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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka socialsekreterares och 

lärares erfarenheter av samverkan. Mer precist undersöks deras erfarenheter av samverkan 

dem emellan då elever har ogiltig skolfrånvaro. Det empiriska materialet samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med tre socialsekreterare och tre lärare ifrån samma kommun. 

Urvalet av informanter var målinriktat och skedde genom att socialsekreterare på kommunens 

individ- och familjeomsorg tillfrågades personligen och lärarna kontaktades via 

skolkuratorerna. Resultaten analyserades utifrån nyinstitutionell organisationsteori samt 

samarbetsformer och visade att samverkan mellan de båda yrkesgrupperna sker framförallt i 

möten där parterna träffas utifrån ett gemensamt syfte för att exempelvis följa upp tidigare 

insatser. Då parterna kommer överens om vem som skall göra vad och att gränser respekteras 

uppstår domänkonsensus. Båda yrkesgrupperna är överens om att det är lättare att nå 

domänkonsensus om de har ”ett ansikte” på dem de ska samverka med samt att hindrande 

domänkonflikter kan undvikas genom att yrkesgrupperna får ökade kunskaper om varandras 

yrkesroller och handlingsutrymme. Informanterna påpekade även att faktorer som ledning, 

struktur, resurser och regelverk påverkar samverkansarbetet. 
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Abstract 
 

This is a qualitative study which aims to investigate the collaboration between social workers 

and teachers regarding pupil’s unauthorised absence from school. The empirical material was 

collected through semi-structured interviews with three social workers and three teachers 

from the same municipality. The participants of this study were carefully chosen; the social 

workers from the local social service’s department for individuals and families were asked 

directly, and the teachers were contacted through the school counselors. The results were 

analysed using new institutional organizational theory and methods for co-operation. It 

showed that the interaction between the two professions occur primarily in meetings set up for 

a specific and common purpose, for example to follow up on previous actions. When the 

parties agree on whom should do what and those boundaries are respected this is called 

domain consensus. Both professions agree that it is easier to reach domain consensus if they 

have a "face" on those who they will interact with, and that an obstructing domain conflict can 

be avoided by increasing their knowledge of each other's professional roles and means of 

action. The informants also pointed out that factors such as leadership, structure, resources 

and regulations also affect their collaboration. 
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1. Inledning 
Samarbete, samverkan, konsultation; kärt barn har många namn. Benämningen för olika 

samarbetsformer används ofta mer eller mindre synonymt. Både socialsekreterare och lärare 

har idag ett lagstadgat uppdrag att samverka när elever far illa eller riskerar att fara illa. Vad 

innebär detta fenomen i praktiken när ”Kalle” av någon anledning inte längre kommer till 

skolan? Den beräknade framtida samhällskostnaden för om ”Kalle” eller andra unga 

människor livslångt marginaliseras landar på 10-15 miljoner kronor/individ, det har 

nationalekonomer på uppdrag av skolverket räknat ut (Nilsson & Wadeskog, 2009). 

     Det är elevens aktuella livssituation som är central för hur alla runt omkring ska arbeta. 

Skolans resurser måste samordnas med exempelvis sjukvårdens och de sociala 

myndigheternas resurser. ”Små öar med samverkansteam runt barn och unga där 

kommunikationen sker direkt och flexibiliteten är hög vore önskvärt”(Gladh & Sjödin, 2013, 

s. 19). Jakobsson och Lundgren (2013) uttrycker i sin tur att utformningen av 

samverkansarbetet påverkas av om olika verksamheter har olika mål med samverkan. 

 
När samverkan kommer till uttryck som ett möte mellan personer representerar 

personerna inte bara sig själva utan även sina respektive verksamheter och professioner. 

Vid ett möte finns risk att skilda verksamheter har olika mål med samverkan. Det är 

något som i sin tur även påverkar hur samverkansarbetet kommer att utformas 

(Jakobsson & Lundgren, 2013, s.95).  

Behovet av att utveckla samverkan på både individuell och övergripande nivå är 

uppmärksammat av regeringen, vilket har resulterat i att det har skapats en nationell strategi 

för samverkan. Tanken bakom denna strategi är att samverkan görs mindre sårbar och 

personberoende samt att strategin ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik 

samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att göra det 

(Myndigheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007).  

     Under de senaste decennierna i Sverige har det blivit allt vanligare att aktörer inom 

offentlig sektor samverkar, speciellt inom områdena social omsorg och utbildning. Det är allt 

fler aktörer som producerar dessa välfärdstjänster vilket har lett till en ökad specialisering och 

professionalisering. Detta har inneburit att fler yrkesgrupper blir inblandade i produktionen av 

välfärdstjänster. En konsekvens av detta är att verksamheten inom välfärdsområdet har blivit 

mer splittrad (Germundsson, 2011). Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar på att denna 

fragmentisering lett till att organisationer och myndigheter har fått kritik för bristande 

helhetssyn vilket medför en ökad risk att klienter hamnar mellan stolarna, i en slags gråzon 

mellan olika aktörers ansvarsområden.    

    När socialsekreterare och lärare samverkar kring barn och unga, i exempelvis 

uppföljningsmöten eller nätverksmöten bygger själva idén om samverkan på ett 

systemteoretiskt och interaktionistiskt synsätt och utgår från en helhetssyn (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Att inneha en helhetssyn innebär att den enskildes sociala situation och de 

problem han eller hon upplever skall ses i förhållande till hela den sociala miljön (Lundgren 

& Thunved, 2013). I en social miljö samspelar många faktorer och synen på en individs 

problem kan kopplas till individen själv, dennes omgivning, närsamhället och även till 

övergripande strukturella faktorer (Jakobsson & Lundgren, 2013).      

     Hos både socialsekreterare och lärare är samverkan något som väcker känslor och ofta 

associeras samverkan med bättre möjligheter att kunna arbeta tillsammans. Likaså associeras 

det med gemensamma mål samt med ett effektiviserat arbete med samutnyttjande av resurser 

och kompetenser från flera aktörer (Germundsson, 2011).  

I den här uppsatsen utgår empirin från socialsekreterare och lärare i grundskolan som har 

erfarenheter av att samverka med den andra professionen i ärenden där elever är eller har varit 
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ogiltigt frånvarande från skolan. Utifrån att det är begreppet samverka som används i 

lagtexterna används detsamma i uppsatsens syfte och frågeställningar, att begreppet ofta 

klingar synonymt med till exempel samarbete förklaras utförligare i den tidigare forskningen. 

