt måste kanske ett längre perspektiv användas av socialsekretarena. 

Det kan ges möjlighet att spara tid senare i klientens ärende. Det vill säga att de lägger ned 

mycket tid här och nu, vilket de kanske ”tjänar in” längre fram då de löser problemsituationer 

under en kortare period vilket kan resultera i att kontakt med socialtjänsten kan avslutas 

tidigare jämfört med vad den hade behövts annars. 

 

Lena menar att det i vissa fall kan vara svårt att veta vilken information som kan delges på 

mötet och vilken som inte är lämplig att delge. Hon menar att det kan försvåra arbetet för den 

enskilde om inte de olika aktörerna vet vad de kan delge övriga närvarande. Detta kan 

likställas med regler gällande sekretess. Sekretess och vilken information som får lämnas ut 

mellan olika organisationer kan enligt Ceder (2008) förhindra eller försvåra samverkan. Han 

menar även att det kan finnas andra formella hinder som kan försvåra samverkan (a.a.). Lena 

upplever uttryckligen inte sekretessen som ett hinder för att arbeta i form av nätverksmöten. 

Dock kan en tolkning göras att oklarheten rörande vilken information som kan delges eller ej 

delvis är ett sekretessproblem. Det skulle kunna vara så att klienten inte vill att den 

professionelle skall berätta om vissa saker i mötet och då måste den professionelle respektera 

detta. Det skulle också kunna vara så att de professionella har svårt att avgöra vilken 

information som är relevant att dela med sig av till de andra samt vilken som inte är det. Detta 

skulle kunna resultera i att de inte säger så mycket överhuvudtaget, då de kan vara rädda att 

”skada” den enskildes integritet genom att bryta sekretessen. 

 

7.5.2. Klient 
 

Maja upplever en otydlighet gällande nätverksmöten. Hon menar att oavsett om protokoll 

skrivs så är det oklart vad som bestämts samt vem som skall utföra vad. ”…det enda jag ser 

är en massa folk, som jag inte vet vad jag har för användning av, eller jag vet inte när jag 

vänder mig till dem”. Majas inställning är övervägande negativ. Hon ser inte syftet med att 

hon skall vara med vid alla möten, utan anser att de professionella kan hålla 

tjänstemannamöten utan henne. 

 

Petra upplever att det professionella håller sig strikt inom sin ram. ”De går absolut inte över 

gränsen”. Hon upplever inte själva nätverksmötet som segt, utan det är när de professionella 

skall utföra olika saker som bestämts under mötet, som hon upplever en seghet. Hon upplever 

även nätverksmöten negativt då det inte finns någon som styr upp dem. Det var ingen som 

styrde upp nätverksmötena Petra närvarade vid till att börja med, efter några möten tog en 

socialsekreterare det ansvaret, vilket uppskattades av Petra. 

 

Petra och Maja har påtalat exempelvis otydlighet samt styrning som hinder och negativa 

aspekter med nätverksmöten. Brännström Forss (2006) har ett liknande resonemang i sin 

studie. Hon menar att bristfällig kommunikation, revir och attityder kan vara hinder för 

samverkan. Hon anser även att om gruppen (deltagarna i nätverksmötet) är svår att leda kan 

detta leda till att processer går långsammare (a.a.). Denna långsamhet som Brännström Forss 

(2006) påpekar talar även Petra om. Hon upplever som tidigare nämnts att det går långsamt 

för de professionella att genomföra det som bestämts att de ska göra. Här ses att vissa av de 
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hinder eller negativa aspekter som klienterna delger även återfinns i tidigare studier. 

Brännström Forss (2006) menar att bristfällig kommunikation samt revir eller 

gränsdragningar mellan olika organisationer kan vara hinder för samverkan. Maja upplever en 

otydlighet gällande nätverksmöten, vem skall göra vad? Även dessa aspekter återfinns i 

Brännström Forss (2006) forskning. En tolkning utifrån detta kan vara att nätverksmötena 

skulle bli bättre om det fanns en uttalad ledare som strukturerade samt styrde upp mötena. 

Detta skulle kunna leda till en mer tydlighet för både klienterna samt de andra professionella. 

Då kanske det inte blir lika otydligt rörande vem som ska göra vad och arbetet skulle kunna 

gå fortare fram. 

 

7.5.3. Likheter gällande förbättring av mötesformen 

 

Två av socialsekreterarna påtalar vikten av att vara två personer från samma organisation eller 

myndighet, främst då de initierar nätverksmötet. Om de är två kan de dela på arbetsbördan. 

