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Sammanfattning 
Syftet med studien var att få ökad kunskap om samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Studien skulle även bidra till ökad förståelse kring vad som anses fungera och brista i 

samverkan mellan de två verksamheterna och undersöka bakomliggande faktorer till detta. 

Studiens empiri inhämtades genom semi-strukturerade intervjuer med tre anställda inom en 

skola respektive två anställda inom socialtjänsten i kommunen. Både internationell och 

nationell forskning som varit relevant för studien har inhämtats samt teorier om samverkan, 

makt och sociala representationer, vilka ligger till grund för analysen. Slutsatser i denna studie 

pekar på att det existerar olika åsikter mellan organisationerna vad gäller deras samverkans 

kvalitét. Slutsatser pekar även på otillräckliga kunskaper om varandras arbetsområden, där 

arbetssätt, handlingsutrymmen och ansvar ingår. Både skola och socialtjänst önskar en 

närmare samverkan med varandra där fler möten äger rum och där yrkeskategorierna träffas 

oftare för att kunna upprätta en mer kontinuerlig kontakt.  

Nyckelord: ”Samverkan socialtjänsten”, ”Samverkan”, ”Barn som far illa och skolan” 
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Abstract 
The aim with this study was to enhance the understanding of the interaction between schools 

and social services. The study would also contribute to better understanding of what is 

considered work and burst in the interaction between the two, and examine the underlying 

factors for this. The study's approach includes semi-structured interviews with three 

employees of a school and two employees in the social services of the municipality. Both 

international and national research has been obtained for the study and theories as well, 

associated with the outcome. Conclusions of this study point to the existence of different 

opinions between the organizations in terms of the quality of their collaboration. Conclusions 

also points to lacking knowledge of each other’s work areas, where working, maneuver and 

responsibilities are included. Both organizations desires a closer interaction with each other 

where more meetings take place and where professional groups meet more frequently in order 

to establish a more permanent contact.  

Keywords: ”Collaboration social services”, ”Collaboration”, ”Child abuse and school” 
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1. Inledning 

Enligt Killén (1999, s. 102-103) kan barn som inte fått god omsorg under sina första levnadsår 

utveckla en otrygg anknytning till föräldrar och senare i livet ha svårigheter med att etablera 

tillitsfulla förhållanden till andra. Barnet utvecklar en negativ självbild samt en negativ bild av 

världen och tolkar omvärlden utifrån sina erfarenheter av sin hemmiljö. Med dessa 

förväntningar närmar sig barnet omvärlden, oavsett om det är andra vuxna och barn i 

närmiljön eller i skolan. Ett barn som upplever bristande omsorg kan känna oro, ångest, 

besvikelse, sorg och ilska. Vidare menar Killén (1999, s. 119) att barnet som far illa kan vara 

hyperaktivt, vilket skolpersonal kan uppmärksamma då barnet kan utmärkas av stark oro där 

denne i skolan kan störa lekar och inlärningssituationer för andra barn, bete sig störande för 

omgivningen och skapar oro. Enligt Killén (1999, s. 214) har det sociala nätverket en stor 

betydelse för barnet som far illa. Barnets och dess familjs relationer påverkar barnet direkt 

och indirekt. Barnets nätverk är ett filter vid interaktionen mellan barnet och samhället. Barn 

som har ett väl fungerande nätverk skyddas mot effekter av stress och nätverket gynnar även 

barns utveckling. Socialstyrelsen (2007, s. 33) menar att framgång i skolan också är en 

skyddsfaktor för barnet. 

Både skola och socialtjänst möter dagligen barn som far illa eller riskerar att fara illa, därför 

är det viktigt med samverkan dem emellan. Socialstyrelsen (2007, s. 3) menar att samverkan 

mellan olika myndigheter ska bidra till en helhetssyn vid bedömning och insatser för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa, vilket kan komma att misslyckas om samverkan brister. 

Enligt Socialstyrelsen (2007, s. 3) finns det ett stort behov av att använda kunskap som är 

tillgänglig för att utveckla en mer stabil samverkan. Kring målgruppen barn som far illa eller 

riskerar att fara illa krävs det enligt regering och riksdag vidare utveckling gällande 

samverkan. Socialstyrelsen (2007, s. 16) menar att samverkan är ett tillvägagångssätt för att 

åstadkomma ett gemensamt mål. Dock sker samverkan oftast mot bakgrund av verksamheters 

olika mål. Det är av vikt att samverkan har ett konsekvent barnperspektiv och inte ett 

verksamhetsperspektiv, där målet är att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt får 

hjälp med ogynnsam utveckling. Barnet ska skyddas och stödjas från samhället utifrån en 

helhetssyn och barnet ska vara i fokus. Enligt förvaltningslagen (1986:223) 6 § [FL] har 

myndigheter en allmän skyldighet att samverka när det handlar om frågor som berör barn som 

far illa eller riskerar att fara illa. Lagstiftningen gäller olika verksamheter såsom förskola och 

skola, polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.   
 

Relationen mellan skola och socialtjänst kan, enligt Danermark och Kullberg (1999, s. 55), 

påverkas av att de yrkesverksamma inom organisationerna har olika utbildningar och står 

under olika regelverk. Socialtjänsten kan även begränsas av den egna organisationens ramar, 

vilket kan innebära att samverkan med- och relationen till skolor blir problematisk. Detta 

grundar sig i att socialarbetaren representerar organisationen denne arbetar för och kan 

därmed inte agera som individer eller skolan ibland kanske vill. Detta kallas för 

handlingsutrymme. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s. 15-17) innebär 

handlingsutrymme att den organisation socialarbetaren ingår i inrättar vissa ramar för 

uppdraget samtidigt som yrkesrollen besitter professionell kunskap. Socialarbetare är styrda 
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av regler, lagar, överenskommelser och traditioner samtidigt som de har stor frihet i sitt 

arbete. Detta handlingsutrymme kan utnyttjas på ett flertal olika sätt av socialarbetaren. Makt 

existerar inom samverkan och kan påverka samarbetet. Enligt Danermark (2004, s. 13-15) är 

makt något vi alla reagerar olika inför. Begreppet kan skapa känslor av välbehag hos vissa 

och känslor av obehag hos andra. 

Samverkan mellan skola och socialtjänst ska ske i fall där barn far illa eller riskerar att fara 

illa, men trots detta misslyckas ibland detta samarbete. Frågan är vilka anledningar som ligger 

bakom att samverkan ibland misslyckas och i vilka fall samverkan mellan skola och 

socialtjänst fungerar?  

1.1 Syfte 

Syftet är att få ökad förståelse för olika faktorer som gynnar respektive missgynnar samverkan 

i allmänhet mellan skola och socialtjänst vid situationer där barn far illa. Syftet är även att få 

ökad förståelse om vad som anses fungera och brista i samverkan mellan de två 

verksamheterna och undersöka bakomliggande faktorer till detta.  
 

1.2 Frågeställningar  

- Hur sker samverkan mellan skola och socialtjänst när barn far illa eller riskerar att fara illa? 

- När fungerar respektive inte fungerar samverkan mellan verksamheterna? 

- Vad kan bli bättre med skolans och socialtjänstens samverkan? 

- Vilka specifika hinder finns för samverkan? 

1.3 Bakgrundsdefinitioner 

Detta avsnitt avser att redovisa lagstiftningar som kan sägas ingå i samverkan mellan skola 

och socialtjänst. Avsnitter avser även att definiera begreppet barn som far illa.  

1.3.1 Anmälningsskyldighet 
Anmälningsskyldighet omfattar all skolpersonal. Skolpersonal är skyldiga att anmäla till 

socialtjänsten om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. I Socialtjänstlagen (2009:453) 14 

kap. 1 § [SoL] står det bland annat i denna paragraf att ”Myndigheter vars verksamhet berör 

barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda 

hos sådana myndigheter”.  

1.3.2 Sekretess  

Enligt Norström och Thunved (2011, s. 743) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 3 

kap. 1 § [OSL] är definitionen av sekretess att det råder ett förbud kring att röja en uppgift, 

oavsett om det sker muntligt, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat 

sätt. 

 

Sekretess inom skola kontra socialtjänst skiljer sig, då båda verksamheterna står under olika 

regler gällande detta. Skolan har tystnadsplikt medan socialtjänsten står under sekretess. Detta 
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kan enligt Socialstyrelsen (2007, s. 39) utgöra ett hinder i samverkan mellan socialtjänst och 

skola. I Socialtjänstlagen (2001:453) 12 kap. 19 § [SoL] står det: ”Huvudregeln är att det 

inom socialtjänsten råder sekretess för uppgifter som rör personliga förhållanden. Sådana 

uppgifter får enligt 26 kap. 1 § OSL lämnas ut endast om det står klart att uppgiften kan röjas 

utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Med närstående åsyftas make 

eller likställd sammanboende samt nära släktingar”.  

 
1.3.3 Barn som far illa 

Med barn avses personer under 18 år. Med begreppet barn och unga som far illa eller riskerar 

att fara illa avses detsamma som Socialtstyrelsen (2007) skriver: ”Med barn och unga som far 

illa avses barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. Det är barn och 

ungdomar som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk 

eller psykisk försummelse. Det är också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande 

beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Även barn och 

ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga ingår i 

begreppet. Likaså barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin 

familj och omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått”. 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Samverkan mellan skola och socialtjänst - personalens roll 

Zellman (1990) har gjort en studie i USA kring samordningen av socialtjänst och skola i fall 

där barn far illa. Enligt Zellman (1990, s. 53) anses lärare, rektorer och annan skolpersonal 

vara värdefulla för rapportering av barn som far illa. Detta grundar sig i att skolpersonal 

träffar barnen varje dag under längre perioder i skolan och känner därför oftast barnen väldigt 

väl. Genom att skolpersonal lär känna elever genom daglig kontakt med dem, kan de upptäcka 

beteendeförändringar hos eleverna som kan tyda på att barnet far illa. Dock uppstår det ibland 

frustration från både skola och socialtjänst när samverkan kring barn som far illa ska ske. 

Detta grundar sig dels i att denna samverkan ibland bidrar mer till att förvärra elevers 

situation än att hjälpa dem, då de samverkande exempelvis kan ha olika viljor om hur elever 

ska bli hjälpta. För många barn är lärare eller annan skolpersonal en av de få vuxna som de 

känner sig bekväma med och kan anförtro sig till. Gullatt (1999) har genomfört en studie i 

USA kring hur federala, statliga och lokala myndigheter samordnar sig för att hjälpa 

skolpersonal med anmälningar om barn som far illa, vad som händer efter att anmälningar 

gjorts till myndigheter och vilken roll skolpersonal har vad gäller att upptäcka och anmäla 

barn som far illa. Enligt Gullatt (1999, s. 3) har barn som far illa oftast ett flertal problem. 

Dessa problem kan innebära allt från svårigheter i skolan till bristande social anpassning. 

Utvecklingsmässiga förseningar hos en elev kan tyda på att denne far illa i sin hemmiljö och 

det är därför av stor vikt att skolpersonal är vaksam över elever som befinner sig i riskzoner 

för att utveckla pedagogiska funktionshinder eller försämra sina skolprestationer. Det är 

viktigt att skolpersonal har kunskap om vilka beteenden och fysiska tecken som kan indikera 

på att barn far illa, då barn vanligtvis själva inte berättar om sin problematiska hemsituation. 

Gullatt (1999, s. 6) menar att skolpersonal måste ta ansvar när barn far illa eller riskerar att 
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fara illa. En viktig faktor är att skolmiljön är trygg och att eleven som far illa eller riskerar att 

fara illa bemötts väl av de vuxna på skolan. Ännu en viktig faktor för barnets mående är att 

ingen lärare eller annan anställd på skolan klandrar barnet för dess utsatthet, då barn själva 

aldrig kan förhindra eller stoppa deras egen utsatthet. Information om barn som far illa eller 

riskerar att fara illa bör hanteras med stor försiktighet. Om ett barn själv berättar om att denne 

far illa bör förtroendet eleven givit till den vuxne på skolan hanteras på ett bra sätt så eleven 

inte känner sig sviken. Enligt Socialstyrelsen (2007, s. 3) existerar det förväntningar på en 

erfaren samverkan kring barn och ungdomar i riskabla situationer. Insatser ska genom 

samverkan kunna verkställas i ett tidigt skede och även medverka till en helhetssyn i 

bedömningar och insatser.  
 

Regering och riksdag menar att det finns ett stort behov av att samverka gällande barn som far 

illa eller riskerar att fara illa, vilket har resulterat i införda lagbestämmelser kring skyldighet 

till att samverka. Detta styrker Blomqvist (2012, s. 13) som menar att forskning kring barn i 

utsatta livssituationer är begränsad och att flera forskare påpekar behovet av fler samhälliga 

insatser för barn som är i behov av hjälp från exempelvis socialtjänst och skola.  