För oavsett bakgrunden till varför socialtjänsten är inkopplad i olika elevärenden finns den 

gemensamma nämnaren att de verkar för samma barn vars skolplikt börjar höstterminen då de 

fyller sju år och upphör vårterminen då de slutar nian. I grunden är det vårdnadshavarna som 

har ansvaret för att barnet fullgör sin skolplikt och de gånger han eller hon är ogiltigt 

frånvarande är det rektorns ansvar att vårdnadshavare kontaktas samma dag, om det inte 

föreligger särskilda skäl (SkolL, 7 kap, 10,12,17,20§§).  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Socialsekreterarens uppdrag 
Socialtjänstlagens portalparagraf kan vara socialsekreterarnas ledstjärna, 1§ SoL [2001:453] 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

-ekonomiska och sociala trygghet, -jämlika levnadsvillkor och -aktiva deltagande i 

samhällslivet […]. Det är i socialtjänstlagen som socialtjänstens uppdrag och övergripande 

målsättning anges och lagen vilar på vägledande principer som exempel helhetssyn, 

flexibilitet samt frivillighet och självbestämmande (Bergstrand, 2014). I 5 kap, 1a§ i SoL, ska 

socialnämnden i frågor som rör barn som far illa eller riskarar att fara illa samverka med 

samhällsorgan och organisationer. Dessutom har socialnämnden ansvaret att aktivt verka för 

att samverkan kommer till stånd. Det som begränsar socialtjänstens möjligheter till samverkan 

när det handlar om individärenden återfinns dels i socialtjänstlagen kapitel 15, tystnadsplikt 

och i offentlighets- och sekretesslagen, se avsnitt 1.1.3. Det övergripande lagstödet för 

myndigheters samverkan återfinns i förvaltningslagens [1986:223] 6§; varje myndighet skall 

lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (FL, 6§). 

1.1.2 Lärarnas uppdrag 
I skollagen, SkolL [2010:800] 1 kap 11§ står att varje skolform samt fritidshem ska ha en 

läroplan som anger utbildningens värdegrund och uppdrag samt dess mål och riktlinjer. 

Lärarna har ett ansvarsfullt uppdrag då utbildningen inom skolväsendet syftar till att främja 

alla elevers utveckling och lärande, den ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna som samhället vilar  

på. I utbildningen ska även hänsyn tas till elevers olika behov och de ska ges stöd och 

stimulans för att utvecklas så långt som möjligt (SkolL, 1 kap, 4§). Tillsammans med andra 

professioner ska lärarna omsätta uppdragen i praktisk handling. Detta är ett ansvarsfullt 

uppdrag och för att leva upp till detta krävs god kunskap om elevernas olika förutsättningar 

och behov (Nihlfors, 2012). Det finns situationer när lärare upplever en oro för att elever far 

illa, denna oro innebär att lärarna är skyldiga, enligt SoL 14 kap. 1§ att anmäla till 

socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. På ett motsvarandet sätt återkommer 

denna skyldighet i SkolL 29 kap. 13§. I samma lagrum återfinns även skyldigheten för skolan 

och de som är anställda i verksamheten att på socialnämndens initiativ samverka i frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (SkolL, 29 kap, 13§).  

1.1.3 Sekretess 
I både skolans och socialtjänstens verksamheter ska barnets bästa vara en utgångspunkt (SoL, 

1 kap, 1§ & SkolL, 1 kap, 10§). Själva sekretessreglerna är utformade för att skydda och 

förhindra att enskilda individer eller deras närstående ska lida skada eller men om det som 

sekretessen avser att skydda blir röjt. Olika uppgifter står under olika stark sekretess, det 

medför dock inte att samverkan mellan skilda personalgrupper är omöjligt. I offentlighets- 

och sekretesslagen, OSL [2009:400] kapitel 10 ges utrymme för samverkan med stöd av 
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sekretessbrytande bestämmelser. Ett exempel på detta är om det föreligger samtycke hos den 

enskilde att uppgifterna lämnas ut (OSL, 10 kap, 1§). Sekretessbestämmelserna inom den 

offentligt drivna socialtjänsten står i OSL kapitel 26.  

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men.[…] (OSL, 26 kap, 1§)  

Det råder med andra ord sträng sekretess (omvänt skaderekvisit) inom socialtjänsten. Den 

stränga sekretessen gäller inte bara mot andra människor utan även mot myndigheter (Ekroth 

& Fridström Montoya, 2014). I skolan har skolsköterskan och skolläkaren även de sträng 

sekretess och eftersom de utgör en självständig verksamhetsgren gäller sekretess gentemot 

övrig personal på skolan (Olsson, 2011).  

    I OSL finns en generalklausul (OSL, 10 kap, 27§) som innebär att uppgift som är belagd 

med sekretess får lämnas till annan myndighet eller till självständig verksamhetsgren inom 

den egna myndigheten om intresset för att uppgiften lämnas ut är större än det den ämnar 

skydda. Generalklausulen finns för att skapa utrymme för kontakt med andra myndigheter då 

sekretess råder, den får idkas av all skolpersonal förutom skolläkare och skolsköterska. 

Socialtjänsten får däremot inte använda sig av denna klausul (Olsson, 2011).  

    Styrkan i sekretesskyddet framgår av paragrafens utformning. I juridiska termer handlar det 

om skaderekvisit vilket betyder förutsättning som gäller skada (ekonomisk) eller men (t.ex. 

utsatt för andras förakt). Vid omvänt skaderekvisit, gäller sekretess ”om det inte står klart” 

att uppgiften kan röjas utan men och utgångspunkten är att uppgifterna är hemliga till skillnad 

från det raka skaderekvisitet vars utgångspunkt är att uppgifterna är offentliga men att de 

ibland kan vara hemliga. Vid det raka skaderekvisitet är sekretessen med andra ord mindre 

sträng och sekretess gäller ”om det kan antas” att om uppgiften röjs lider den enskilde eller 

någon närstående men (Olsson, 2011). I skolan är sekretessen olika stark beroende på vilka 

uppgifter det rör sig om, oftast måste en bedömning göras i det enskilda fallet om uppgiften 

omfattas av sekretess och i så fall mot vem eller vilka. I OSL kapitel 23 regleras denna 

sekretess.  

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i 

utbildningsverksamhet, m.m.  