Även klienterna eftersöker denna tydlighet som socialsekreterarna saknar. De saknar någon 

som enligt Maja ”håller i trådarna samt styr upp nätverksmötet”. Om detta leder till att de 

professionella blir snabbare på att ordna det som sägs, kommer inte klienterna uppleva denna 

seghet som Petra beskriver. Gällande de negativa aspekterna så har socialsekreterarna och 

klienterna en relativt likartad syn på vad som behöver förändras för att förbättra 

nätverksmöten som arbetsform. Socialsekreterarna påtalar även tidsåtgången som en negativ 

aspekt, vilket klienterna inte gör. Karin eftersöker även mer djup samt analys, vilket varken 

de andra socialsekreterarna eller klienterna gör. 

 

7.6. Framtid  

 

7.6.1. Socialsekretare 

 

Samtliga socialsekreterare upplever att det oftast görs en åtgärdsplan, dock av varierande 

kvalité och inte alltid under namnet åtgärdsplan. De menar att det allt som oftast skrivs ett 

protokoll innehållande vem som skall göra vad. Det är inte alltid att detta protokoll skickas ut 

till de närvarande. Protokollets syfte är att följas upp vid nästa möte som allt som oftast bokas 

in innan det rådande mötet avslutas. Om inte åtgärdsplanen följs upp menar Karin att det ändå 

görs en avstämning rådande dagens situation. Hon kan se ett hinder eller en organisatorisk 

begränsning i detta. Hon nämner bland annat att inom regionen så går individer från barn till 

vuxen vid 18 års ålder, medan gränsen oftast går vid 20 års ålder inom kommunen. Detta 

upplever hon som en svårighet gällande uppföljningar, särskilt om klienten är på gränsen 

gällande ålder i de olika organisationerna. Detta kan leda till olika möjligheter gällande 

resurser och leder till personalomsättning vid de olika nätverksmötena, vilket hon menar kan 

ses som en brist för den enskilde. 

 

Hellgren och Tegenfeldt (2009) påtalar i sin studie likt Karin de organisatoriska hinder som 

kan uppstå för att få till stånd en fungerande samverkan. Författarna menar att bland annat 

organisatoriska förutsättningar krävs för att kunna implementera samverkan. Författarna 

menar också att organisatoriska olikheter samt personalomsättning försvårar samverkan (a.a.). 

Då det enligt Karin finns olika skiljelinjer gällande ålder i olika organisationer kan detta leda 

till en viss form av personalomsättning. Här påvisas att två av de aspekter som Hellgren och 

Tegenfeldt (2009) anser förhindrar eller försvårar samverkan även upplevs finnas inom denna 

specifika kommun. Här kan en tolkning göras att de organisatoriska olikheterna förhindrar 

och försvårar samverkan mellan organisationerna. Tidigare har exemplet personalomsättning 

givits. Om det är en viss personal med vid ett flertal nätverksmöten och sen överskrider barnet 
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en viss ålder, exempelvis 18 år, så kommer kanske hälften av de som närvarat vid 

nätverksmötena bytas ut mot andra professionella som inte är insatta i ärendet lika djupt. De 

har kanske inte heller den kontakten med varken klienten eller de övriga professionella. Det 

kan också vara så att de har mindre resurser att tillgå, vilket gör att det jobbet som kanske 

lagts ned på en klient och samarbetet med andra professionella kring den, inte blir så mycket 

värt i slutändan. Detta kan vara viktigt att ha i beaktande. Är det klienter som ligger i denna 

”övergångsålder” kan det vara viktigt att kanske bjuda in de personer som kommer ta över 

ärendet inom de andra organisationerna för att se vad de kan bidra med, så att inte det jobb 

som läggs ned görs i ”onödan”. 

 

7.6.2. Klient 

 

Maja menar att det alltid skrivs ned vad som bestäms eller sägs, men hon undrar var detta tar 

vägen sen. Hon ser oftast inga skrivna protokoll efter mötena, vilket hon upplever negativt. 

Både Maja och Petra anser att det alltid bokas ett uppföljningsmöte innan det rådande 

nätverksmötet avslutas. Petras erfarenhet av nätverksmöten är att det alltid skrivs 

åtgärdsplaner med syfte att följas upp på nästkommande nätverksmötet. Detta upplever hon 

ha fullgjorts på ett bra sätt. 