Socialstyrelsen (2007, s. 13) menar att socialtjänsten har huvudansvaret för att barn som far 

illa tillgodoses med skydd och stöd. För att detta ansvarstagande ska bli möjligt för 

socialtjänsten, existerar det anmälnings- och uppgiftsskyldighet där bland annat myndigheter 

vars verksamhet berör barn och unga ingår. Bruno (2011, s. 74) menar dock att skolpersonal 

kan känna sig otillräckliga vad gäller hanteringen av anmälningsskyldigheten till 

socialtjänsten samt vad gäller att stötta barn som far illa och att ett behov av instruktioner 

kring detta finns. Barn som far illa i hemmet kan bli ytterligare utsatta i skolan samtidigt som 

skolan för vissa barn är en frizon där de kan tala om sina problem och få stöd. Detta gäller 

förskolan specifikt, men även övriga skolår kan ha avgörande positiv inverkan på utsatta 

barns utveckling. 

2.2 Hinder för samverkan 

Enligt Socialstyrelsen (2007, s. 39-41) finns det hinder för samverkan och problem som kan 

uppstå under samverkansprocessen. Svensson m.fl. (2008, s. 15-17) beskriver 

handlingsutrymme, som emellanåt kan vara problematiskt. Handlingsutrymme innebär att 

socialarbetaren är styrd av den egna organisationens konstruerade ramar, regler, lagar, 

överenskommelser och traditioner parallellt med stor frihet i arbetet. Socialarbetarens 

handlingsutrymme kan användas på olika sätt. Blomqvist (2012, s. 49-50) menar att 

människobehandlande verksamheter har stort handlingsutrymme. Storleken på 

handlingsutrymmet grundar sig i att arbetet inom dessa organisationer är mångfasetterat och 

oförutsägbart, vilket leder till att enkla instruktioner och manualer inte räcker till. För att 

kunna hantera komplexa situationer som uppstår krävs professionellt handlingsutrymme, 

vilket kommer till uttryck i de professionellas avgörande om vem som får insatser, vilken typ 

av insatser som ges och hur insatsen ska utformas. Handlingsutrymmet inom skolan 

formuleras exempelvis genom lärarens möjlighet att betygsätta elever som underkända eller 

att rapportera frånvaro medan en socialsekreterares handlingsutrymme kan innebära att 

bedöma vem som får bistånd eller att föreslå beslut åt socialnämnden som rör insatser för en 

klient. Handlingsutrymmet är det utrymme som existerar för personalen att handla inom 
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organisationernas gränser och ramar, exempelvis lagar, policys och riktlinjer i sitt uppdrag. 

Den enskilda yrkesgruppens etik, organisationens tillhörighet, den enskildes kunskap och den 

enskilda individens förmåga att använda sitt handlingsutrymme spelar in på hur de 

professionella agerar inom- och uppfattar sitt utrymme. Det finns professionella och 

organisatoriska handlingsutrymmen, vilka kommer till uttryck genom de professionellas 

tillfälle att bedöma och föreslå lämpliga insatser och genom verksamheternas möjlighet att 

både tolka sitt uppdrag och prioritera målgrupper.  

Utöver det ibland begränsande handlingsutrymmet menar Socialstyrelsen (2007, s. 29-41) att 

de olika organisationerna som ingår i samverkansgruppen har olika mål med vad samverkan 

ska leda till. Det ingår personer från olika yrkeskategorier med olika utbildningsbakgrunder 

vilket också kan vara en faktor som påverkar samverkan negativt då dessa personer kan ha 

olika synsätt och konkurrerande teorier. Vidare finns det strukturella och kulturella hinder. 

Strukturella hinder kan innebära att de verksamheter som ingår i samverkan har olika 

regelsystem, budgetar, ansvarsområden och gränsdragningar. Kulturella hinder kan påverkas 

av de strukturella då regelsystem oftast bidrar till olika synsätt på klienten/eleven. Vidare kan 

dessa hinder förstärkas av olika attityder och värderingar samt språkbruk. Enligt 

Socialstyrelsen pekar tidigare forskning på att samverkan främst utvecklas vid relationer då 

deltagarna från samtliga organisationer upplever en likvärdig ställning. 

En internationell studie av Morrison (1996) som genomfördes i USA, som forskat kring 

samverkan mellan organisationer, styrker det Socialstyrelsen belyst kring samverkan. 

Morrison (1996, s. 130) menar att det finns fem stora barriärer för samverkan som innefattar 

problematiken kring att flera människor med olika yrkeskategorier ska samverka. Dessa 

människor kan exempelvis ha olika roller och prioriteringar, vilket kan leda till att god 

kommunikation inom samverkansgruppen kan bli problematisk då personerna som ingår i 

samverkan kan vara oeniga om vilken information som ska delas med de övriga i teamet. Det 

vill säga att det som uttalas kan anses vara av vikt för några, men anses vara en överträdelse 

av sekretessen för andra. Vidare menar Morrison (1996, s. 130) att makt- och status skillnader 

är ett hinder för samverkan, då upplevelsen av yrkesskillnader, yrkesstatus, kön, ras, klass och 

språk kan bidra till maktojämlikheter. De professionella som är delaktiga i samverkan kan 

även ha olika syn och prioriteringar på vad som är av vikt i det specifika fallet. Morrison 

menar att även om det finns politiska beslut om samverkan, innebär inte detta att samverkan 

faktiskt sker på grund av dessa olikheter och hinder.  

Westrin (1986) i Danermark och Kullberg (1999, s. 33-36) menar att utvärderingar av 

försöksprojekt mellan socialtjänst, socialförsäkringssektorn och sjukvården som strävat efter 

olika samverkansformer har visat begränsade positiva resultat. Resultaten i studierna har även 

varit paradoxala då exempelvis positiva ekonomiska effekter som framgått i vissa studier inte 

kan påvisas i andra, eller så har resultaten istället pekat på negativa ekonomiska effekter. 

Orsakerna till de negativa effekterna av samverkan kan grunda sig i oklart formulerade syften 

med projekten, olika människouppfattningar, kunskapsmönster, olika professionella mål och 

maktstrukturer som kan uppstå under samverkansprocesser. För att en samverkan ska 

resultera i goda effekter krävs det bland annat att samtliga delaktiga i samarbetet har en 
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gemensam utgångspunkt och samfällda referensramar. Det bör även finnas en gemensam 

metod för att kunna möjliggöra utveckling i samarbetet och det är av stor vikt att diskutera 

mål, principer och etiska förhållningssätt innan projektet startar. 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt sker presentation av samverkan och makt som begrepp samt teori och även teori 

kring sociala representationer redovisas. Dessa begrepp och teorier har valts utifrån att de 

anses vara relevanta för analysen samt för att de har koppling till syftet och frågeställningarna. 

Begreppen samverkan och samarbete används ofta synonymt men skiljs åt nedan för att 

förklara dess enskilda definitioner.   

3.1 Samverkan som begrepp  

Begreppet Samverkan används i studien. Det är utifrån detta begrepp syftet med studien 

formuleras och kommer att vara ett genomgående tema under hela uppsatsen. Med samverkan 

menas att två eller fler individer, organisationer, myndigheter eller verksamheter tillsammans 

arbetar för att nå gemensamma mål eller önskningar. Enligt Svensson m.fl. (2008, s. 181-185) 

är begreppen samarbete och samverkan oftast förstådda som någon positiv aktivitet. 

Författarna menar att begreppet samarbete, enligt Svenska Akademiens ordbok, innebär att 

arbeta tillsammans eller att gemensamt anstränga sig, att en arbetsuppgift är ömsesidig. 

Begreppet samverkan innebär att en eller flera personer genomför en verksamhet förenat för 

att uppnå ett gemensamt mål. Inom samtliga sociala verksamheter har socialarbetaren en roll 

som ”spindeln i nätet”, vilket innebär att socialarbetaren fungerar som en ansvarstagande 

professionell när det gäller att samverka med andra myndigheter eller organisationer.     

3.2 Samverkan som teori 

Svensson m.fl. (2008, s.182-183) nämner centrala argument kring samverkansprojekt som 

utvecklats allt mer under de senaste årtiondena. Det finns ett politiskt intresse kring ökad 

samverkan som tidigare vuxit fram för att mer effektivt kunna stärka insatser för speciellt 

utsatta grupper. En annan faktor till varför organisationer strävar efter samverkan är för att ge 

ökad legitimitet till den egna verksamheten. Genom samverkan kan tillgång till saknade 

resurser inom den egna organisationen fås genom att ta del av andra organisationers resurser. 

Detta innebär att samverkan även har en ekonomisk aspekt. Samverkan kan anses vara en 

strategi mellan organisationer som konkurrerar där förhandlingar om olika ansvarstaganden 

om attraktiva resurser sker. Detta innebär att organisationer vill samarbeta för att ta del av 

andras resurser istället för att dela med sig av dem egna. Socialstyrelsen (2007, s. 52) menar 

att förebyggande arbete och tidiga insatser är nära förknippade med samverkan. 

Samhällsekonomiska besparingar är därför ett starkt argument inför samverkansprojekt. Dock 

krävs det att huvudmän samverkar i både planering och i genomföringen av insatser, för att än 

mer effektivt kunna utnyttja samhällets resurser. Dock menar Svensson m.fl. (2008, s. 182-

183) att den viktigaste aspekten i samverkan är att lyckas med att hjälpa utsatta grupper som 

är i behov av hjälp. Författarna menar att en klient vanligtvis har fler problem än ett. 

Exempelvis kan klienten både ha missbruksproblem och psykiska problem och 

verksamheterna behöver därmed samverka för att hjälpa klienten med dennes särskilda 

problem. Socialarbetare kan inte behandla endast en aspekt, utan behöver tillämpa ett 
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helhetsperspektiv då komplicerade problem kräver mångsidig kunskap. Samarbete kan därför 

anses vara ett hjälpmedel för att uppnå ett helhetsperspektiv.  

Svensson m.fl. (2008, s. 193-194) menar att ett allt för splittrat samverkansteam kan leda till 

hinder i samarbeten. Det finns även ett språkligt hinder, vilket innebär att det ibland är 

omöjligt att bli förstådd och att förstå andra även om samtliga talar samma språk. Enligt 

författarna utvecklar varje organisation eget vokabulär som är specifik för just den 

arbetsplatsen och detta kallas ibland för ”fikonspråk”. Detta kan leda till missförstånd och 

diskussioner inom teamet då personerna som ingår i teamet ibland inte förstår varandra. 

Kommunikationen är därför en avsevärt viktig aspekt att beakta när organisationer ska 

samverka med varandra. En annan barriär för samverkan är konflikter och strider mellan olika 

professioner som kan leda till att en profession ger avkall på sitt kunnande i förhållande till de 

som har större anspråk. Om detta problem inte reds ut riskerar teamet att bli medelmåttigt och 

att kompetensen med de tvärprofessionella minimeras.  

Enligt Westrin (1986) i Danermark och Kullberg (1999, s. 33- 36) kan samverkan delas in i 

fyra kategorier beroende på hur verksamheten är uppbyggd. De fyra kategorierna är: 

 

 Kollaboration eller samverkan - att myndigheters samverkan inträffar i olika former samt 

     kring särskilda frågor som är klart avgränsbara,  

 Koordination eller samordning - olika myndigheters insatser sammansätts för att uppnå det 

     bästa resultat som möjligt, 

 Konsultation - en yrkesgrupp från en organisation genomför tillfälliga insatser hos en annan  

     organisation, 

 Integration eller sammansmältning - två eller flera verksamheter slår sig samman och de 

    flesta uppgifter blir på så sätt gemensamma.  

 

Bång och Rudstam (1984) i Danermark och Kullberg (1999, s. 55-56) menar att viktiga 

faktorer för att uppnå god samverkan är inre- och yttre betingelser. Med inre betingelser avses 

personalens intresse och upplevelser av samarbetet. Personalens yrkesidentitet spelar även 

stor roll samt att alla deltagare är tillfredsställda med sin yrkesroll i samverkansprojektet. Med 

yttre betingelser menas resursmässiga och organisatoriska förutsättningar. Danermark och 

Kullberg (1999, s. 55-57) beskriver allmänna faktorer som både hämmar och främjar 

samverkan: 

 

Faktorer som hämmar samverkan 

 Olikheter gällande kunskapstraditioner och professionella mål. 

 Olika ekonomiska intressen. 

 Vagt formulerade mål. 

 Skilda organisatoriska strukturer. 

 Otydlig ansvarsfördelning. 

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande. 

 Skild etisk praxis. 



ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

Ht 2013 

 
 

8 
 

 Dålig samordning. 

 Hög personalomsättning. 

 Stor arbetsbelastning. 

     Faktorer som främjar samverkan 

 Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt. 

 Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus. 

 Huvudmannaskap- och funktionsgränser har bestämts på ett passande sätt. 

 Samarbetet innefattar samtliga nivåer i de organisationer som ska delta i samverkan. 

 Åstadkommande av ett lagarbete som berör alla organisationer. 

 Utövande av gemensamma utvecklingsprojekt. 

 Ekonomiska stimulanser inkasseras eller föreliggande tvingande lagstiftning. 