2 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk 

insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 

till denne lider men. 

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande 

verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som 

hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare 

studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 

till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende […] (OSL, kap 23, 

2§). 

Den stränga sekretess som råder inom socialtjänsten gör att personal inom andra myndigheter 

och organisationer ofta upplever att de lämnar information till socialtjänsten utan att få något 

tillbaka (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Hornby och Atkins (2000, i Hjortsjö, 

2005) påpekar att det finns tillfällen då sekretess används som ett argument för att inte behöva 

samarbeta. Hjortsjö (2005) hänvisar bland annat till Hornby & Atkins (2000) då hon 

poängterar vikten av att de samarbetande partnerna klargör för vad som får sägas och till vem. 

Genom att samtycke kan lämnas blir sekretessen i praktiken inte något problem (Hjortsjö, 

2005). Däremot menar Lundgren & Persson (2003) att det finns en anledning till oro om 
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myndigheter kringgår sekretessen som ett led i samverkansarbetet. Olsson (2011) påpekar att 

vid gemensamma samverkansmöten där olika professioner möts har representanterna samma 

tystnadsplikt/sekretess som i ordinarie verksamhet. Det finns alltså inga möjligheter att i en 

grupp skapa gemensamma tystnadsplikts- och sekretessregler mot de som står utanför 

gruppen. 

1.2 Problemformulering 
I både skolans och socialtjänstens verksamheter ska barnets bästa vara en utgångspunkt (SoL, 

1 kap, 1§ & SkolL, 1 kap, 10§). Detta leder till att flera yrkesgrupper behöver samverka för att 

elever ska få det stöd de är i behov av. Problemområdet handlar om de utmaningar som de 

olika yrkesgrupperna möter när de ska skapa sig en gemensam bild av vad som är det bästa 

för barnet. Ett problem som uppstår i den här formen av samverkan är att socialsekreterarnas 

och lärarnas uppdrag och verksamheter utgår från olika förvaltningar, styrs av olika lagar 

samt att det både yrkesgrupperna har skilda utbildningsbakgrunder Den här studien är viktig 

för att den ger en förståelse för de problem som kan uppstå när representanter från olika 

myndigheter ska samverka. Den berikar forskningsfältet genom att två specifika yrkesgrupper 

får uttala sig om ett gemensamt arbetsområde.  

     Överlag är mycket av den tidigare forskningen koncentrerad på just faktorer som främjar 

respektive hämmar samverkansarbetet. En anledning till det menar Bergmark och Lundström 

(2005) är att det är svårare att forska om samverkans effekter. Dels för att det är ett begrepp 

utan en helt entydig definition och dels för att är svårt att isolera effekterna av samverkan. Det 

vill säga att det är just samverkan som har lett till en eventuell förändring.      

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka socialsekreterares och lärares erfarenheter av 

samverkan.  

 

Syftet besvaras med stöd av följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har socialsekreterare respektive lärare av samverkan med den  

 andra yrkesgruppen då elever har ogiltig skolfrånvaro? 
 

 Vad upplever de olika yrkesgrupperna påverkar samverkan dem emellan?  
 

 Vilka förväntningar har socialsekreterare och lärare på varandra i samverkan? 

1.4 Avgränsningar 
Den här studien är avgränsad till att behandla socialsekreterare och lärares erfarenheter av 

samverkan. Andra aktörer som till exempel rektorer och kuratorer valdes bort även om de 

utgör viktiga samverkanspartners i arbetet kring elever med ogiltig skolfrånvaro. 

2. Tidigare forskning 
Samarbete- en förutsättning för det ”mänskliga” samhället. Med den rubriken tar Ann 

Boklunds avhandling, Olikheter som berikar? (1995) sin början. Ur ett historiskt perspektiv 

ses samarbete mellan människor som en förutsättning för samhällets upprätthållande och 

utveckling. Det krävs förmåga till kommunikation och perspektivbyte för att kunna 

samarbeta. Perspektivbytet handlar om att kunna sätta sig in i hur en annan person tänker och 

handlar i en viss situation (Ottomeyer, 1979, i Boklund, 1995). Det är dessa rader som inleder 

den tidigare forskningen som börjar med avsnittet samarbete eller samverkan, vidare till 

hämmande och främjande faktorer för att sedan avslutas med socialsekreterare och lärares syn 

på varandra.     
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2.1 Samarbete eller samverkan 
Det kan konstateras att det i forskningen runt människobehandlande organisationer inte finns 

någon enhetlig definition av vad samarbete är. Inom den svenska forskningen återkommer 

ofta Berggrens schema över samarbetsformer (1982). Han benämner de olika formerna 

separation, koordination, kollaboration (samverkan), integration och konsultation. Vilka 

närmare kommer att beskrivas i kapitlet teoretiska utgångspunkter. Boklund (1995) definierar 

samarbete som att det är när: 

 
”några personer eller funktioner ”arbetar samman”, det vill säga gör något tillsammans. 

Men det kan också ses som ett överordnat begrepp, som rymmer flera olika dimensioner. 

Dessa dimensioner kan utgöra aspekter på samarbetet till exempel till dess former eller 

innehåll” (Boklund, 1995, s. 45). 

  

Danermark (2000) ser på samarbete som ett mer allmänt begrepp, att det är något som 

individer gör dagligen utan att de funderar över det, att hela det sociala livet bygger på 

samarbete mellan människor. Att samverka däremot menar han är något mer, det innebär ”att 

man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är styrda av andra 

regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål” 

(Danermark, 2000, s. 15). Danermark (2000) framhåller vidare att all samverkan har ett 

objekt, det är något som det samverkas om, i det här fallet människor. Till skillnad från att 

samverka vid till exempel ett husbygge är objektet inte en byggnad utan en människa, ett 

subjekt med egna tankar och känslor och som dessutom ofta även är en deltagare i själva 

samverkansarbetet.  Lägg där till att i de människobehandlande organisationerna ofta råder 

konkurrens mellan professioners sätt att se på ett problem, en stökig elev kan ur lärarens 

perspektiv vara ett pedagogiskt problem medan det för kuratorn kan vara ett socialt problem 

(ibid). 