 

7.6.3. Jämförelse 

 

Både socialsekreterarna och klienterna menar att det oftast skrivs en åtgärdsplan som har som 

syfte att följas upp under nästkommande nätverksmöte. De upplever också att det nästan alltid 

bokas in ett uppföljningsmöte med syftet att följa upp åtgärdsplanen. Dock har klienterna 

olika erfarenhet av hur bra uppföljningen gjorts. Sammanfattande kan sägas att 

socialsekreterarna och klienterna i stort sett är överens i frågan rörande framtiden och 

kommande möten. 

 

8. Diskussion och slutsats 
 

Nätverksarbete är idag ett etablerat arbetssätt inom socialtjänsten, men ger det verkligen de 

resultat som förväntas? Är nätverksmöten en bra form av nätverksarbete? Detta är några 

frågor som givit upphov till denna kvalitativa studie. Syftet har varit att undersöka 

socialsekreterares samt klienters upplevelser av att delta i nätverksmöten. Även vad de ser för 

positiva respektive negativa aspekter med att delta i dessa möten. 

 

Tanken var även att då den mesta forskningen kring nätverksarbete idag är fokuserad på det 

sociala nätverksarbetet, vore det intressant att utöka forskning gällande det professionella 

nätverksarbetet. Detta för att se hur nätverksarbetet, kanske främst i form av nätverksmöten 

fungerar i praktiken. Är detta ett bra arbetssätt? Ur klientens synvinkel? Ur 

socialsekreterarens (de professionellas) perspektiv? Detta är frågor som jag anser vore bra att 

få ”svar” på för det sociala arbetet. Leder detta arbetssätt till ett gynnsamt resultat för den 

enskilde? Om det inte ger de resultat som önskas kanske ett annat arbetssätt kan vara 

lämpligt? Denna studie är en ansats till att söka svar på dessa frågor. 

 

Studien visar att socialsekreterarna är övervägande positiva till professionella nätverksmöten, 

medan klienterna inte är positiva i lika hög grad. I analysen påvisas även ett flertal aspekter 

som ses som hinder för samverkan. Bland annat belyser Ceder (2008), Hindberg (2001) samt 

Hellgren och Tegenfeldt (2009) tillsammans ett flertal aspekter i sina studier som förhindrar 

samverkan. Några av dessa faktorer är tidsaspekten, personalomsättning samt ledningens 
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inställning till samverkan. Hur kommer det sig att endast cirka en fjärdedel av dessa påtalas 

av intervjupersonerna? Kan det vara så att de ändå är ganska nöjda med nätverksmöten som 

arbetsform? En klient uppger att tjänstemannamöten kan vara en bra mötesform för de 

professionella, så att de tillsammans kan diskutera fram alternativa lösningar rörande sin 

klient. Något som kan ses här är att tjänstemannamöten där alternativa lösningar skulle kunna 

diskuteras fram indirekt är bra för klienten. Då de professionella delgivit den information och 

den kompetens de har i ärendet kan de tillsammans finna de bästa lösningarna, vilket jag ser 

som positivt för klienten. Min upplevelse är att klienternas övervägande negativa inställning 

inte är så negativ som den framställs. Detta då jag anser att de inte till fullo kan se att 

mötesformen indirekt kan vara till hjälp för dem. 

 

Skulle skillnaden i upplevelse av nätverksmöten kunna vara så att klienterna har högre 

förväntningar på nätverksmöten än vad de professionella aktörerna har? Skulle det hjälpa att 

prata med klienterna innan nätverksmötet och förklara att de inte kan ställa för höga 

förväntningar på framförallt de första mötena. Detta då de olika aktörerna kan behöva arbeta 

samman en grupp. Detta vore kanske ett av de bättre förslagen ur klienternas synvinkel. 

Eftersom det är dem som alla professionella aktörer arbetar för, är det dem som skall placeras 

i centrum. Fokus skall vara att hitta så bra lösningar som möjligt för klienterna. 