 

3.3 Makt inom samverkan som begrepp och teori 

Skau (2007, s. 36) refererar till Max Webers definition av makt: ”Möjligheten att få sin vilja 

igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror 

på”. Makt behöver inte utövas för att existera utan finns genom möjligheten till att få sin vilja 

igenom. Makt grundar sig i olikheter mellan människor och kan användas både för skadande 

samt hjälpande syfte, vilket Johansson och Lalander (2010, s. 154) kallar asymmetrisk 

maktrelation. Detta innebär att en person i en relation har mer makt än den andre. Enligt 

Johansson och Lalander (2010, s. 134) existerar det maktdimensioner i vardagslivet, vilket 

människor vanligtvis inte är medvetna om då vardagslivet inte betraktas utifrån 

maktperspektiv. Maktspel i vardagslivet kan innebära försök till att förbättra eller förstärka 

sociala positioner och identiteter samt vinna förmåner i relation till andra. Johansson och 

Lalander (2010, s. 154-155) ger exempel på mikromakt, auktoritets makt och symbolisk makt. 

Mikromakt kallas den makt som utövas i vardagslivet. Auktoritets makt innebär att vissa 

människor och positioner i samhället tillskrivs makt och auktoritet utifrån vad som värderas i 

samhället eller kulturen. Symbolisk makt innebär en makt som inte upplevs som makt, men 

som bidrar till att styra och reglera människors tankar och handlingar. Johansson och Lalander 

(2010, s. 140-145) belyser att rykten och skvaller är en del av vardagslivet och att olika 

åsikter om vad dessa fyller för funktion existerar. Rykten utgör en förutsättning för att kunna 

peka ut syndabockar och att rykten kan uppstå av ett flertal olika anledingar. Rykten kan 

anses vara ett maktmedel som oftast sker på ett spontant sätt och som kan användas för att 

kontrollera och styra andra människor. Vidare menar Johansson och Lalander (2010, s. 147-

148) att maktstrategier bygger på att skapa kollektivitet och samförstånd och att dessa kan 

utspela sig i form av osynliggörande, förlöjligande eller undanhållande av information. 

 

Enligt Danermark (2004, s. 9) diskuteras sällan maktaspekter inom samverkan. När det väl 

nämns är det i form av andra beteckningar på makt, exempelvis delaktighet, inflytande, 

handlingsutrymme och kontroll. Danermark menar att makt ständigt är närvarande inom 

samverkansprocesser men att det alltid inte existerar en medvetenhet om detta. Vidare menar 

Danermark (2004, s. 13-15) att begreppet makt är ett ord vi reagerar olika inför. Vissa 

reagerar på begreppet med ett visst obehag medan andra reagerar med ett stort välbehag. Det 



ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

Ht 2013 

 
 

9 
 

vill säga, att personer i olika sammanhang kan ha erfarit former av maktlöshet och icke-

kontroll i situationer medan andra har erfarit situationer då de trivs med att bestämma och ta 

kontroll. Makt kan ses utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att makt kan ses som 

en egenskap i en relation två aktörer emellan. Makt kan utövas inom samverkansgrupper då 

exempelvis en yrkesverksams uppfattning kan anses väga mer än någon annan deltagares, 

beroende på vilket arbetsfall som är aktuellt. Vad som påverkar dessa maktrelationer skiftar, 

men beroende på sammanhang kan maktrelationer påverkas av lagstiftning, professionsstatus, 

sakkunskap, ställning inom hierarkin och kön. Danermark (2004, s. 24-25) belyser en 

maktmodell som innehåller fyra kombinationer av faktorer.  I den första konstellationen 

beskrivs ett exempel kring socialtjänsten och BUP där klienten är ett barn som mår dåligt och 

missbrukar. Socialtjänsten anser att missbruket grundar sig i dåligt mående, medan BUP anser 

att ärendet hör till socialtjänsten då de anser att barnets huvudproblem är missbruk. Detta är 

två olika bilder av objektet bestämda av aktörernas intressen, vilket kan leda till en maktkamp 

om vilken bild som har företräde. Den andra formen av relation innebär att aktörerna har 

kunskaper som leder till mer utvecklade föreställningar om objektet. Danermark (2004, s. 24-

25) använder begreppen modellstark och modellsvag. Exempelvis när samverkan sker kring 

klienter med dubbla diagnoser, förslagsvis allvarlig psykisk störning och missbruk, är det i 

detta fall BUP som är modellstark då de har en mer utvecklad bild om innebörden av allvarlig 

psykisk störning. BUP har med andra ord kunskap, utbildning och instrument för 

diagnostisering, vilket socialtjänsten saknar. Socialtjänsten kan därför ses som modellsvag i 

detta avseende. Den tredje relationen är när ingen av parterna är modellstark. Detta innebär att 

aktörerna står inför ett objekt som de ska samverka kring, som de inte har någon utvecklad 

föreställning om. Det vill säga, att de står inför en ny situation och de vanliga 

föreställningsramarna är inte tillräckliga. Den fjärde situationen innebär att de båda aktörerna 

har en tydlig föreställning om objektet som de ska samverka kring och deras bilder 

sammanfaller genom detta. I denna konstellation förekommer ingen maktutövning baserad på 

olika modeller. Danermark (2004, s. 35) menar att denna teori om modellmakt alltså ger oss 

fyra beskrivningar på de ovannämnda konstellationerna där modellstarka aktörer möts och 

modellerna skiljer sig, där modellsvag möter modellstark, där båda är modellsvaga, samt där 

båda är modellstarka men modellerna sammanfaller. Dessa modellers innebörd kan förklaras i 

termer av sociala representationer, där grupper konstruerar bilder av ett socialt fenomen.  

 

3.4 Sociala representationer 

Moscovici (2011, s. 454) menar att sociala representationer både är intellektuella och 

figurativa. En grupp, oberoende storlek, skapas av något utanför den gruppen antingen av 

gemensamma intressen eller genom användning av någon typ av dominerande teknik. 

Grupper är konstruerade av föreställningar genom att varje samhälle klassificerar medlemmar 

genom att exempelvis skilja på majoriteter och minoriteter, kategorisera människor utifrån 

religion eller politisk ställning. Varje grupp har olika normer, vilka av omgivningen upplevs 

som ”naturliga tendenser” inom just den gruppens representation. Det vill säga, att varje 

representation anses bära på egenskaper som anses vara ”sanna” av omgivningen. Moscovici 

(2011, s. 454) menar att detta är kärnan i fördomar och att sociala representationer utifrån det 

kan anses grunda sig i två grundläggande processer: objektifiering och förankring. Sociala 
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representationer har en avbildande grund som bidragit till de ”bilder”, fördomar och 

föreställningar som samhällen och grupper genererat över tid. Lidskog och Deniz (2009, s. 

31-33) belyser att kategoriseringar används vid orientering av omgivningen och kopplas sedan 

till stereotyper. Stereotyper kan förklaras som lättfattliga föreställningar om vissa egenskaper 

som utmärker en viss kategori, vilket bidrar till att människor talar om andra trots att 

personlig kännedom saknas. Genom detta kan en individ ”fastna” i andra människors bild av 

denne och chansen till att träda fram som person förloras, vilket kan skapa fördomar och en 

tro av förförståelse hur denne individ är utifrån den stereotyp denne tillhör. En konsekvens av 

detta är att negativa uppfattningar om individen upprätthålls.  

 

Danermark (2004, s. 26-28) kopplar sociala representationer till samverkan. Då denna process 

är social, förekommer den i interaktion med andra och bidrar till att människor gemensamt 

bygger upp en samfälld bild av verkligheten. Denna bild kan komma att förändras för den 

yrkesverksamme då det sker en anpassning till samverkansgruppens föreställning. Detta 

innebär att den yrkesverksammes uppbyggda föreställning krockar med samverkansgruppens, 

vilket vanligtvis leder till en förändring och en bild som fungerar bättre med de vardagliga 

erfarenheterna samt kraven på denne som yrkesverksam. Vidare belyser Danermark (2004, s. 

26-28) socio-centrerad kunskap, vilket innebär att en grupp skapar en föreställning om någon 

som tillfredsställer gruppens intressen och behov. Konsekvenserna av detta är att 

verksamheterna är organiserade så att de lämpar sig mest för de uppgifter de tilldelats och att 

de verksamma inom vederbörlig organisation är i behov av representationer som passar 

arbetsuppgiften. Representationerna ska vara funktionella och detta påverkar representationen 

genom förvrängning, tillägg och utelämning. Förvrängning innebär särskilda egenskaper hos 

objektet antingen tonas ned eller förstoras upp. Tillägg innebär att objektet blir tilldelad 

egenskaper det inte har. Utelämning innebär det motsatta till tillägg, att det i representationen 

utlämnas vissa egenskaper hos objektet.  

 

4. Metod 

 
4.1 Metodval 

Studien syftar till att få en större överblick kring samverkan och gynnande respektive 

missgynnande faktorer inom detta. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer begagnades för 

att genomföra studien. Tanken var att genom intervjuerna fånga både skolans och 

socialtjänstens perspektiv på samverkan dem emellan, vilket skulle ge svar på 

frågeställningarna. Intervjuer valdes även för att kunna få mer djupgående och detaljerad 

information om samverkan, för att sedan analysera informationen med hjälp av begrepp, 

teorier och tidigare forskning. Bryman (2002, s. 310) menar att denna typ av intervjumetod 

bidrar till att förenkla noggrann analys av vad intervjupersonerna sagt. En annan fördel är att 

forskaren kan spela upp intervjupersonens svar upprepade gånger och den insamlade 

informationen kan användas flera gånger efter att studien är genomförd. Vidare menar 

Bryman (2002, s. 300) att intresset inom kvalitativa intervjuer är inriktat mot 

intervjupersonernas synpunkter. Bryman (2002, s. 340) menar att kvalitativ forskning inriktar 

sig mer på ord än på siffror. Det läggs även tyngd på förståelse av den sociala verkligheten via 
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hur andra i en viss miljö tolkar den. Bryman (2002, s. 310) menar även att kvalitativa forskare 

vanligtvis är intresserade av vad intervjupersonen säger och hur denne säger det.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Genom inhämtning av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, teorier och genomföranden av 

semi-strukturerade intervjuer formades syfte och frågeställningar. Intervjuguiden skapades 

sedan utifrån syfte och frågeställningar, vilken låg till grund för de frågor som ställdes till 

intervjupersonerna. Enligt Bryman (2002, s. 127) innebär semi-strukturerade intervjuer att 

intervjuaren har en uppsättning frågor, en intervjuguide, där frågorna kan komma i olika 

ordningsföljder. Frågorna är oftast allmänt formulerade och uppföljningsfrågor kan ställas för 

de svar som anses vara av vikt.  

 

Kontakt via mail skedde med både skola och socialtjänst, där en förfrågan om samtycke till 

intervjuer sändes. Datum, tid och plats för intervjuerna bestämdes därefter. Intervjun hos 

socialtjänsten skedde med de båda anställda samtidigt medan samtliga intervjuer på skolan 

skedde enskilt. Samtliga semi-strukturerade intervjuer spelades in och transkriberades sedan 

ordagrant. Anledningen till detta var att ingen relevant information skulle undgås. Varje 

intervju pågick under 25-30 minuter. Att spela in och transkribera har enligt Bryman (2002, s. 

310) många fördelar. Genom att spela in hjälper detta forskaren att förbättra minnet med dess 

naturliga begränsningar och de intuitiva och halvt omedvetna tolkningar av det som 

människor säger under intervjuerna kan kontrolleras.  

 

Samma intervjuguide användes (se bilaga 1) under samtliga intervjuer. Skillnaden var att den 

ämnade intervjuguiden för skolan var riktad mot deras samverkan med socialtjänsten och inte 

socialtjänstens samverkan med skolan. Varje möte inleddes med att förklara anledningen till 

intervjuerna och hur all information skulle komma att hanteras. Användning av 

datainsamlingsteknik skedde genom inspelning och transkribering. Användning av semi-

strukturerade intervjuer som metod ansågs vara mest lämplig då intresset var vad 

intervjupersonerna sa- och hur de talade om samverkan. Genom inspelning var det enklare att 

vara uppmärksam på intervjupersonerna, då det inte var nödvändigt att anteckna allt de sa för 

hand. Genom detta tillvägagångssätt kunde inspelningarna obegränsat lyssnas på för att få 

med all information under transkriberingen. Genom att transkribera skapades även möjlighet 

till att följa upp materialet med egna tolkningar och synpunkter samt möjlighet till att välja ut 

de textdelar som ansågs vara relevanta för undersökningen. 