     Bergmark och Lundström (2005) presenterar uppgifter och mönster av samverkansarbetet 

som individ- och familjeomsorgerna i 100 kommuner i Sverige hade med aktörer utanför den 

egna organisationen åren 2001 och 2002. I artikeln diskuterar de även förutsättningarna för 

samverkan och dess betydelse för både klienter och aktörer. Det framkommer att individ- och 

familjeomsorgerna har en omfattande samverkan med omgivande myndigheter men att nyttan 

och de positiva effekterna av samverkan tycks vara förgivettagna eftersom det knappast 

existerar någon svensk forskning som på ett systematiskt sätt undersökt effekterna (av 

fenomenet). Det är inte bara i Sverige, utan även internationellt, som systematiska 

utvärderingar av samverkanseffekter på klienters välbefinnande är en bristvara. Anledningar 

till detta kan vara att det är svårt att få fram generella resultat som kan vara representativa på 

grund av att begreppet i sig är så vittomfattande. Likaså råder det stora svårigheter att isolera 

effekterna av samverkan så att det går att peka på att det är just samverkan som åstadkommit 

den eventuella förändringen (ibid). Däremot finns det systematiserad kunskap från exempelvis 

samverkansprojekt genomförda av Socialstyrelsen som visar på positiva effekter i form av att 

människor får bättre hjälp, utredningstiderna blir kortare, insatser kan sättas in tidigare och 

socialtjänstens myndighetsstämpel tonas ned (Myndigheten för skolutveckling, 

Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007).  Bergmark och Lundström (2005) fortsätter att 

diskutera samverkan och menar att det tenderar att vara en naturlig del av det sociala arbetets 

vardag men att det också mer eller mindre är ett krav uppifrån, vilket innebär att det helt 

enkelt är omöjligt att inte samverka oavsett bristen på samverkans resurs- och effektanspråk. 

För att återkoppla till undersökningen ovan med de 100 kommunerna visade det sig att i 78 av 

de 100 kommunerna hade individ- och familjeomsorgen samverkan med skolan. En viktig 

förklaring till denna omfattande samverkan med skola och andra myndigheter menar 

Bergmark och Lundström (2005) sannolikt stavas information. 
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Socialtjänsten, liksom andra myndigheter, möter en mängd människor med sammansatta 

problem som aktualiserar stöd och bistånd från olika håll. Här finns det behov av att såväl hålla 

sig underrättad om vad andra instanser gör som av att tillföras information om omständigheter i 

de ärenden som behandlas (Bergmark & Lundström, 2005, s. 10).     

I den nationella strategin för samverkan, som är framtagen på uppdrag av regeringen för att 

kunna vara vägledande för alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar som far illa 

eller riskerar att fara illa, framhålls att samverkan på individnivå ska utgå från huvudprincipen 

att den som berörs samtycker och är delaktig så långt det är möjlig. Av strategin framgår tre 

övergripande mål med samverkan: 

 Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam 

utveckling på individ- och gruppnivå. 

 Barnet eller den unge ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetsyn. 

 Barnet (i vissa fall det ofödda barnet) eller den unge ska vara i fokus. 

          (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007, s. 16). 

 

Samverkan och samarbete är fenomen som tar olika uttryck och innebär olika saker beroende 

på vem som tillfrågats. I Blomquist (2012) avhandling upplevde de professionella på BUP att 

samarbete är när de hade samarbetsmöten (insatsplanering och uppföljning), 

informationsutbyten där varje organsation redogjorde för sina insatser, konsultationer, samt 

när det gjordes gemensamma kartläggningar/utredningar av barnets situation (ibid). 

     År 2006 skrev Johan Glad artikeln Co-operation in a child welfare case: A comparative 

cross-national vignette study, där han beskriver hur socialarbetare i olika länder samarbetar 

med andra professioner i ett fiktivt men realistiskt fall som handlar om att en fyraårig pojke 

utsätts för vanvård. Totalt var det 872 socialarbetare fördelat på följande länder, Sverige (202 

st.), Tyskland (203 st.), Storbritannien (178 st.), Texas, USA (156 st.) samt Danmark (133 st.) 

som stod för det empiriska materialet (Glad, 2006). Resultatet visade att det i ett allvarigt 

barnavårdsärende är vanligt att arbeta tillsammans med andra professioner, men att 

diskussioner om ett ärende snarare i allmänhet hålls inom myndigheten än med externa 

specialister. Det finns dock ett positivt samband mellan graden av samarbete och hur allvarligt 

ett ärende är. Glad (2006) påpekar också att det finns skillnader i hur de olika länderna svarat 

och att det kan bero på hur det sociala arbetet är organiserat samt hur lagstiftningen reglerar 

de olika ländernas möjligheter att samarbeta i individärenden. Det är också viktigt att 

samarbetet är en integrerad del i det sociala arbetet för att ett reguljärt samarbete mellan olika 

verksamheter skall kunna etableras (Glad, 2006). Samverka kring människor kan medföra 

etiska dilemman, framförallt på grund av att det i uppdrag kan ingå både tvång och kontroll, 

samt att perspektiv kan skilja sig åt och stå i konflikt. Ett exempel är barn- vuxenperspektivet, 

där både barn och föräldrar emellanåt hamnar i ett beroendeförhållande gentemot skola och 

socialtjänst och då kan det trots frivillig medverkan från de berörda upplevas som att 

kontrollen ökas genom samverkan (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen, 2007). Några som är tveksamma till samarbete är Huxham och Vangen 

(2005) refererade i Blomquist (2012). De menar att samarbete är något som bara bör ske vid 

ett absolut måste, vilket är samma slutsats som Blomquist (2012) gjort av sin studie. Hon har 

funnit att samarbeta i sig är någonting svårt men att det även kan försvåra eller fördröja en 

förändring/förbättring av barnets situation.  

2.2 Forskning om faktorer som främjar/hindrar samverkan 
En internationell studie av 10 länders nationella kunskapsöversikter rörande samverkan i 

primärvården under 1970-talet fram till år 1980, där Sverige var ett av de medverkande 

länderna, har Claes Göran Westrin, professor i socialmedicin (1986), funnit en stor diskrepans 

mellan de uppnådda målen i verkligheten och de politiska målen. Vidare fann han också att i 
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de fall där samarbete förelåg kännetecknades det av en låg professionalitet. Westrin (1986) 

listade då fyra tänkbara orsaker som påverkat detta gap mellan idealen och realiteten i 

primärvårdssamverkan: 

 

 1. Den vaga målsättningens dilemma, att målbeskrivningen för samverkan har varit väldigt  

     flytande. 