 

Något som går att diskutera är hur stor inverkan själva metoden har på resultatet?  Är det 

metoden och den uttalade strukturen som medföljer denna som är avgörande eller finns det 

andra faktorer som kan vara starkt bidragande till resultatet? Socialsekreterarna upplever 

strukturen som en bidragande orsak. En socialsekretare menar att om det finns en bra struktur 

på mötet ökar chansen för att mötet skall bli bra. Detta skulle då kunna knytas till metoden 

eller det upplägg som denna utgår från. Däremot menar också socialsekreterarna att relationer 

till övriga deltagare är av stor vikt för att ett bra möte samt ett gott samarbete skall komma till 

stånd. Ceder (2008) och Brännström Forss (2006) påpekar också den personliga påverkan för 

att få till stånd en god samverkan som kan ses ligga till grund för ett bra arbete. Något som 

kan vara av vikt att tänka på för bland annat socialtjänsten vid rekrytering av personal är den 

personliga lämpligheten. Hur samarbetsvilliga bör personalen vara? Ju större 

samarbetsvillighet, ju större chans att det blir ett gott resultat för den enskilde. Metoden har en 

viss inverkan på resultatet, men som ovannämnts finns det andra faktorer som inte är 

förknippade till denna som också påverkar detta, vilket gör det svårt att avgöra hur stor del 

metoden har i framgången eller resultatet av mötet. 

 

Något som ytterligare går att diskutera är olikheten i uppfattning rörande tidsaspekten. Varför 

upplever socialsekreterarna nätverksmöten som tidskrävande medan klienterna upplever dem 

som tidssparande?  

 

Socialsekreterare har ofta ett jobb där det finns mycket att göra. Kan arbetsbelastningen på 

socialsekreterarna påverka deras uppfattning gällande vad som är tidssparande för dem? Om 

detta skulle vara fallet kan det vara så att de upplever att nätverksmötena tar mer tid för dem, 

än om de hade haft ett möte enskilt med klienten. Nätverksmöten förutsätter mer förberedelser 

samt mer efterarbete. Om klienterna då skulle gå på möten hos varje organisation som de är 

aktuella vid minst en gång i månaden skulle det garanterat vara mer tidskrävande för dem än 

att ha ett gemensamt möte exempelvis en gång i månaden. Socialsekreterarna ser kanske 

enbart i ett kort perspektiv, vilket gör att de upplever ett ”merarbete” här och nu, används 

istället ett längre perspektiv sparas kanske deras arbete in ett över tid. Detta då klientens 

kontakt med socialtjänsten skulle kunna upphöra tidigare eller bli mer sporadisk framöver. 
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En annan aspekt som kan vara av stor vikt att diskutera är ledningens inställning till och 

påverkan på samverkan. Hur stor roll spelar egentligen detta för det arbetet som 

socialsekreterare och andra professionella utför? En idé vore att skriftligen uttrycka de mål 

och den inställning som ledningen har och som de anser att deras personal skall ha till 

samverkan. Detta skulle kunna leda till att det lättare går att inleda samverkan. Börjar en 

organisation kan det bli så att andra tar efter och helt plötsligt kan en fungerande samverkan 

växt fram. Dock måste den enskilde professionelle och dennes personliga lämplighet till att 

arbete i grupp och samverka med andra beaktas. 

 

Ytterligare en aspekt av vikt att diskutera är storleken på mötet. Klienterna föredrar 

nätverksmöten då det förekommer färre aktörer, runt fem till tio stycken. De upplever sig mer 

respekterade och får komma till tals i större utsträckning. Kan det vara så att den regionalt 

utarbetade Västbusmodellen inte är så bra som den sägs eller förväntas vara? Ingen av 

klienterna upplevde modellen som positiv. En fråga som kan ställas är ”hur kommer det sig?”. 

Utvärderingen av modellen visade på positiva resultat. Kommunen kanske borde tänka på att 

göra en utvärdering specifikt inom kommunen. Har modellen ingen positiv inverkan för 

klienterna anser jag att denna arbetsmodell borde utvecklas eller revideras, kanske till och 

med inte längre användas. 

 

Slutsatsen som går att dra utifrån syftet att undersöka klienternas samt socialsekreterarnas 

upplevelser av att delta i nätverksmöten är att ingen av intervjupersonerna är helt 

tillfredsställada med hur nätverksmötena idag genomförs i den specifika kommunen. 

Socialsekreterarna är dock mer behagade med mötesformen jämfört med klienterna. Både 

socialsekreterarna och klienterna förespråkar tjänstemannamöten, där resurser och alternativa 

lösningar kan diskuteras utan klientens närvaro. Då klienterna sitter med vid dessa möten kan 

de inges falska förhoppningar. För att minska risken för detta kan tjänstemannamöten vara ett 

alternativ. Om enbart tjänstemännen diskuterar olika frågor skulle även mer tid kunna ges till 

analys, vilket särskilt en socialsekretare förespråkar. De skulle kunna diskutera olika 

lösningar, ta med sig dessa, fundera enskilt och på nästkommande möte redovisa sina förslag 

och funderingar. Här kan beslut av mer avgörande karaktär fattas och sedan kan klienten 

kontaktas. Ett förslag kan vara att det utarbetas exempelvis tre olika alternativ som 

tjänstemännen kan tänka sig att fatta. Klienten väljer ett av dessa alternativ, om denne 

upplever det som rimligt. Beslut fattas då direkt i frågan av en utsedd person som kontaktar de 