 
4.2.1 Litteratursökning  
För att finna tidigare forskning kring ämnet genomfördes en kvalitativ systematisk 

forskningsöversikt, vilket enligt Booth, Papaioannou och Sutton (2012, s. 84) innebär en 

omfattande sökning utifrån en mängd olika källor så som elektroniska databaser, 

webbresurser och andra källor av litteratur. Sökningen av tidigare forskning var från början 

bred där forskning kring vikten av samverkan och socialtjänstens samverkan med barn som 

far illa söktes. Forskningsfältet smalnades sedan av genom forskning söktes kring vilka som 

anmäler barns/ungdomars situation till socialtjänsten samt i vilken utsträckning. 
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Litteratursökningen gick genom databaserna Summon och Libris. De sökord som användes 

var ”Collaboration social services”, ”Anmälningsplikt”, ”Samverkan” och ”Child abuse and 

school”. Inkluderingskriterier fanns på samtliga sökningar, vilka var: endast fulltext, 

tidskriftsartikel, vetenskapligt granskade artiklar, texter på engelska och svenska, 

publikationsår mellan 1990-2013.  Efter denna process valdes artiklar ut som ansågs vara till 

hjälp för studien. Artiklar i tidigare studier som författare hänvisat till har också använts. 

Fokusering lades även på begrepp utifrån relevant litteratur för undersökningen samt teorier, 

och dessa tillsammans med det empiriska materialet utgör grunden för arbetet.  

 
4.2.2 Källkritik 

Det finns medvetenhet om att användningen av Socialstyrelsens dokument (Strategi för 

samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, 2007) i studien kan 

ifrågasättas. Anledningen till varför detta dokument används i hög utsträckning i den egna 

studien är att innehållet delvis består av övergripande strategier för samverkan men också 

fördjupningsmaterial inom ämnet i form av teorier och tidigare forskningar, vilka var 

användbara för den egna forskningen. Dokumentet har tagits fram av Socialstyrelsen 

tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen och tanken är att alla 

personer som har till uppgift att samverka kring barn och ungdomar ska kunna ta del av 

dokumentet.  

 

Samtliga artiklar och använd litteratur i studien valdes utifrån dess relevans för forskningen, 

men också utifrån deras kvalitét, giltighet och robusthet. Av den anledningen valdes därför 

inte artiklar som hade publicerats tidigare än år 1990.  

 

4.3 Urvalsmetod 

Då syftet med studien var att undersöka samverkan mellan skola och socialtjänst var det högst 

nödvändigt att samla information från dem som är yrkesverksamma inom skola och 

socialtjänst. Anledningen till detta var att dessa personer har egna upplever och erfarenheter 

kring samverkan i arbetslivet. Urvalsmetoden grundade sig i bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman (2002, s. 114) innebär att forskaren väljer personer som för tillfället finns tillgängliga 

och kan besvara de frågor som är relevanta för studien.  

 

Skolkuratorn, elevcoachen och rektorn på en skola intervjuades samt två stycken anställda 

inom barn– och ungdomsgruppen hos socialtjänsten. Dessa intervjupersoner valdes medvetet 

mot bakgrund av att de besitter särskild kunskap och information kring ämnet som studerats. 

Intervjupersonerna valdes också för att de var tillgängliga för intervjuer och för att egen 

tidigare koppling till dessa två verksamheter fanns då jag praktiserat hos båda 

verksamheterna.  

 

4.4 Analysmetod 

Intervjuerna bearbetades och analyserades genom meningskoncentrerad analys, vilken Kvale 

(1997) beskriver. Denna analysmetod innebar fokusering på en tidigare formulerad 

frågeställning i taget där den text som gav svar på respektive frågeställning i varje 
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intervjuskrift markerades eller valdes ut. Sammanställning till ett dokument skedde sedan av 

de utvalda textdelarna samt tydliggörande kring vilken informant som hörde ihop med varje 

enskilt textstycke. Nästa steg innebar sammanfattning samt koncentring av texten för varje 

informant. Detta för att minska mängden av texter. Då det i studien fanns fem 

intervjupersoner resulterade detta i fem skilda stycken för varje forskningsfråga som gav svar 

på frågeställningarna. I samtliga beskrivningar citerades intervjupersonerna för att belysa 

grunden för det bearbetade materialet i de genomförda intervjuerna. Genom hela analysen 

följde samma upplägg och struktur, vilket innebär att intervjupersonernas svar på respektive 

forskningsfråga presenterades i samma ordningsföljd. Slutdelen i analysen skedde genom 

jämföranden av intervjupersonernas svar där försök till att se mönster och avvikelser av 

svaren gjordes samt ett försök till att belysa vad som blev synligt i resultatet, det vill säga, 

likheter och skillnader. Denna analysprocess avslutades med sammanfattning av resultatet och 

reflektioner kring studiens trovärdighet, etik och tillförlitlighet.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

I denna studie framgick det att gemensamma åsikter och upplevelser bland skolpersonalen 

fanns kring samverkan. I intervjun med socialtjänsten framgick det också likheter gällande 

åsikter kring samverkan, mellan de två intervjupersonerna. Problematik samt fördelar av att 

intervjua två personer samtidigt bör dock beaktas. Personer som intervjuas samtidigt kan 

påverka varandras svar i en viss grad samtidigt som de kompletterar varandras respons på så 

sätt att ett brett intervjumaterial ges. Denna studie genomfördes enskilt, vilket innebar både 

för- och nackdelar. Det hade varit till fördel om två separata analyser genomfördes kring varje 

intervju, då dessa hade kunnat i jämförts i högre utsträckning och lett till diskussioner kring 

det som framgått i intervjuerna. Genom detta hade reflektioner kring likheter och skillnader i 

analyserna kunnat genomföras. Kvalitén på intervjuerna kan anses vara hög, då samtliga 

intervjupersoner hade kunskap och var insatta i ämnet samverkan. Intervjupersonerna förstod 

samtliga frågor från intervjuguiden och dem alla svarade samt diskuterade kring frågorna, 

vilket gav mig svar på alla mina frågeställningar. Frågan om generaliserbarhet av 

undersökningen kan ifrågasättas då endast intervjuer skedde på en skola respektive på en 

socialtjänstbyrå och inte heller med all personal på respektive verksamhet. Möjligen kan 

studien generaliseras inom kommunen där undersökningen genomförts, men inte i större 

utsträckning. Dock pekar större, tidigare studier, nationella såväl som internationella, på att 

det finns problematik kring samverkan vilket kompletterar den egna studien. Bryman (2002, s. 

258) beskriver extern validitet, vilket innebär att resultatet kan generaliseras av forskaren till 

andra sociala situationer och miljöer. Dock kan den externa validiteten utgöra problem för 

forskaren då kvalitativa forskare har tendenser att använda sig av fallstudier och urval som är 

begränsade. 

Studiens tillförlitlighet kan å ena sidan anses vara hög, då intervjuer skedde med personer som 

är väl insatta i ämnet samverkan. Å andra sidan kan studiens tillförlitlighet anses vara låg då 

endast fem personer intervjuades inom två organisationer. Egna erfarenheter finns vad gäller 

samverkan mellan socialtjänst och skola, vilket har bidragit till en viss förförståelse kring hur 

samverkan sker mellan skola och socialtjänst. Enligt Bryman (2002, s. 257) kan det i 

kvalitativa undersökningar anses vara en styrka att forskaren under en längre tid har möjlighet 
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att delta i en social grupp. Detta grundar sig i att forskaren, genom långvarig närvaro i 

gruppen, kan i stor utsträckning säkra överensstämmelser mellan begrepp och observationer. 

4.6 Metoddiskussion 

Problematik kring metoden och dess tillvägagångsätt är främst urvalet av intervjupersoner då 

urvalet kan ha påverkat studien negativt genom egen förförståelse för verksamheterna. Då det 

finns en relation mellan mig och verksamheterna kan professionaliteten även ifrågasättas eller 

reflekteras kring om hur den påverkas. Hur robust studien är kan också ifrågasättas, då endast 

ett fåtal personer intervjuades, vilket kan leda till att generaliserbarheten är liten. Kvalitativa 

studier är även tolkande, vilket kan innebära att resultatet av studien skulle varit annorlunda 

om någon annan genomfört undersökningen. Fördelen med denna urvalsmetod var att 

relevanta intervjupersoner deltog i studien, vilket bidrog till att frågeställningarna och syftet 

med studien besvarades. Nackdelen kan dock vara att urvalet styrdes utifrån egna förutfattade 

meningar och tidigare erfarenheter kring ämnet samverkan mellan dessa två verksamheter. 

Detta skulle kunnat påverka intervjufrågor, uppföljningsfrågor och leda till ett resultat som på 

förhand söktes. Dock fanns det en ständig medvetenhet om denna svårighet och därigenom, i 

god tid, reflekterades det över intervjufrågorna och ett professionellt förhållningssätt försökte 

uppnås genom att vara neutral och objektiv inför varje intervju. Ännu en nackdel kan vara den 

egen tidigare kopplingen till verksamheterna, då risken för att vara partisk finns. Valet av att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer kan vara en nackdel då detta tillvägagångssätt enligt 

Bryman (2002, s. 310) är tidskrävande och intervjupersonerna kan hejdas av 

inspelningsutrustningen.  

 

Samtidigt anses det även finnas fördelar med metodvalet. Exempelvis när likvärdiga åsikter 

och bilder från individerna som deltog i intervjuerna gavs, istället för olika bilder, kunde 

konstruktionen av en helhetsbild ske som i viss utsträckning pekar på någon typ av sanning 

kring olika aspekter inom det undersökta området. Detta kan bidra till att studien anses vara 

mer trovärdig och robust. Dessa positiva faktorer styrker Sohlberg & Sohlberg (2009, s. 255) 

som menar att forskaren, genom dialoger med studieobjekten, försöker skapa en helhetsbild 

av verkligheten. Denna starka individfokusering kan dock skapa svårigheter för forskaren 

med att forma en samlad bild av flera olika bilder från människor.  

 

4.7 Etiska reflektioner 

Angående etiska frågor kring i studien fanns det ständigt en vilja av att vara observant på mig 

själv genom att inte låta egna uppfattningar av samverkan mellan de två organisationerna 

styra intervjufrågorna och intervjupersonerna till att få de svar som jag förväntade mig och 

ville ha. Dock anses detta samtidigt vara oundvikligt. Bryman (2011, s. 42-43) menar att det 

råder förväntningar på forskaren är objektiv och värderingsfri, men att det inte alltid är 

möjligt. Forskarens egna värderingar, personliga känslor och åsikter är ibland okontrollerbara 

och kan påverka forskarens under processen. Forskarens val av undersökningsområde, 

metoder, utformingen av frågeställningar, skapande av forskningsdesign, 

datainsamlingsteknik, dataanalys, tolkning av data och slutsatser kan delvis påverkas.  
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Det faktum att intervjuer skedde med fler anställda inom skolan än inom socialtjänsten kan 

anses bidra till en orättvis bild av situationen kring samverkan och en obalans i 

undersökningen, vilket det finns en medvetenhet om. Anledningen till att flest intervjuer 

genomfördes med skolpersonal grundade sig i en vilja av att samla ett stabilt underlag kring 

deras syn på samverkan, då de inte är skyldiga, till skillnad från socialtjänsten, att samverka. 

Vidare beaktades även en noggrannhet gällande verksamheternas syn på varandra, att dessa 

belystes på ett konstruktivt sätt och inte på ett utpekande, negativt sätt i undersökningen. En 

stor etikfråga i studien är mina egna tidigare relationer till både skolan och socialtjänsten där 

intervjuerna skedde. Personerna som intervjuades var människor som tidigare träffat mig, och 

detta kunde inneburit problem om det hos mig fanns en partisk inställning mot någon av 

organisationerna. Enligt Bryman (2011, s. 42-43) är det vanligt att forskare som använder sig 

av kvalitativa strategier känner samhörighet med de människor som studeras, vilket kan bli 

problematiskt då det uppstår svårigheter angående att skilja forskarrollen från de attityder och 

åsikter intervjupersonerna har. 

Samma frågor ställdes dock till både socialtjänst och skola, och vaksamhet rådde över att inga 

uppföljningsfrågor som var ledande ställdes under intervjuerna. Till samtliga intervjuer gavs 

samtycke och anonymitet på skola, stad och personer förekommer i studien. Dock användes 

första bokstaven i intervjupersonernas förnamn under transkriberingsprocessen för att kunna 

skilja på vem som sa vad. Kvalitativ forskning innebär oftast att forskaren är subjektiv och det 

fanns en medvetenhet om att detta perspektiv kunde innebära negativa konsekvenser på grund 

av svårigheter med att skapa en helhetsbild av det som studerats. Även att subjektiviteten, 

egna värderingar och personliga åsikter, kan ha påverkat resultatet i studien. Ännu en nackdel 

var risken för att, under forskningsprocessen, bära med förutfattade meningar kring det som 

avsågs att studeras. Konsekvenserna av detta kan innebära en omedvetenhet och tendenser 

kring att styra sig själv i ämnet som studerades, vilket kan påverka valet av deltagare i 

studien, frågeställningar, syfte och metod för de aspekter som skulle undersökas. Risken är då 

att drabbas av ”blindhet” samt förskjutning av andra aspekter som kan ha varit relevanta för 

forskningen. Andra etiska frågor som uppmärksammandes under studiens gång var 

forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet (1990 s. 7-14) som beskrivs nedan:  

Informationskravet:  

Information om frivillig medverkan gavs till alla intervjupersoner innan intervjuerna 

genomfördes. Vetenskapsrådet (1990 s. 7) skriver: ”Forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”. 