2. Referens- och revirdilemmat, handlar om att det uppstår kollisioner mellan olika  

    kunskapsmönster, människouppfattningar, professionella mål och maktstrukturer. 

3. Intergrationssjukan, rör konflikten mellan det bästa och goda, de diffusa målsättningarna  

     om en helhetssyn i vården låter sig alldeles för enkelt översättas till höga ambitionsnivåer  

     där många problem kan tänkas lösas genom ett nära och kontinuerligt samarbete. 

4. Stridande ekonomiska intressen    (Westrin, 1986, s. 280f). 

 

Sammantaget menar Westrin (1986) att målgruppen för samverkan behöver specificeras, vilka 

problem det är som ska angripas och på vilket sätt. Likaså är det viktigt att ange vad som ska 

uppnås, vilka resurser som kan krävas och vilka samarbetsparters som behöver engageras. För 

att utveckla och förstärka samverkan är även åtgärder för komplementär utbildning viktigt, 

med Westrins egna ord uttryckt (1986, s. 284) ”dvs lära sjukvårdsfolket vad socialtjänsten 

har att erbjuda och vice versa”. 

     Med utgångspunkt i sina samlade erfarenheter diskuterar Danermark (2000, s.10) 

förutsättningar för samverkan, det första han vill slå hål på är myten om personkemin ”om 

bara personkemin fungerar så går det att samverka”. Detta och liknande citat är ofta något 

han hört i många intervjuer och samtal kring samverkan. Dessutom svarade hela 85 % av de 

tillfrågade kommunrepresentanterna i en undersökning i Sveriges samtliga kommuner att de 

instämde i påståendet ovan. Att ange personkemitesen som förklaring till att samverkan 

misslyckas faller på sin egen orimlighet menar Danermark (2000) och anger att orsaken till 

varför samverkan inte fungerat snarare handlar om att de grundläggande förutsättningarna inte 

funnits vilket lett till att spänningar och irritation uppstått mellan de samverkande parterna. 

Danermark (2000) hävdar att myten måste avlivas eftersom den döljer det grundläggande 

ansvaret som finns på ledningen, nämligen ansvaret att skapa förutsättningar för samverkan. 

Han vill klargöra att myten om personkemin har en förödande effekt vid de tillfällen då 

samverkan har misslyckats eftersom det då ofta framstår som att det är medarbetarna som är 

skyldiga till misslyckandet på grund av att personkemin inte stämmer överens (ibid). För att 

nå en fungerande samverkan har Danermark (2000) sammanställt tre områden som behöver 

identifieras, lyftas fram och diskuteras. Dessa områden är: 

 

Kunskap och förklaringsmässiga faktorer:  

Det handlar om att olika yrkesverksamma personer har olika utbildning och olika sätt att se på 

och förklara problem, vilket leder till skilda idéer om hur problem skall angripas. 

 

Formella och informella regler:  

För de olika yrkeskategorierna ser lagstiftning, regelsystem, avtal och anvisningar ofta olika 

ut. Exempel på detta är sekretess och arbetstid. 

 

Organisatoriska förhållanden:  

Att organisatoriska strukturer är klargjorda, det vill säga att reda ut vem som beslutar om vad 

och vilka beslut som går att delegera. 

 

 



8 

 

Germundsson (2011) har i sin avhandling, Samverkan kring barn som far illa, sammanställt i 

bokstavsordning en lista över främjande och hämmande faktorer när det gäller samverkan. 

Faktorerna är en sammanställning från både nationella och internationella källor och 

presenteras här i sin helhet. 

 

Engagemang och motivation Målformuleringar 

Erfarenhet av och kunskap kring 

samverkansfrågor 
Politisk förankring (i förekommande fall) 

Grad av förankring Respekt för varandras uppdrag 

Kommunikation Resurser (tidsmässiga och ekonomiska) 

Kulturella skillnader (skilda perspektiv och 

värderingar) 
Revirtänkande 

Kunskap om andras kompetens Skillnader i språk 

Kunskap om varandras arbetsförhållanden 

och regelverk 
Tydlighet i roller och uppdrag 

Lagstiftning Uppfattningar och myter om varandra 

Ledningens engagemang och tydlighet Ömsesidig tillit och förtroende 

Makt och statushierarkier  

 

Listan uppger inte någon rangordning utifrån vilka faktorer som är mer eller mindre viktiga, ej 

heller är den uppdelad i hindrande respektive främjande faktorar av den anledningen att 

faktorerna beskriver ”varsin sida av myntet”, ”exempelvis utgör avsaknaden av en engagerad 

ledning ett hinder för en framgångsrik samverkansprocess medan en ledning som visar 

engagemang och tydlighet verkar främjande”(Germundsson, 2011, s. 57).  

    Boklund (1995) har konstaterat att det råder tveksamheter i om yrkesgrupperna då de 

träffas tillsammans med avsikten att utveckla, analysera och bedöma ett problem verkligen då 

utför just detta. För trots att det kan finnas en positiv attityd till att samarbeta menar hon att 

avsikterna med samarbetet, dess mål och innehåll tenderar att förbli oartikulerat eller tolkas 

olika. Likaså är det inte säkert att ord och begrepp har samma innebörd för de 

yrkesverksamma vilket kan leda till förvirring och oklarheter om vad som egentligen ska 

göras (ibid). I sin avhandling har hon summerat resultatet av sina gruppintervjuer med 

handläggarna från de olika avdelningarna med detta citat: 

 
Om man lär känna varandra, får man också kunskap om varandras yrkesroller och 

kompetensområden. Det leder till större respekt för varandras kompetens, att man kan ställa 

rätt krav både på varandra och på klienten samt att avgränsningen mellan de olika 

ansvarsområdena blir tydligare (Boklund, 1995, s. 184).  

 

     Maria Hjortsjö (2005) har studerat samarbete i kontexten samlokalisering, i det här fallet 

en familjecentral. Hon menar att samlokalisering kan ge möjlighet till samsyn men att det 

medför dubbla bindningar för verksamheterna. Både bindning mot moderorganisationen och 

mot den samlokaliserade verksamheten. Det är därför viktigt för aktörerna att visa att de är 

olika och gör olika saker. Ett resultat av hennes forskning visar att det gemensamma utbytet 

av samarbete inte är så omfattande och en anledning till det kan vara anknytningen aktörerna 

har till sin moderorganisation med tillhörande regelverk som gör det svårt för dem att agera 

utanför den egna verksamhetens ramar. 