övriga aktörerna och på så sätt sparas tid för klienten och nätverksmötet har gett mer djup och 

tid för analys. Vid detta arbetssätt är det viktigt att ständig kontakt finns mellan klient och 

professionella. Det är viktigt att klienten får uttrycka sina önskemål. Om klienten inte får detta 

kan det under mötena diskuteras fram lösningar som inte alls behagar klienterna. Detta anser 

jag är en typ av strukturfråga som behöver diskuteras inom kommunen, för att kunna erbjuda 

klienten ett så bra stöd som möjligt. 
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10. Bilagor 

 
10.1 Bilaga 1 – Brev till klienter 
 

Hej! 

 

Du/ni har blivit kontaktade av en handläggare på socialtjänsten i Mariestad och blivit 

förfrågade om att delta i en studie. Vi som genomför den heter Caroline Carlsson och Åsa 

Björklund. Caroline studerar termin 6 på socionomprogrammet vid Örebro Universitet och 

Åsa vikarierar på socialtjänsten i Mariestad. 

 

Vi ska under våren skriva vår c-uppsats och behöver ditt deltagande för 

informationsinsamlande till studien. Studiens syfte är att jämföra hur socialsekreterare och 

klienter upplever deltagande i nätverksmöten. Huvudtanken är att socialtjänsten utifrån denna 

information kan förbättra sitt arbete gentemot de personer de möter i sitt dagliga arbete.  

Tanken är att vi träffas på socialtjänsten och genomför intervjun. Vi beräknar tidsåtgången för 

intervjun till cirka 1-1,5 timmar. All information du lämnar sker under sekretess och vi 

kommer i uppsatsen att avidentifiera informationen. Din medverkan är frivillig och du kan när 

som helst under intervjun avbryta. Ditt deltagande är av stort värde för att kunna genomföra 

denna studie och få kunskaper om nätverksmöten. Intervjumaterialet kommer endast att 

användas i uppsatsen och i socialtjänstens kvalitetsarbete. 

 

Vi kommer kontakta dig snarast för tidsbokning av intervju. Skulle inte detta datum passa är 

du välkommen att kontakta oss snarast. I samband med vår träff och som ”tack för hjälpen” 

bjuder vi på fika under intervjun. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Caroline Carlsson   Åsa Björklund 

Mail: caroline.carlsson@mariestad.se  asa.bjorklund@mariestad.se 

Tel: 070-28 17 284   0501-75 63 33 (arbete) 

 

 

 

Vid frågor går det även bra att kontakta vår handledare/kursansvarig Munir Dag vid Örebro 

Universitet. 

 

Mail: munir.dag@oru.se 

Tel: 019-30 37 27 

mailto:caroline.carlsson@mariestad.se
mailto:asa.bjorklund@mariestad.se
mailto:munir.dag@oru.se
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10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
10.2.1. Intervjuguide klienter 

 

Bakgrund: 

 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Arbete? 

4. Utbildning? 

5. Tidigare kontakter med socialtjänsten? (antal barn, etc.) 

6. Två, fler, eller ensamma? Båda vårdnadshavarna? 

 

Deltagande i nätverksmöte 

 

Berätta om din upplevelse av att delta i nätverksmöten. 

 

Hur många nätverksmöten har du deltagit vid? 

 

Vad är anledningen till att ett nätverksmöte blir aktuellt? (syftet med mötet) 

 

Vem/Vilka tog initiativ till nätverksmötet? 

 

Hur många olika aktörer deltog ungefär? Och vilka aktörer deltog flest gånger? 

 

Vem/vilka bestämde vilka som skulle bjudas in till mötet? 

 

Kan du berätta om upplägget i mötet?  

 Fanns det ett uttalat upplägg vid nätverksmötet? 

 Var den bra? 

 Dålig? 

 Hur upplevde du fördelningen av ordet? 

 Fick du komma till tals? 

 

Kan du berätta om hur informationen som delgavs under mötet mottogs av de närvarande? 

 Upplevde du att de lyssnade på dig? 

 Upplevde du att dina åsikter beaktades på allvar? 