 

Samtyckeskravet: 

Samtycke gavs skriftligt från alla intervjupersoner via mail efter att en förfrågan om 

delaktighet sänts ut skriftligt via mail. Vetenskapsrådet (1990 s. 9) skriver: ”Forskaren skall 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.” 
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Konfidentialitetskravet:  

Konfidentialitet råder i studien då anonymitet på namn, stad, skola och socialtjänstbyrå 

förekommer. Detta informerades samtliga intervjupersoner om. Vetenskapsrådet (1990 s. 12) 

skriver: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.” 

 

Nyttjandekravet: 

Personlig information används enbart i syfte för studien, vilket förklarades för samtliga 

intervjupersoner. Vetenskapsrådet (1990 s. 14) skriver: ”Uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål.” 

 

5. Resultat och analys 
I denna del redovisas resultat och analys. Upplägget är följande för samtliga frågor: resultat 

för socialtjänst och citat, resultat för skola och citat, analys kopplat till teori och tidigare 

forskning.  

Hur sker samverkan mellan skola och socialtjänst när barn far illa eller riskerar att fara illa?  
Socialtjänst: Intervjupersonerna hos socialtjänsten tycker att deras samverkan med skolor 

fungerar bra. Socialtjänsten menar att det finns en etablerad samverkan med skolan som 

ständigt måste underhållas. Denna samverkan sker genom en mottagningsgrupp inom 

socialförvaltningen som är ansvarig för olika skolområden. Samarbete sker delvis genom 

rådgivning och information till skolan, trepartsmöten (möten där socialtjänst, skola och 

barnets vårdnadshavare deltar) och att de alltid inhämtar uppgifter från skolan under 

utredningar. Personliga möten anses också vara vanligt hos socialtjänsten, särskilt de gånger 

det handlar om allvarliga ärenden. Enligt socialtjänsten har dessa handläggare på 

mottagningsgruppen ansvar för olika skolor där de arbetar förebyggande och har regelbunden 

kontakt, i form av personliga möten eller telefonsamtal, med skolpersonal, fältassistenter och 

rektorer. Socialtjänsten arbetar utifrån instrumentet BBIC (Barns Behov I Centrum) och 

menar att detta är till stor hjälp när det gäller att samarbeta med skolor, då samverkan och 

delaktighet ingår i BBIC-strukturen. Socialtjänsten får genom BBIC-instrumentet information 

om barnet genom att skolpersonal fyller i konsultationsdokument.  

”Ja, vi är ju ute mycket och informerar skolorna också. Och sen är det ju i de enskilda ärendena som 

vi har så... under utredningen så inhämtar vi nästan alltid uppgifter från skolan. Och även när vi 
följer upp så är också oftast skolan med. I uppföljningen, att man har gemensamma möten. För det är 

ju oftast så att de barn som vi har kontakt med har svårigheter i skolan… Så vi har gemensamma 

ärenden kan man säga.” (-Soc.1) 

Skola: Intervjupersonerna på skolan anser att samverkan mellan dem och socialtjänsten har 

stora brister. Skolpersonalen anser att denna samverkan brister och att det knappt finns någon 

samverkan att tala om. Skolan menar att det finns ett formellt samarbete då de är i kontakt 

med socialtjänsten vid anmälningar och trepartsmöten. Dock anses dessa trepartsmöten av 

skolan vara verkningslösa då dessa inte mynnar ut i någon lösning för att kunna hjälpa eleven. 
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Skolpersonalen anser dock att det är enkelt att få kontakt med socialtjänsten via telefon och 

diskutera problem som kan uppkomma och att detta är positivt. Skolan menar att de deltar i 

SIP-möten (Särskild Individuell Plan) tillsammans med socialtjänsten, men deras syn på dessa 

möten är att socialtjänsten endast deltar för att de är tvungna till det, och att dessa möten inte 

skulle existera om det fanns en fungerande samverkan. 

”Det är inte så mycket just nu, det var mer förr. Men det sker genom att vi gör anmälningar, ett 

formellt samarbete… Dom däremot… i min yrkesroll var det mycket vanligare förr att de tog kontakt 

med mig för att de ville i sina utredningar få mina kunskaper om den familj eller den elev de utredde… 

Det förekommer inte längre.”(-Skolpersonal.2) 

Analys: Skola och socialtjänst har olika syn på deras samverkan och kontakt. Samverkan sker 

enligt socialtjänsten bland annat genom rådgivning och personliga möten, medan skolan anser 

att det inte finns någon samverkan med socialtjänsten mer än vid anmälningar och ibland 

telefonsamtal för rådgivning. Dessa olika åsikter kan grunda sig i bristande kommunikation 

mellan verksamheterna, vilket Enligt Svensson m.fl. (2008, s. 193-194) kan bli problematiskt 

då kommunikation är av stor vikt när verksamheter ska samverka.  

 

Verksamheternas olika uppfattningar kan även förstås som om att organisationerna har olika 

definitioner av begreppet samverkan samt olika uppfattningar om vad det innebär att 

samverka och hur samverkan går till. Vidare kan socialtjänstens och skolans uppfattningar 

kring deras samverkan även förstås utifrån det Danermark och Kullberg (1999, s. 55-57) 

belyser om att individer som deltar i samverkan kan ha olika professionella mål med vad 

samverkan ska leda till eller att det ibland existerar vagt formulerade mål i 

samverkansgruppen. Dessa två faktorer, samt dålig samordning i samverkansgrupper, kan 

leda till att samverkan mellan verksamheter hämmas.  

Trots att verksamheterna har olika syn på deras samverkans utsträckning, framgick det i 

intervjuerna att både skola och socialtjänst anser att de samverkar och att behovet av 

samverkan dem emellan finns för att kunna hjälpa ungdomar/elever. Detta behov av 

samverkan kan grunda sig i det Svensson m.fl. (2008, s. 182-183) beskriver, att den största 

anledningen till att samverka är att lyckas hjälpa utsatta grupper som är i behov av hjälp. Då 

klienter vanligtvis har komplexa problem, krävs mångsidig kunskap för att uppnå ett 

helhetsperspektiv kring klienten. För att detta ska lyckas behövs samverkan för att kunna 

tillfredsställa klientens alla behov.  

Att skolan anser att deras samverkan med socialtjänsten har brister kan kopplas till att de 

behöver mer stöd i hur de ska hantera situationer där elever far illa eller riskerar att fara illa. 

Enligt Bruno (2011, s. 74) kan skolpersonal känna otillräcklighet i hanteringen av 

anmälningsskyldigheten till socialtjänsten och även vad gäller att stödja barn som far illa. 

Bruno (2011, s. 74) menar att skolpersonal är i behov av instruktioner kring detta.  

 

Danermark (2004, s. 24-25) talar om begreppen modellstark och modellsvag, vilket kan 

kopplas till skolans behov av att samverka med socialtjänsten. Socialtjänsten är i de flesta 

ärenden modellstark i jämförelse med skolan, då socialtjänsten har mer kunskap och 
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instrument för att kunna hjälpa barn som far illa eller riskerar att fara illa.  Skolan kan istället 

ses som modellsvag då de exempelvis inte har möjlighet till att hjälpa elever som far illa i sin 

hemmiljö i samma utsträckning som socialtjänsten. Skolan kan därför anses befinna sig i en 

beroendesituation gentemot socialtjänsten för att de ska kunna hjälpa elever med komplexa 

problem, och inte endast skolrelaterade problem.  

Utifrån resultatet anser socialtjänsten att de samverkar med skolan i ganska hög utsträckning. 

Detta kan grunda sig i att de uppfyller ”samverkanskriterier” utifrån den egna organisationens 

regelverk, lagar och anvisningar. Det vill säga, att socialtjänsten kan uppfatta deras samverkan 

med skolan som tillräcklig då de exempelvis följer organisationens lagar och riktlinjer för 

samverkan i sitt uppdrag, medan dessa lagar och riktlinjer för skolan anses vara otillräckliga 

för att uppnå en god samverkan och hjälpa barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

Svensson m.fl. (2008, s. 15-17) menar att socialarbetaren är styrd av sitt handlingsutrymme, 

vilket innebär de konstruerade ramar, regler, lagar, överenskommelser och traditioner som 

finns inom socialarbetarens organisation. Detta handlingsutrymme kan ibland bli 

problematiskt då socialarbetaren inte alltid kan agera som andra individer eller denne själv 

vill.  

I intervjuerna framgick det att skolan varken upplever trepartsmöten eller SIP-möten som 

verkningsfulla. Skolans syn på socialtjänstens deltagande och värde under dessa möten kan 

kopplas till att skolpersonalen kan ha tidigare negativa erfarenheter av liknande möten där 

socialtjänsten medverkat, vilka har bidragit till de åsikter skolpersonalen har idag om 

socialtjänsten. Om tidigare negativa erfarenheter finns hos skolpersonalen kan det vara så att 

de placerar alla anställda hos socialtjänsten i en viss kategori/stereotyp som förknippas med 

fördomar och negativa föreställningar om de anställda inom socialtjänsten. Detta kan leda till 

att samverkan mellan skola och socialtjänst hämmas då skolpersonalen, genom tidigare 

erfarenheter, redan innan mötet kan ha en negativ inställning till socialtjänsten och genom 

detta kan skolans syn på att dessa möten inte mynnar ut i några lösningar för elever som far 

illa påverkas. Likaså kan deras samarbete med socialtjänsten påverkas negativt genom dessa 

fördomar. Dessa kategoriseringar och fördomar benämner Moscovici (2011, s. 454) som 

sociala representationer. Lidskog och Deniz (2009, s. 31-33) menar att stereotyper innebär 

uppfattningar om att vissa egenskaper utmärker just en viss kategori. Dessa uppfattningar kan 

bidra till att individer ”blir fast” i andra människors bild av dem vilket leder till utveckling av 

fördomar och en tro om förmedvetenhet om hur individerna är utifrån den stereotyp de tillhör. 

Detta bidrar till att negativa uppfattningar om individer vidmakthålls.  

Utifrån resultatet i denna studie kan det anses råda oklarheter samt olikheter kring 

definitionen av samverkan mellan de två organisationerna. Med detta menas att socialtjänsten 

kanske anser att de samverkar genom de handlingar de nämnt, exempelvis genom att inhämta 

information från skolan under utredningar, medan skolan kanske anser att dessa handlingar 

inte alls innebär att samverka. Det kan också vara så att skolan upplever att socialtjänstens 

intresse av att samverka endast grundar sig i socialtjänstens skyldighet till att samverka, vilket 

kan bidra till skolans frustration kring deras samverkan med socialtjänsten. Enligt 

förvaltningslagen 6 § (1986:223) [FL] har myndigheter en allmän skyldighet att samverka när 
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det handlar om frågor som berör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Detta regleras i 

lagstiftningen för bland annat förskola, skola och socialtjänst.  

När fungerar respektive inte fungerar samverkan mellan verksamheterna? 
Socialtjänst: Socialtjänsten menar att deras samverkan med skolor är bra och att skolor verkar 

vara nöjda med deras bidragande. Målet är att ständigt utveckla samverkan samt att alla 

skolor, föräldrar och barn ska vara nöjda med det. Socialtjänsten menar att en svårighet är att 

skolan oftast har orimliga förväntningar på deras yrkesroll, vilket de anser skulle behövas 

förklaras för skolan. De anser att det är aktuellt att belysa för skolan hur socialtjänsten arbetar, 

vilka förutsättningar de har att arbeta utifrån, deras lagstiftning och informera om BBIC-

strukturerna. På så sätt skulle skolorna veta mer om vad de kan begära av socialtjänsten. De 

menar att de orimliga förväntningarna från skolan kan innefatta att de ska lösa problem, att de 

ska placera barn, att de ska vidta kraftfullare åtgärder, att de ska tillsätta personal i skolan som 

stöd för elever och att socialtjänsten träder in och tar föräldraansvar i större utsträckning än 

vad de faktiskt gör. De menar att de inte har tillräckligt med resurser för att agera som skolan 

ibland önskar. Vidare menar socialtjänsten att det behövs specifika riktade insatser mot elever 

som skola och socialtjänst tillsammans bör utveckla.  

Skola: Skolan menar att det finns stora brister i samverkan med socialtjänsten och att skolan 

oftast räknar bort socialtjänsten i fall då barn far illa. Att träffas mer personligen var även ett 

önskemål från skolans sida. Intervjupersonerna från skolan menar att dem fått den 

uppfattningen om att socialtjänstens arbete sker bakom skrivbord i hög utsträckning, och inte 

via personliga möten. Konsekvensen av detta är enligt skolan att det inte sker en allsidig 

utredning i fall där barn far illa eller riskerar att fara illa. De gånger socialtjänsten befinner sig 

i möten med skolan är i fall som är allvarliga och att socialtjänsten aldrig annars är på plats. 