Genom att studera BUP:s samarbetsprocesser har Blomquist (2012) studie resulterat i liknade 

hindrade faktorer för samarbete som lyfts i både Germundsson avhandling (2011) och den 

strategi som är framtagen av Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen (2007). För att kort återkoppla handlar det om vagt formulerade mål, olika 

kunskapstraditioner och lagar, resursbrist, oklar ansvarsfördelning samt svårigheter att 
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verkställa politiska beslut. Det som Blomquist (2012) vill tillägga i kontexten samarbete med 

BUP, rör BUP:s institutionella miljö och att det är olika hierarkiska positioner i de 

samarbetande organisationerna vilket medför ett icke ömsesidigt beroende som missgynnar 

samarbetsprocessen. Något som däremot verkar gynna en samarbetsprocess menar Boklund 

(1995), med hänvisning till både nationella och internationella studier, är att de olika 

yrkesgrupperna i samarbetssituationer är införstådda med varför de ska samarbeta, att målen 

är klara och att de involverade får möjligheten att se konkreta resultat av sitt samarbete. Till 

skillnad från Boklund (1995) ovan anser Brandt, Frank, Fredén, Kringeland och Stark (2007) 

att den i särklass mest betydelsefulla faktorn för samverkan är kommunikation. 

Kommunikation krävs för att möjliggöra skapandet av gemensamma synsätt, föreställningar 

och helhetsinsatser, vidare är kommunikationen även nödvändig för att definiera roller, skapa 

arbetssätt och för att sammanställa samverkansgrupper.  

2.2.1 Internationell forskning om faktorer som främjar/hindrar samverkan  

I en amerikansk studie med syftet att utforska läkares och socialarbetares samverkan inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet, deltog 51 socialarbetare och 54 läkare vid 12 sjukhus i USA. 

Socialarbetarna arbetade på sjukhusen. Dessa utvalda informanter samverkade mycket och 

konklusionen av denna kvalitativa och kvantitativa studie visar att båda yrkesgrupperna var 

enade om att respekten för den andres profession, att ha liknande förväntningar och att 

kvaliteten på kommunikationen dem emellan sågs som positiva faktorer för att kunna 

samverka (Abramson & Mizrahi, 1996). Mot bakgrund av att tidigare litteratur har identifierat 

att gemensamma syften och delade mål är viktiga faktorer i tvärprofessionell samverkan 

gjordes i Storbritannien en studie där åtta tvärprofessionella team deltog. I teamen fanns bland 

annat psykologer, tal- och språkterapeuter, läkare och socialarbetare. I studien undersöktes 

bland annat vilka faktorer som komplicerar de yrkesverksammas förmåga att nå fram till 

kollektiva preferenser. Resultatet från intervjuer och fokusgrupper visade att faktorerna 

identitet, expertis, område och inflytande försvårar de kollektiva preferenserna eftersom det 

inte var självklart vem som gör vad samt att det egna yrket skall värnas (Rose, 2011). I ett 

team har socialarbetare en komplex och ifrågasatt roll har forskare vid Leeds universitet i 

Storbritannien kommit fram till. Likaså har de upptäckt att det finns faktiska och potentiella 

konflikter i teamet som grundar sig i olika förståelsemodeller, status och makt samt 

informationsdelning (Frost, Robinson & Anning, 2005). Även Johnson, Wistow, Schulz och 

Hardy (2003) vid Leeds universitet har studerat samverkan, men syftet med deras studie var 

att identifiera problem mellan olika myndigheters och professioners samverkan inom vård och 

omsorg i Storbritannien. Genom att tillsammans med amerikanska forskare kombinera 

empirisk och teoretisk litteratur från både Storbritannien och USA byggdes ett ramverk upp 

för att kunna analysera interorganisatoriska teorier av det arbete som sker i gemensam 

arbetsgrupp, studien kompletterades även med lokala fallstudier. Avsikten var att studien 

skulle fungera som ett hjälpmedel för National Health Services, NHS, att kunna följa 

regeringens förordningar om samverkan. Resultaten visade att det största hindret för 

samverkan var kopplat till ekonomi, vem som skulle betala. Andra problem som fördes fram 

var av politisk art eller kopplade till att verksamheterna styrs på olika sätt (ibid). 

2.4 Socialsekreterare och lärares syn på varandra 
År 2011, färdigställde Per Germundsson sin avhandling med syftet, ”Att utifrån 

teoribildningen om sociala representationer fördjupa kunskaperna kring mötet mellan 

yrkesgrupperna socialsekreterare och lärare vid samverkan kring målgruppen barn som far 

illa eller riskerar att fara illa”. Informanterna bestod av 200 lärare och socialsekreterare som 

deltagit i samverkansprojekt där målgruppen har varit barn som far illa. Av 

associationsstudien framgår att både lärarna och socialsekreterarna har likartade uppfattningar 

om barn som far illa, att socialsekreterarnas representationer om lärarna i huvudsak är positiva 
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Figur 1. Samarbetsformer 

och går att knyta till läraren som individ. Det förelåg också uppfattningar om att lärarna 

många gånger tycktes sakna kunskaper om socialsekreterarnas arbetsfält. Omvänt var 

resultatet när det gäller lärarnas uppfattning av socialsekreterarna, här handlar det dock inte 

om individnivån utan att den negativa bilden som lärarna har av socialsekreterarna är relaterad 

till socialtjänstens regelverk och organisation (Germundsson, 2011).  

 

Sammanfattningsvis anser Berggren (1982) att samarbete är en övergripande term, där 

samverkan ses som en specifik form av samarbete. Danermark (2000) menar att samverkan är 

när minst två personer interagerar om något i ett specifikt syfte. Kunskap och 

förklaringsmässiga faktorer, formella och informella regler samt organisatoriska förhållanden 

är tre centrala förutsättningar som behöver identifieras, lyftas fram och diskuteras för en 

fungerande samverkan (Danermark, 2000). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I det förra kapitlet beskrevs den tidigare forskningen kring samarbete och samverkan. Detta 

kapitel fördjupar redovisningen av samarbetsformer utifrån Berggrens modell (1982) och ger 

sedan en beskrivning av den nyinstitutionella organisationsteorin med inslag av 

integrationsbegreppet. 