 

Positivt/Negativt 

 

Berätta vad du upplever som positivt med ett nätverksmöte. 

 

Ser du något negativt med att ha nätverksmöte? Berätta! 

 

Upplever du att de åtgärder som planerades i det inledande möte utfördes av respektive 

aktör? 

 

Upplever du att mötet resulterat i det du förväntat dig? 

 Om ja - på vilket sätt? 
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 Om nej - Vad var anledningen till det? Eventuellt förslag på förändring? 

 

Upplever du att de professionella i ett nätverksmöte kan diskutera saker på plats som 

annats skulle gått genom dig om du varit på möten i de olika organisationerna? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att professionella från flera organisationer 

deltar i samma möte? 

 

 Hur upplever du språket? 

 Är det svårt? 

 Lättförståeligt? 

  

Samverkan 

 

Hur upplever du nätverksmöten som samverkansform? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

 

 Upplever/upplevde du samarbete mellan de professionella? (klient) 

 Om ja - på vilket sätt samarbetade/samverkade de? 

 Om nej - möjlig orsak? 

  

 Hur upplever du att samarbeta/samverka med andra professionella? (socialsekreterare) 

 Fanns ett samarbete? 

 Positivt? 

 Negativt? 

 

Framtid 

 

Gjordes en åtgärdsplan i det inledande mötet, i syfte att följas upp i nästkommande möte? 

 Om nej, varför inte?  

 

Hade ni något uppföljningsmöte? 

 Om ja, hur såg det ut? 

 Vem initierade detta? 

 Följdes åtgärdsplanen upp? 

 Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

Går det bra om vi återkommer till dig/er vid ytterligare frågor? 
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10.2.2. Intervjuguide socialsekreterare 

 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal år i socialt arbete? 

Anställningar? 

 

Deltagande i nätverksmöte 

 

Berätta om din upplevelse av att delta i nätverksmöten. 

 

Hur många nätverksmöten har du deltagit vid? 

 

Vad är vanligaste anledningen till att ett nätverksmöte inleds? (syftet med mötet) 

 

Hur många olika aktörer brukar generellt sett delta ungefär? Och vilka aktörer 

”förekommer” oftast? 

 

Vem/vilka bestämde vilka som skulle bjudas in till mötet? 

 

Kan du berätta om upplägget i mötet?  

 Fanns det ett uttalat upplägg vid nätverksmötet? 

 Var den bra? 

 Dålig? 

 Hur upplevde du fördelningen av ordet? 

 Fick du komma till tals? 

 

Kan du berätta om hur informationen som delgavs under mötet mottogs av de närvarande? 

 Upplevde du att de lyssnade på dig? 

 Upplevde du att dina åsikter beaktades på allvar? 

 

Positivt/Negativt 

 

Berätta vad du upplever som positivt med ett nätverksmöte. 

 

Ser du något negativt med att ha nätverksmöte? Berätta! 

 

Upplever du att de åtgärder som planerades i det inledande möte utfördes av respektive 

aktör? 

 

Upplever du att mötet resulterat i det du förväntat dig? 

 Om ja - på vilket sätt? 

 Om nej - Vad var anledningen till det? Eventuellt förslag på förändring? 

 

Upplever du någon skillnad då klienten berättar vilka insatser samt vilka möjligheter en 

annan organisation eller aktör har att hjälpa denne, jämfört med om du personligen pratar 

med den professionelle från den organisationen? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 
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Vilka fördelar och nackdelar finns det med att professionella från flera organisationer 

deltar i samma möte? 

 

 Hur upplever du språket? 

 Är det svårt? 

 Lättförståeligt? 

  

Samverkan 

 

Hur upplever du nätverksmöten som samverkansform? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

 

 Upplever/upplevde du samarbete mellan de professionella? (klient) 

 Om ja - på vilket sätt samarbetade/samverkade de? 

 Om nej - möjlig orsak? 

  

 Hur upplever du att samarbeta/samverka med andra professionella? (socialsekreterare) 

 Fanns ett samarbete? 

 Positivt? 

 Negativt? 

 

Framtid 

 

Gjordes en åtgärdsplan i det inledande mötet, i syfte att följas upp i nästkommande möte? 

 Om nej, varför inte?  

 

Hade ni något uppföljningsmöte? 

 Om ja, hur såg det ut? 

 Vem initierade detta? 

 Följdes åtgärdsplanen upp? 

 Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

Går det bra om vi återkommer till dig/er vid ytterligare frågor? 

 