Intervjupersonerna från skolan menar även att det inte heller sker telefonsamtal kring elever 

som de anmält till socialtjänsten. Skolan menar att socialtjänsten inte lägger vikt vid elevers 

skolgång och att detta påverkar den samverkan de har. De yrkesverksamma finner det konstigt 

att de har en samverkan som denna, då elevers skolgång är betydelsefull för eleverna själva. 

Av vad som framgick i intervjuerna, spekulerar skolan kring denna problematik och tror att 

det kan vara för få anställda hos socialtjänsten samt att det råder resursbrist. Skolpersonalen 

upplever dock att socialtjänsten har lyssnat på vad de har att säga i de fall som varit allvarliga.  

”Det verkar som att skolan är skild från deras… alltså… som jag förstått det så här så är 

grundbedömningen, om vi anmäler för att vi är oroliga eller något, så är grundbedömningen liksom 
hemmet… Någon form av… man måste ju ha någon form av karta att gå efter… jag har tänkt på det 

där… Är det varmt inomhus? Blir man slagen? Finns det mat? Om det liksom är okej så att säga, så 

släpper man det. Sen att skolan inte fungerar för fem öre verkar vara helt ointressant, för jag kan inte 
tolka det på något annat sätt eftersom man inte alls är intresserad av dom frågorna… och det vet man 

ju.” (-Skolpersonal. 1) 

Analys: Utifrån det som framkom i intervjuerna verkar det som att det finns ett stort behov 

från skolans sida av att samverka med socialtjänsten när elever far illa eller riskerar att fara 

illa, samtidigt som socialtjänsten anser att de faktiskt samverkar. Denna skilda bild av 

samverkan kan grunda sig i de orimliga förväntningarna som socialtjänsten beskriver. Enligt 
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socialtjänsten har skolan ibland felaktiga föreställningar samt förväntningar om vad 

socialtjänsten kan utföra för arbete och vad som ligger under deras ansvar. Utifrån vad som 

framgår i intervjuerna med skolpersonalen uppfattar skolan det som att socialtjänsten inte bryr 

sig om elevers skolgång. Skolans åsikter kring detta kan grunda sig i att de inte är medvetna 

om socialtjänstens handlingsutrymme och att socialtjänsten ibland kan begränsas av detta 

utrymme. Enligt Blomqvist (2012, s. 49-50) är handlingsutrymmet det utrymme som finns för 

personalen att agera inom organisationernas ramar och gränser. Socialsekreterares 

handlingsutrymme kan exempelvis innefatta bedömning om vem som får bistånd eller att 

förorda beslut som rör insatser för en klient. Hur de professionella agerar inom detta utrymme 

påverkas bland annat av den enskilda yrkesgruppens etik och den professionelles förmåga att 

utnyttja sitt handlingsutrymme. 

De brister som skolan anser förekomma kring samverkan mellan dem och socialtjänsten, 

exempelvis brist på personliga möten mellan skola och socialtjänst, bristande allsidig 

utredning av socialtjänsten, resursbrister och att socialtjänsten har för få anställda, kan grunda 

sig i ett flertal faktorer som kan kopplas till vad Danermark och Kullberg (1999, s. 55-57) 

belyser. Danermark och Kullberg (1999, s. 55-57) menar att faktorer som hämmar samverkan 

mellan organisationer bland annat är vagt formulerade mål, otydlig ansvarsfördelning, skild 

etisk praxis, stor arbetsbelastning och dålig omsättning.  

Skolan anser att socialtjänsten inte lägger vikt vid utsatta elevers skolgång som inte fungerar, 

vilket är en stor brist i samverkan enligt dem. Det framgick i intervjuerna med skolpersonalen 

att skolan anser att barn som far illa i sin hemmiljö kan ha komplexa problem och att dessa 

elever även ibland är i behov av stöd och trygghet från skolan. Detta styrker Bruno (2011, s. 

74) som menar att elevers skolgång kan ha en avgörande positiv påverkan på utsatta barns 

utveckling. 

Skolans uppfattning om att socialtjänsten inte är engagerade i utsatta elevers skolgång eller att 

deras samverkan med socialtjänstens upplevs vara bristande av skolan, kan grunda sig i 

möjligheten om att skolpersonalen i vissa fall uteslutits av socialtjänsten vid utredningar eller 

att samverkan tidigare misslyckats, vilket kan leda till negativa föreställningar om 

socialtjänsten och myndighetens personal. Detta skulle sedan kunnat utveckla en ”ond cirkel” 

där skolpersonalens tidigare erfarenheter av socialtjänsten påverkar deras uppfattning av 

socialtjänsten än idag, vilka kan upprätthållas genom att verksamheterna kan ha olika syn på 

vad samverkan innebär och hur den fungerar. Dessa negativa uppfattningar från skolan om 

socialtjänsten kan även leda till att alla som arbetar för socialtjänsten ”dras över en kam”. 

Skolans syn på- samt föreställningar av socialtjänsten och deras samverkan emellan kan 

tolkas med stöd av teorier om sociala representationer och stereotyper, vilket Moscovici 

(2011, s. 454) och Lidskog och Deniz (2009, s. 31-33) beskriver. Enligt Moscovici (2011, s. 

454) skapas grupper genom föreställningar och teorier som står för en viss representation. 

Alla grupper har olika normer som av omgivningen kan upplevas som typiska tendenser inom 

just den gruppen. Detta innebär att omgivningen anser att varje representation har egenskaper 

som anses vara ”sanna” för just den specifika gruppen. Moscovici (2011, s. 454) menar att 

detta är grunden för fördomar. Sociala representationer har bidragit till utvecklade ”bilder”, 
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fördomar och föreställningar som samhällen och grupper frambringat över tid. Lidskog och 

Deniz (2009, s. 31-33) menar att stereotyper kan bidra till att människor talar om någon annan 

trots att de inte känner personen i fråga. Detta leder till att individen det talas om skapar 

omgivningen en bild av som individen får svårigheter med att ändra.  
 

Vad kan bli bättre med skolans och socialtjänstens samverkan? 

Socialtjänst: Socialtjänsten anser att de själva kan bli bättre på att marknadsföra deras egen 

verksamhet. De vill ha ett känt ”ansikte” utåt gentemot skolor, som informerar om vad deras 

verksamhet arbetar med. Socialtjänsten tror att det på så sätt kan skapas en bättre förståelse 

hos skolor för deras organisation. Intervjupersonerna på socialtjänsten önskar även att 

personer från respektive organisation kunde träffas oftare och skaffa mer kunskap om 

varandras arbetsområden. 

Skola: Skolpersonalen anser även i denna fråga att mer personliga möten vore till fördel för en 

god samverkan. Personalen på skolan önskar bättre dialog med socialtjänsten och kontinuerlig 

kontakt, oavsett om denna dialog sker över telefon eller personligt. Tydligare 

ansvarsfördelning anses också vara av vikt för skolan, klarhet om vilken verksamhet som gör 

vad i ärenden då elever far illa eller riskerar att fara illa. Just denna faktor anses av 

skolpersonal vara av vikt för att underlätta deras arbete, genom att ha klarhet över vad som 

står under deras ansvar och inte samt att kunna hänvisa föräldrar till andra organisationer som 

är skyldiga att hjälpa föräldrarnas barn med deras problematik. Skolpersonalen hade 

erfarenhet av ett fall där de ansåg att det var socialtjänstens ansvar att tillfredsställa elevens 

behov, men socialtjänsten ansåg att det var ett skolproblem som stod under skolans ansvar. 

Dock menar socialtjänsten att de har ett uttalat ansvar om samverkan med skolor, som ligger 

på mottaggningsgruppen hos socialtjänsten. Vidare menar skolpersonalen att det finns en 

misstanke kring att det på högsta chefs-nivå inom socialtjänsten talas och skrivs väldigt 

mycket om samverkan, men att det inte hjälper skolan då det inte sker i praktiken, där de 

jobbar. 

”Mellan de högsta cheferna sägs säkert väldigt mycket viktiga saker, men eftersom det inte bär frukt 

eller hamnar här hos oss där vi jobbar så hjälper det ju inte.”(-Skolpersonal.2) 

”Det skulle ju vara väldigt intressant att träffas, där man fick en möjlighet att beskriva… egentligen 

ett sådant här samtal, och få frågorna från socialförvaltningen. Det skulle vara kul att reda ut vem 
som göra vad… tydlig ansvarsfördelning, mm… absolut.”(-Skolpersonal.1) 

”Ja… jag skulle vilja ha en kontinuerlig kontakt med… med de här kontaktpersonerna med de här 
barnen och familjerna så att vi kan hjälpas åt, så att det känns bra för barnet… så att jag har… så att 

jag kan ringa om det är något som har hänt, om det är något som inte stämmer i skolan, eller om jag 

får höra någonting som händer i familjen som de inte kanske får reda på annars.”(-Skolpersonal.3)  

Analys: I intervjuerna framgick det att både socialtjänst och skola önskar att mer personlig 

kontakt sker mellan deras verksamheter. I intervjuerna med skolpersonalen framgick det även 

att tydlig ansvarsfördelning var en faktor som skulle underlätta deras arbete samt samverkan 

med socialtjänsten. Socialtjänsten uppgav i intervjun att även dem önskar att personal från 

skola och socialtjänst kunde träffas oftare. Utifrån det som framgick i resultatet ovan kan 
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tolkning göras kring att det anses råda oklarheter om vilken verksamhet som har ansvaret för 

samverkan mellan skola och socialtjänst. Enligt Johnsson och Laanemets (2008, s. 181-185) 

har socialarbetare en roll som ”spindeln i nätet”, där socialarbetaren fungerar som en 

ansvarstagande professionell vad gäller att samverka med andra myndigheter eller 

organisationer. Dock kan samverkan hindras om resurser eller organisatoriska förutsättningar 

saknas, samt om brist på intresse av att samverka finns. Socialarbetare har dock som uppgift 

att ansvara vid kontakt med andra organisationer och ansvar att i viss utsträckning förena 

organisationerna.  

 

Socialtjänsten uppgav att de vill marknadsföra sin organisation mer så att skolor kan utveckla 

en bättre förståelse för socialtjänstens organisation och vad socialtjänsten arbetar med. Utifrån 

vad som framgick i intervjuerna med skolpersonalen kan det anses råda oklarhet från skolans 

sida vad gäller ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och skola då samverkan ska ske i 

ärenden där barn far illa eller riskerar att fara illa. Denna oklarhet om ansvarsfördelning från 

skolans sida kan också förstås som att de inte är informerade om socialtjänstens arbete och 

arbetssätt. Det kan vara så att socialtjänsten har viljan att marknadsföra den egna 

organisationen i högre utsträckning, men att de hindras utifrån deras resursmässiga och 

organisatoriska förutsättningar.  Danermark och Kullberg (1999, s. 36) beskriver dessa 

förutsättningar som yttre betingelser.  

I intervjuerna framgick det att både skola och socialtjänst har en önskan om att träffas mer 

ofta och personligen. Dessa uttalanden kan tolkas som att både socialtjänst och skola har 

intresse av att samverka men utifrån de brister som skolpersonalen nämner i intervjuerna, 

exempelvis oklar ansvarsfördelning, kan det tolkas som att skolpersonalen inte är 

tillfredsställda med deras roll i samverkan med socialtjänsten. Danermark och Kullberg (1999, 

s. 36) beskriver detta som inre betingelser, vilket innefattar personalens intresse och 

upplevelser av samverkan. Yrkesidentitet hos personalen är av stor vikt för samverkan och att 

samtliga deltagare är tillfredsställda med sin yrkesroll i samarbetsprojektet.  

Då det framgick i intervjuerna att både skola och socialtjänst önskar mer personlig kontakt, 

kan det vara så att brist på kommunikation råder. Frågan är varför de båda verksamheterna 

annars har samma önskemål om de tidigare talat ut om detta problem? Kommunikationen 

mellan socialtjänsten och skolan kan tolkas utifrån att verksamheterna träffas för sällan. Detta 

kan grunda sig i att verksamheterna inte befinner sig tillräckligt geografiskt nära varandra för 

att exempelvis träffas varje vecka, trots att de båda organisationerna befinner sig i samma 

stad. Då båda verksamheterna anser att de borde träffas oftare, kan det tolkas som att de inte 

jobbar som ett team i tillräckligt hög utsträckning. Kommunikationsproblemet samt bristen på 

personliga möten kan delvis förstås utifrån att de i sin samverkan saknar två gynnande 

faktorer för samverkan. Enligt Danermark och Kullberg (1999, s. 55-57) är dessa främjande 

faktorer att verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus och att åstadkommande 

av ett lagarbete uppnås som berör alla deltagande verksamheter.  

 

Ännu ett önskemål som framgick i intervjuerna med skolpersonalen var tydligare 

arbetsfördelning och tydligare uttalanden om vem som gör vad. Det kan vara så att 
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skolpersonal ibland känner sig maktlösa inför en elevs problematik då de ibland varken har de 

resurser som krävs eller tillräckliga kunskaper om hur de ska hantera situationen, vilket enligt 

Danermark (2004, s. 24-25) innebär att skolan är modellsvag i dessa ärenden gentemot 

socialtjänsten.  