3.1 Samarbetsformer 
Blomquist (2012) påpekar att forskningen har ägnat sig åt att definiera vad samarbete är och 

hon konstaterar att det inom människobehandlande organisationer inte finns någon enhetlig 

definition men att Bengt Berggrens (1982) samarbetsmodell är vanligt förekommande. 

Hans terminologi kring samarbete bygger på en beskrivning av gränsdragningsproblematiken 

mellan allmänpsykiatrin och andra vårdgivare. Nedan visas en schematisk bild över denna 

modell, figur 1, (egen bearbetning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Den första formen i modellen är separation och innebär ett slags nollstadium, det pågår med 

andra ord inget samarbete. Nedan förklaras de resterande fyra formerna.  

 

Koordinaton (Samordning) 

Då kommunicerar de båda organisationerna (i hans modell benämnda som A och B) med 

varandra för att undvika störningar, men även för kunna förstärka effekten av varandras 

åtgärder. Det behövs ingen ansvarsfördelning (Berggren, 1982). Westrin (1986, s. 284) 

förklarar Berggrens begrepp såhär;”I sin enklaste form kan detta betecknas som en enkel 

additiv samordning, t ex att socialsekreteraren remitterar en patient till distriktläkare som 

sedan adderar sina insatser till vad socialsekreteraren gjort utan att det finns något egentligt 

närmare samarbete dem emellan”. 

 

Kollaboration (Samverkan) 

I den här formen har varje organisation, varje yrkesgrupp sitt eget ansvarsområde, men 

beträffande vissa frågor eller klienter finns ett närmare samarbete. Kollaboration kan också 

innebära att det mellan befattningshavare från de båda organisationerna (A och B) finns ett 

gemensamt åtagande inom den ene eller andres ansvarsområde (Berggren, 1982). Löfström 

(2007, s. 254f) sammanfattar Berggrens kollaborations begrepp på följande vis”Man 

samverkar under ett gemensamt ansvar mot samma mål där situationen kräver gemensamma 

utgångspunkter”.  

 

Integration (Sammansmältning) 

Den här nivån innebär kort att den ena verksamheten integreras med den andra. Berggren 

(1982) menar att denna form är den mest krävande och innebär en upplösning av 

ansvarsområdenas gränser. Det krävs då en gemensam vidareutbildning och en ny gemensam 

professionell identitet, vilket sannorlikt leder till en gemensam chef och samlokalisation. En 

integration, en sammansmältning, kräver organisatoriska och administrativa förändringar som 

är omfattande och svårigheter accentueras givetvis om det det olika verksamheterna har olika 

huvudmän. 

 

Konsultation (Samråd) 

Konsultation innebär kort och gott samråd. Löfström (2007, s. 255) har tolkat det femte och 

sista begreppet i Berggrens samarbetsmodell så här ”konsulation, innebär att en organisation 

använder en annan organisations experter med en specifik kompetens. Experterna har dock 

inte ansvar för problem och uppgifter. Berggren själv (1982) menar att i utövandet av denna 

samarbetsform förligger det inga förhoppningar om att den andre organisationen (konsulten) 

skall överta arbetsuppgiften, ej heller att den andre parten skall utöva makt eller ta ansvar 

inom den andre organisationens territorium. Det handlar med andra ord om att stå till 

förfogande för den andre organisationen. Konsultationsformen uppfattas i jämförelse med de 

övriga formerna av samarbete inte lika lätt som hotfullt, konkurrerande, ansvarsövertagande 

eller maktutövningande.  

 

Uppdelningen mellan dessa olika samarbetsformer bygger på djupet av integration mellan de 

skilda enheterna (Hjortsjö, 2005). Vidare menar Hjortsjö (2005) att Berggrens modell för 

samarbete på ett tydligt sätt visar att viss form av interaktion krävs för att det skall betecknas 

som ett gemensamt arbete (Ibid).  Något som däremot inte nämns i hans modell är hieraki. 

Hierarkiska förhållanden, maktförhållanden, menar Sunesson (1991, i Blomquist, 2012) är 

något som kan påverka hur samarbetet mellan olika professionella kan fungera. 
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3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 
I mitten av 70-talet skedde en nyorientering inom organisationsanalysen, det var 

nyinstitutionalismen som såg dagens ljus och i och med födelsen av detta perspektiv 

introducerades en förändring av synen på förhållandet mellan organisationer och dess 

omgivningar. Tidigare betraktades förhållandet mellan organisation och omgivning som ett 

ömsesidigt tekniskt beroende, då agerade organisationerna strategiskt och målinriktat i 

förhållande till omgivningen. Genom nyinstitutionalismen hamnade fokus istället på 

restriktionerna för organisationernas handlingsfrihet, det vill säga de institutionella faktorerna. 

Nu var det de ömsesidiga sociala och kulturella beroendena mellan organisation och 

omgivning som var centralt (Johansson, 2006 ). Denna teori har sitt ursprung i USA på 1970- 

talet och fick först sitt fäste i Sverige inom företagsekonomisk forskning, spridningen har 

således skett över både nationella och akademiskt disciplinära gränser och i disciplinen socialt 

arbete har nyinstitutionell teori först på senare år börjat göra sig gällande (Johansson, 2006). 

     Ove Grape (2006) beskriver samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet och resonerar 

kring varför vissa projekt lyckas bättre än andra. Genom sitt användande av nyinstitutionella 

begrepp visar han på hur strukturella egenskaper kan förstås, dock menar han att de behöver 

kompletteras med begrepp som lyfter fram processuella egenskaper. Han använder då 

begreppet integration för att ”teoretiskt sätta fokus på de dynamiska aspekterna av 

interaktionen mellan olika samverkande aktörer. Utfallet av denna dynamik påverkas 

emellertid till stor del av mer strukturella organisatoriska villkor”(Grape, 2006, s. 50). De 

nyinstitutionella begreppen använder han som utgångspunkt för att ge en beskrivning av de 

organisatoriska sammanhang där aktörernas interaktion sker. Det är sedan 

integrationsbegreppet som beskriver själva interaktionen mellan de olika aktörerna (Grape, 

2006). Analysen sker med stöd av begreppen organisatoriskt fält, verksamhetsdomäner, 

institutionella logiker, domänanspråk, domänkonflikt, domänkonsensus samt integration, 

vilka är samma begrepp som Grape (2006) använts sig av i sin analys av framgångsrika och 

mindre framgångsrika samverkansprojekt i den offentliga sektorn i Sverige. 