Utifrån vad som framgick i intervjuerna med skolpersonalen angående att de önskar mer 

tydlighet i ansvarsfördelningen mellan dem och socialtjänsten kan det tolkas som om att 

skolan önskar att mer ansvar kunde läggas på socialtjänsten för att elever som far illa på så 

sätt skulle kunna få mer adekvat hjälp än vad skolan kan erbjuda. Utifrån skolans önskemål 

om detta kan det tolkas som om att åsikterna om vilken organisation som har ansvaret för barn 

som far illa skiljer sig mellan socialtjänst och skola. Genom dessa olika åsikter om 

ansvarsfördelningen uppstår en maktkamp mellan de två aktörerna om vilken organisation 

som ska ta vilket ansvar över utsatta elever. Danermark (2004, s. 24-25) beskriver en 

maktmodell som innehåller fyra olika faktorer. Denna modell handlar i helhet om hur 

verksamheter som ska samverka skapar olika bilder av objektet de ska samverka kring. Om 

aktörerna har olika bilder utvecklas en maktkamp om vilken aktörs bild som har företräde.  

Utifrån vad Danermark (2004, s. 24-25) beskriver om denna maktkamp, kan skolan oftast 

anses vara modellsvaga om en elev inte endast har svårigheter i skolan utan också i sin 

hemmiljö, medan socialtjänsten kan anses vara modellstarka i dessa fall. Utifrån 

skolpersonalens önskemål om att förbättra deras samverkan med socialtjänsten kan det 

uppfattas som om att skolan är i en beroendeställning till socialtjänsten för att kunna hjälpa 

elever som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har även mer makt då de 

exempelvis har rätt att utreda fall, ställa frågor, och står under sekretess vilket gör att skolan 

inte har rätt till att få information om ärenden.  

Problematiken som skolan uppger i intervjuerna kring samverkan mellan skola och 

socialtjänst kan anses grunda sig i bland annat otydlig ansvarsfördelning och asymmetrisk 

relation verksamheterna emellan. Asymmetrisk relation menar Danermark och Kullberg 

(1999, s. 55-57) vara en faktor som hämmar samverkan.  

Exempelvis om ett barn från skolpersonalens perspektiv misstänks lida av dåligt mående som 

grundar sig i problematik i hemmiljön och som utspelar sig i skolan, kan det vara så att 

socialtjänsten anser att det är ett skolproblem som inte går under deras ansvar. Det skulle även 

kunna vara tvärtom. Frågan om vilken av aktörernas bild som har företräde kan därför anses 

vara problematisk och bidra till en maktkamp mellan verksamheterna.  

Vilka specifika hinder finns för samverkan? 
Socialtjänst: Socialtjänsten anser att orimliga förväntningar från skolor ibland kan vara 

problematiskt samt deras sekretess gentemot skolor. För att socialtjänsten ska kunna delge 

skolor information om ett ärende krävs elevens vårdnadshavares samtycke. Socialtjänsten 

menar att detta bidrar till att de oftast inte kan svara på skolors frågor direkt när de ringer om 

de inte fått barnets vårdnadshavares samtycke, vilket kan utgöra ett hinder för samverkan om 

inte samtycke ges, vilket är väldigt ovanligt. Vidare menar socialtjänsten att skolor ibland vill 

samverka i större utsträckning än vad socialtjänsten kan tillmötesgå och att definitionen av 
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samverkan kan se olika ut mellan dem. Även felaktiga förväntningar kan leda till svårigheter 

för att samverka. Enligt socialtjänsten kan det förekomma att skolor inte vill samverka med 

dem eller inte bidra till deras utredning genom att undanhålla uppgifter. Socialtjänsten menar 

att detta kan grunda sig i olika perspektiv och syn på problematiken kring exempelvis barns 

föräldrar. Ännu ett hinder för socialtjänstens samverkan med skola kan vara ärenden som är 

mer dramatiska då socialtjänsten är tvungna till att genomföra ett LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga). Socialtjänsten menar att skolan ibland lämnat uppgifter kring 

ett barn och initierat kontakt med socialtjänsten samtidigt som skolpersonalen byggt upp ett 

förtroende hos ett barn, vilket kan bli en svårighet om skolan inte är beredd på åtgärderna 

socialtjänsten vidtar. I dessa fall kan skolpersonal vara oförstående gällande socialtjänstens 

agerande baserat på deras lämnade uppgifter till socialtjänsten. Dock menar socialtjänsten att 

de ibland har mer information kring en elevs situation utöver skolans givna information som 

skolpersonalen inte är medvetna om, vilket kan leda till konflikter och diskussioner.  

”I enskilda fall kan det ju vara att man inte vill samverka, att man inte vill bidra kanske till vår 

utredning… Det har vi stött på inom barngruppen, att man känner att man tycker inte att föräldrarna 
brister på det sättet vi befarar och då vill man inte riktigt samverka i det därför man vill skydda 

föräldrarna, men det är enstaka fall… Och att man inte fyller i konsultationsdokumenten och man… Vi 

upplever ibland att man håller på information, undanhåller vissa saker.” (-Soc.1) 

Skola: Skolpersonalen anser att ett hinder för samverkan är att de i sitt arbete inte jobbar med 

myndighetsutövning och ibland behöver kontakta socialtjänsten som sysslar med detta. 

Skolpersonalen menar att det finns en svårighet med detta då elever ibland anser att de svikit 

dem genom att koppla in socialtjänsten. Skolan menar att detta måste beaktas med 

försiktighet. Vidare menar skolan att ännu ett hinder är att skolan tar sin skollagsstiftning på 

större allvar och tolkar den annorlunda än vad de som jobbar under socialtjänstlagen gör. 

Skolan spekulerar också kring om det existerar bristande engagemang, problematik kring att 

de står under annan lagstiftning eller om det är brist på resurser från socialtjänstens håll, då de 

inte upplever att någon samverkan mellan skola och socialtjänst finns.  Ännu en aspekt som 

skolan nämner är att de ser elevers problematik på olika sätt och har olika arbetssätt när en 

elev far illa eller riskerar att fara illa.  

”Om det är så antingen att tolkningen via socialtjänstlagen är så otroligt urvattnad så att det inte är 

någon idé att det finns, eller om det är så att de som jobbar med det här inte räcker till, om det är 

resurser eller om det är personligt bristande engagemang eller vad det är… Det kan jag naturligtvis 
inte svara på. Men när ungar i princip får leva på gatan och knarka vind för våg och man inte anser 

att det är ett problem… ja, då är det ett problem i mina ögon. Och jag vet inte vad man ska göra åt det 

och jag vet inte vad man har för verktyg hos socialtjänsten naturligtvis… Men, ja. Det är det största 
problemet för samarbetet, vi är inte på samma match på något vis.” (-skolpersonal.1) 

Analys: I intervjuerna framgår det att både socialtjänst och skola anser att det finns hinder för 

deras samverkan. Dessa hinder kan grundas i ett flertal faktorer. Utifrån resultatet skulle 

maktskillnader, som Johansson och Lalander (2010, s. 154) beskriver som asymmetrisk 

maktrelation, mellan skola och socialtjänst kunna utgöra ett hinder. Socialtjänsten har mer 

makt då de arbetar med myndighetsutövning. Socialtjänsten har mer makt för att kunna 
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ingripa till ett barns skydd om barnet exempelvis far illa i sitt hem, än vad skolpersonal har då 

skolpersonal endast möter eleverna under skoltid och inte i deras hemmiljö. I intervjuerna 

med både skola och socialtjänst kan det utläsas att ett annat hinder skulle kunna vara skolan 

och socialtjänstens skilda åsikter om vad som behöver prioriteras för att hjälpa barnet eller 

eleven. En annan maktskillnad mellan organisationerna kan vara att de anställda inom 

verksamheterna har olika utbildningar. Det vill säga, skolpersonal och socialtjänst har inte 

samma utbildning och kompetens vad gäller att hantera situationer då barn far illa.  Morrison 

(1996, s. 130) menar att det kan komma att bli problematiskt när olika yrkeskategorier ska 

samverka då de deltagande i samverkan exempelvis har olika roller och prioriteringar. 

Socialtjänstens uppger i intervjun att de ibland inte kan kommunicera fritt med skolpersonal 

om en elevs situation om barnets vårdnadshavare inte ger sitt samtycke till det. Detta kan 

enligt Morrison (1996, s. 130) utgöra ett hinder i samverkansprocesser då det blir 

problematiskt att upprätta en god kommunikation mellan verksamheterna om socialtjänstens 

sekretess begränsar deras delgivning av information till skolor.  

I intervjun med skolpersonalen framgick det att skolan anser att de tar sin skollagsstiftning på 

större allvar och tolkar den på ett annat sätt än vad de som jobbar under socialtjänstlagen gör. 

Detta skulle kunna tolkas som att skolan blir frustrerad när de inte får information från 

socialtjänsten om elever som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt uppger socialtjänsten 

i intervjun att skolan ibland har orimliga förväntningar på socialtjänsten om vad de kan göra 

och inte göra i sitt uppdrag, vilket kan bli problematiskt. Detta kan tolkas som att 

socialtjänsten sköter sitt arbete korrekt när de inte delger skolan information när elevers 

vårdnadshavare inte ger sitt samtycke till detta. Samtidigt blir skolpersonalen frustrerade över 

detta utelämnande av information från socialtjänsten då skolan har förväntningar om att bli 

delgivna information då de samverkar med socialtjänsten. Morrison (1996, s. 130) menar att 

individerna som ingår i samverkansgruppen kan vara oense kring vilken information som ska 

delas med de andra i teamet. Det vill säga, att det som uttalas kan av några anses vara av vikt 

men för andra anses vara en överträdelse av sekretessen.  

I intervjuerna med skolpersonalen uppger skolan att de spekulerar om problematiken kring att 

socialtjänsten och skolan står under olika lagstiftningar, att verksamheterna har olika 

arbetssätt och att skolan och socialtjänsten har olika åsikter kring elevers problematik. Detta 

kan tolkas som att skolan upplever frustration när skolan och socialtjänsten inte arbetar 

tillsammans fullt ut för att uppnå gemensamma mål kring elever som far illa eller riskerar att 

fara illa. I intervjuerna med skolpersonalen framgick det även att skolan inte alltid får 

information från socialtjänsten om en elev. Även detta skulle kunna skapa frustration från 

skolans sida då de är skyldiga till att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, medan 

socialtjänsten ibland inte kan delge skolan information. Detta kan tolkas utifrån det Morrison 

(1996, s. 130) beskriver om makt. Makt- och status skillnader är ett hinder för samverkan, då 

upplevelsen av yrkesskillnader, yrkesstatus, kön, ras, klass och språk kan leda till 

maktojämlikheter. Enligt Morrison (1996, s. 130) kan samverkan ibland uteslutas på grund av 

dessa olikheter och hinder även om det finns politiska beslut om samverkan. 
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I intervjun med socialtjänsten framgick det att socialtjänsten ansåg att ett hinder kan vara 

deras handlingsutrymme, som bland annat innefattar deras begränsning till att delge skolan 

information om en elev om barnets vårdnadshavare inte gett samtycke till delgivningen. 

Denna sekretess kan tänkas, som ovannämnt, påverka skolpersonalen och skapa frustation hos 

skolan då de är omedvetna om vad som händer runt- och med eleven. Detta skulle sedan 

kunna leda till att skolpersonal i fortsättningen inte vill lämna uppgifter till socialtjänsten, 

även utifrån att skolpersonalens bild av barnets situation skiljer sig från socialtjänstens. 

Socialtjänsten uppger även i intervjun att skolan ibland har orimliga förväntningar på dem. 

Förväntningar om att socialtjänsten kan göra mer än vad de faktiskt kan skulle kunna utgöra 

ett stort hinder för samverkan. Även det faktum att skolan ibland vill samverka i högre 

utsträckning än vad socialtjänsten kan tillmötesgå skulle kunna skapa svårigheter i samverkan 

då det råder otydlighet om vad socialtjänsten är kapabla till att göra. Det vill säga, om 

socialtjänsten inte kan tillmötesgå skolans viljor om att samverka på grund av sitt 

handlingsutrymme, skulle detta kunna skapa negativa uppfattningar hos skolpersonalen om 

socialtjänsten. Speciellt då om skolan har orimliga förväntningar på socialtjänsten. Det som 

framgick i intervjun med socialtjänsten angående problematiken med handlingsutrymmet kan 

kopplas till det Svensson m.fl. (2008, s. 15-17) beskriver om just detta. Handlingsutrymmet är 

något som ibland kan vara problematiskt. Socialarbetaren måste förhålla sig till den egna 

organisationens ramar, regler, lagar, överenskommelser och traditioner samtidigt som denne 

ska tillmötesgå andras önskemål. 

I intervjuerna med skolan och socialtjänsten framgår det att det existerar skilda åsikter kring 

vad som anses vara hinder i deras samverkan. Detta kan tolkas som att verksamheterna har 

olika mål med vad deras samverkan ska leda till, samt olika åsikter kring vilka faktorer som 

gynnar respektive missgynnar deras samverkan. Socialstyrelsen (2007, s. 29-41) menar att 

verksamheterna som ingår i samverkan ibland kan ha skilda mål med vad deras samverkan 

ska uppnå. Människorna i samverkansgruppen kan ha olika kunskaper och erfarenheter vilket 

kan påverka samverkan negativt då dessa personer kan utgå från olika synsätt.  

5.1 Slutsatser 

I resultatet framgår det att det råder en oklarhet och meningsskiljaktighet mellan skola och 

socialtjänst kring definitionen av samverkan, vilket kan tolkas som en faktor som påverkar 

deras samverkan negativt. I resultatet framgår det att skolan anser att det endast existerar ett 

formellt samarbete med socialtjänsten, medan socialtjänsten anser att dem och skolan har en 

fungerande samverkan som ständigt behöver underhållas. Det framgår även i resultatet att det 

både från socialtjänstens och skolans sida anses existera hinder för deras samverkan. 

Socialtjänsten menar att svårigheter och brister med samverkan är att skolpersonal ibland har 

orimliga förväntningar på vad socialtjänsten kan utföra för arbete och att skolor ibland vill 

samverka i högre utsträckning än vad socialtjänsten kan tillmötesgå. Sekretessen som 

socialtjänsten står under anses också vara ett hinder i de fall barns vårdnadshavare inte ger 

samtycke till att informera skolan om elevens situation. Skolan beskriver hinder som brist på 

personliga möten med socialtjänsten samt deras upplevelse av att socialtjänsten inte lägger 

vikt vid elevers skolgång. Skolan anser även att otydlig ansvarsfördelning kring vem som ska 

göra vilket arbete när barn som far illa kan utgöra problem för samverkan med socialtjänsten. 
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Skolpersonalen beskriver även problematik kring att dem och socialtjänsten har olika syn på 

vad som anses vara problem eller inte för en elev.  

Utifrån resultatet kan problem som otillräckliga kunskaper om varandras organisationers 

arbetssätt, handlingsutrymmen och ansvar utläsas. Trots skolans och socialtjänstens olika 

åsikter kring deras samverkan framgår det en gemensam önskan från båda verksamheterna om 

ett närmare samarbete med varandra, där fler personliga möten sker och där yrkeskategorierna 

träffas mer regelbundet för att upprätta en mer kontinuerlig kontakt. Utifrån resultatet kan 

skolans uppfattningar om socialtjänsten tolkas som negativa uppfattningar. Dock kan dessa 

uppfattningar inte ses som representativa, då det kan vara så att det är just dessa 

intervjupersoner som har denna uppfattning, medan personal inom andra skolor kanske har en 

god uppfattning om socialtjänsten och deras samverkan.  

6. Diskussion 
Studiens resultat visar att det finns skilda åsikter mellan skola och socialtjänst kring vad som 

anses fungera respektive brista kring deras samverkan. De olika uppfattningarna som existerar 

i de olika organisationerna kring deras samverkans effektivitet, kan grunda sig i brist på 

kommunikation dem emellan då skolans åsikt kring deras samverkan med socialtjänsten kan 

uppfattas som något socialtjänsten inte är medveten om. Således verkar även skolan vara 

omedveten om vad socialtjänsten anser kring deras samverkan. Denna omedvetenhet samt 

dessa olika åsikter kring samarbetet kan anses vara ett hinder för att kunna uppnå en god 

samverkan. Både socialtjänst och skola anser att problematiken med deras samverkan dels 

grundar sig i de olika lagar som reglerar deras verksamheter. Sekretessen ansågs exempelvis 

kunna utgöra ett hinder för socialtjänstens samverkan med skolan då socialtjänsten inte kan 

lämna information om ett ärende utan vårdnadshavares samtycke. Detta kan tänkas bidra till 

en asymmetrisk maktposition mellan organisationerna, då skolan är skyldiga att anmäla fall 

där barn far illa eller riskerar att fara illa samt att lämna uppgifter som angår ärendet till 

socialtjänsten. Socialtjänsten har även mer makt än skolan till att kunna förändra situationer 

för ett barn som far illa då de arbetar med myndighetsutövning, vilket skolan inte gör. Enligt 

Johansson och Lalander (2010, s. 154) grundar sig makt i olikheter mellan människor och 

asymmetrisk maktrelation innebär att en person i en relation har mer makt än den andre. 

Johansson och Lalander (2010, s. 154-155) talar även om auktoritets makt, vilket innebär att 

vissa positioner och människor i samhället får makt och auktoritet utifrån vad som värderas i 

samhället eller i kulturen. 

Ännu en missgynnande faktor för verksamheternas samverkan som framgår i resultatet är 

socialtjänstens upplevelse av att skolor vill samverka i högre utsträckning än vad de själva 

kan tillmötesgå. Även socialtjänstens upplevelse av att skolan ibland har orimliga 

förväntningar på vad de kan utföra för arbete kan också anses vara en missgynnande faktor för 

organisationernas samverkan. Skolan har en negativ uppfattning om deras samverkan med 

socialtjänsten och anser att det är många faktorer som brister när de samarbetar kring barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Skolans negativa uppfattningar grundar sig bland annat i 

skolpersonalens åsikter om att det är brist på personliga möten mellan verksamheterna och att 

de kan ha olika uppfattningar om vad som är problem för en elev eller inte. Skolpersonalens 
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negativa uppfattningar kan tänkas härstamma från tidigare negativa erfarenheter kring deras 

samverkan med socialtjänsten, vilka har levt vidare och skapat en upprätthållning av dessa 

uppfattningar. Dessa negativa uppfattningar kan kopplas till sociala representationer och dess 

fördomar. Moscovici (2011, s. 454) menar att grupper har olika normer vilka upplevs som 

”typiska” av omgivningen för just den gruppens representation. Varje representation betraktas 

utifrån de egenskaper de bär på och som anses vara ”sanna” av omgivningen, vilket utgör 

grunden i fördomar. 

Skolan består av personal som dagligen möter elever som far illa och skulle därför kunna 

verka som ett dagligt stöd både vad gäller skolgång och socialt i ännu högre utsträckning för 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det kan vara så att elever som får stöd på ett flertal 

olika plan får sina behov tillfredsställda i större utsträckning än om endast en av 

verksamheterna skulle vara involverad i elevers situation. Det vill säga, ett helhetsperspektiv 

kring barnet skulle kunna uppnås genom samverkan. Skolan skulle främst kunna tänkas verka 

som ett stöd för att eleven ska lyckas med sin skolgång då det är av stor vikt för dennes 

framtid, samtidigt som socialtjänsten ingriper i elevens sociala situation och dennes 

hemsituation. Socialtjänsten skulle med andra ord kunna fungera som ett ”bollplank” för 

skolpersonal och stötta dem i frågor och i situationer där skolpersonalen känner sig osäkra. 

Enligt Bruno (2011, s. 74) är skolpersonal i behov av mer instruktioner när det handlar om att 

stötta barn som far illa. Skolpersonal känner sig även otillräckliga i hanteringen av 

anmälningsskyldigheten till socialtjänsten.  

En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst skulle kunna bidra till bättre hjälp och 

ett bättre stöd för elever som far illa eller riskerar att fara illa då socialtjänst och skola har 

olika kompetenser samt resurser för att kunna hjälpa utsatta elever. Enligt Socialstyrelsen 

(2007, s. 16) är samverkan ett handlingssätt för att uppnå ett gemensamt mål. Socialstyrelsen 

(2007, s. 3) menar att det finns ett stort behov av att begagna tillgänglig kunskap för att kunna 

utveckla en samverkan som är mer stabil. Speciellt kring målgruppen barn som far illa eller 

riskerar att fara illa.  

Syftet med studien var att få ökad förståelse för faktorer som gynnar och missgynnar 

samverkan mellan socialtjänst och skola i situationer där barn far illa. Syftet var även att få 

ökad förståelse kring vad som anses fungera respektive brista i samverkan mellan 

verksamheterna, och de bakomliggande faktorerna till detta. Studiens begränsning är att 

resultatet inte är generaliserbart då undersökningen endast genomfördes i en kommun och vid 

en skola, vilket innebär att resultatet kan komma att bli annorlunda om samma undersökning 

sker i en annan kommun. Ännu en svaghet kan vara de egna tidigare erfarenheter av båda 

verksamheterna, vilket kan bidra till en viss grad av subjektivitet trots att det försökts 

undvikas. Studiens styrka är urvalet av intervjupersoner samtidigt som det kan anses vara en 

begränsning. Styrkan med valet av intervjupersoner hos respektive verksamhet är att samtliga 

informanter besitter särskild kunskap som var nödvändig för att kunna genomföra studien och 

få en inblick i samverkan. Begränsningen med intervjupersonerna är min personliga relation 

till dem, vilket kan anses påverkat studiens resultat. Genom inhämtning av tidigare forskning 

och teorier har resultatet kunna kopplats till dessa, vilket gör studien mer robust och trovärdig. 
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Dock hade det varit till fördel om samma undersökning genomförts i ett flertal kommuner för 

att på så sätt kunna få en överblick kring hur samverkan mellan skolor och socialtjänst 

upplevs generellt. Studien hade då även blivit ännu mer trovärdig.  

Studien försökte besvara dess syfte samt frågeställningar. Resultatet pekar på att faktorer som 

gynnar samverkan mellan skola och socialtjänst bland annat är personliga möten, tydlig 

ansvarsfördelning och kontinuerlig kontakt mellan socialtjänst och skola.  Studien pekar på att 

missgynnande faktorer kring organisationernas samverkan dels kan vara otydlig 

ansvarsfördelning, bristande kunskap om varandras arbetssätt och arbetsområden. Detta 

belyser Danermark och Kullberg (1999, s. 55-57) då faktorer som hämmar samverkan kan 

vara olika professionella mål och kunskapstraditioner, oklar ansvarsfördelning, skillnader i 

etisk praxis och bristande samordning. 

Framtida forskning kring området anses vara nödvändigt då en lyckad samverkan mellan 

skola och socialtjänst kan verka som en förebyggande insats för barn som far illa eller som 

riskerar att fara illa. En god samverkan kan gynna samhället utifrån en ekonomisk aspekt samt 

gynna barn som är utsatta genom att verksamheternas insatser ska utgå ifrån ett 

helhetsperspektiv. Mer forskning krävs också då tidigare studier kring ämnet haft svårt att 

bevisa allmänna positiva effekter kring samverkan, då även negativa effekter ibland påvisats. 

Utifrån egen åsikt anses samverkan vara av stor vikt då både barns hemmiljö och skolgång är 

väldigt viktigt för deras välmående och utveckling. Genom en god samverkan mellan skola 

och socialtjänst kan barn som far illa eller riskerar att fara illa stöttas och hjälpas i både 

hemmet och i skolan.  
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8. Bilaga 1 

 
8.1 Intervjuguide 

Det som står inom parantes är exempel som under vissa intervjuer gavs om intervjupersonerna 

inte förstod frågan eller var i behov av förtydligande. Varje möte inleddes med att förklara 

anledningen till intervjuerna och hur all information skulle komma att hanteras. Hos 

socialtjänsten förklarades även vikten av att de svarade en och en, då denna intervju 

genomfördes med två intervjupersoner under samma gång, vilket bidrog till förenklad 

bearbetning av intervjuerna. Efter varje intervju genomfördes individuell utvärdering kring 

hur intervjun gick, övriga upplevelser av intervjun och vart vi befann oss under intervjun:  

Intervjuguide inför intervju med skola 

 Kan ni säga ert förnamn och berätta vilken er yrkesroll är samt hur länge ni varit  

     yrkesverksam inom skolområdet? 

 I vilka situationer kontaktar socialtjänsten oftast er? (exempelvis utredningar, 

     informationsinhämtning m.m.) 

 I vilka situationer kontaktar ni oftast socialtjänsten? 

 På vilket sätt brukar samverkan mellan er och socialtjänsten ske? (via telefon, personliga 

     möten, brev osv.) (Finns det någon svårighet med dessa sätt?). 

 Hur upplever ni samverkan med socialtjänsten? (Bra eller dåligt) 

 Vad fungerar bra och vad är det som fungerar mindre bra? (varför?) 

 Vad önskar ni skulle bli bättre gällande samverkan med socialtjänsten? (förslag på hur man 

     kan uppnå detta) 

 Upplever ni några svårigheter/hinder för samverkan? (exempelvis lagar, värderingar, attityder 

     m.m.) 

 När ni samverkar med socialtjänsten, uppfattar ni att det från deras sida finns engagemang och 

     villighet till att samverka med er? 

 Hur upplever ni att ert arbete/er samverkan betraktas av socialtjänsten? (exempelvis 

     professionell, hjälpande m.m.) 

 Vilka mål existerar inom organisationen vad gäller samverkan med socialtjänsten? 

 Hur anser ni att detta/dessa mål uppfylls? 

 Övriga funderingar? 