3.2.1 Organisatoriska fält, verksamhetsdomäner och institutionella logiker 
Begreppet organisatoriskt fält avgränsar det område då flera olika organisationer arbetar med 

liknande verksamheter (Grape, 2006).  

     Socialtjänsten och skolan tillhör olika organisatoriska fält. De tillhör olika förvaltningar 

och styrs således av olika politiska nämnder. Lagstiftning liksom utbildning skiljer sig åt, 

detsamma gäller för den kunskap professionerna besitter. Trots dessa skillnader möter 

organisationerna samma barn och ungdomar och kommer därigenom i kontakt med varandras 

organisatoriska fält. 

    I det organisatoriska fältet styrs de olika verksamheterna av olika institutionella logiker, det 

handlar om materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter som styr principerna för 

organisering och handlingar. Grape (2006) har lånat Scotts (1994) förklaring av institutionella 

logiker att det är: ”ramar som ger en standard för vad en viss organisation bör göra eller vad 

som kan eller inte kan ifrågasättas av andra inom ett visst verksamhetsområde” (Grape, 

2006, s. 51). I och med att dessa logiker skiljer sig åt för olika organisationer ger det en 

möjlighet att förstå de konflikter som kan uppstå mellan organisationer som vill samarbeta. 

De skilda företrädarna för organisationerna som skall samarbeta gör det utifrån skilda 

målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, det vill säga olika 

institutionella logiker (Grape, 2006). 

     Verksamhetsdomän är det begrepp som sätter fokus på det aktivitetsområde som aktörer 

praktiskt avser att samarbeta om. Det är ett begrepp som av forskare definieras olika men i 

grund och botten finns det två aspekter, det ena avser ett verksamhetsområde avgränsat av 
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organisationens mål och funktioner, det vill säga den existerande verksamheten. Den andra 

aspekten avser anspråket att vara legitima företrädare för verksamhetsområdet (Grape, 2006).     

3.2.2 Domänanspråk, domänkonflikt och domänkonsensus 
Grape (2006) menar att verksamhetsdomänen analytiskt står för konkreta arbetsuppgifter som 

utförs inom ett visst verksamhetsområde. Det är sedan i detta verksamhetsområde som olika 

aktörer kan göra skilda domänanspråk på att vara legitima företrädare. Om aktörerna inom ett 

verksamhetsområde kommer överens om vem som skall göra vad och att gränser respekteras, 

uppstår domänkonsensus. Är samverkan istället fylld av konflikter där parterna försöker 

bekämpa varandras synsätt är det en verksamhet som kännetecknas av en hög grad av 

domänkonflikt. Problemen kan uppstå när det är flera organisationer som gör överlappande 

domänanspråk på en verksamhetsdomän och det är i det här skedet som integrationsprocessen 

kommer in i bilden. Beroende på hur integrationsprocessen förlöper kan slutresultatet av olika 

domänanspråk se väldigt olika ut. 

3.2.3 Integrationsbegreppet, horisontell och vertikal integration  
Eftersom den nyinstitutionella begreppsvärlden har svårt att beskriva de dynamiska 

processerna i samverkan använder Grape (2006) det av Björn Hvinden (1995, i Grape 2006) 

beskrivna integrationsbegreppet. Generellt syftar detta begrepp till huruvida de målsättningar 

som organisatoriska aktörer har skiljer sig åt eller är samstämmiga samt hur dessa aktörer 

sedan agerar för att nå dessa mål. Integrationen kan sedan vara av det horisontella eller 

vertikala slaget. Den horisontella integrationen åsyftar relationer mellan aktörer som befinner 

sig på en ungefär liknande hierarkisk nivå medan den vertikala integrationen är baserad på de 

inomorganisatoriska relationerna i en organisatorisk hierarki. Båda dessa 

integrationsprocesser måste således till för att en samverkan skall komma till stånd. Vidare 

lyfter Grape (2006) Hvindens tes om att utfallet av integrationsarbetet mellan aktörer på lika 

hierarkiska nivå beror på utfallet av de tre faktorerna medvetenheten om givna problem, 

samsyn om målen samt det ömsesidiga beroendet mellan aktörer som i en större helhet har 

olikartade funktioner. (Hvinden, 1995, i Grape, 2006). 

    För den här studien har dessa begrepp blivit betydelsefulla i förståelsen av informanternas 

beskrivning av framförallt de faktorer som upplevs främja och hindra samverkansarbetet. 

4. Metod 
Nedan beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för studien samt de val och 

ställningstaganden som legat till grund för uppsatsens utformning och arbetsprocess.  

4.1 Förförståelse 
Under socionomutbildningen har författaren haft den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, med fokus på myndighetsutövade. 

Författaren har även under flera år arbetat i framförallt förskolan och har en examen som 

lärare för skolans tidigare år. Likaså har författaren tidigare träffat de socialsekreterare som 

intervjuas men inte lärarna. 

4.2 Kvalitativ metod 
I kvalitativ forskning är den kunskapsteoretiska ståndpunkten tolkningsinriktad vilket innebär 

att fokus ligger på förståelse av den sociala verkligheten på det sätt som studieobjekten i en 

viss miljö tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). Betoningen i en kvalitativ forskningsstrategi 

ligger således på orden till skillnad från en kvantitativ strategi där tonvikten vid insamling och 

analys av data ligger på kvantifiering (siffror) (Bryman, 2011). Då studien framförallt avsåg 

att studera socialsekreterares och lärares erfarenheter av samverkan dem emellan är den 
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kvalitativa metoden att föredra eftersom den öppnar upp för hur informanterna själva upplever 

och tolkar sin verklighet.  

4.3 Urval av litteratur och litteratursökning 
För att scanna av hur forskningen kring samverkan ser ut mellan olika yrkesgrupper har 

databaser via Örebro universitet, rekommenderad litteratur från handledaren, Google Scholar 

samt tidigare forsknings referenslistor använts. Framförallt användes databaserna Social 

Services Abstract, ERIC och Summon med sökorden; interprofessionellt samarbete, 

interprofessionell samverkan, teamarbete, samarbete, samverkan, socialtjänst, skola, 

socialsekreterare och lärare i olika kombinationer och formuleringar. De engelska sökorden 

utgjordes av interprofessional co-operation, interprofessional collaboration, teamwork, 

interagency, co-operation, collaboration, social worker, social welfare services, teacher and 

school även dessa skrevs i olika kombinationer. 

     Ganska tidigt i sökningsprocessen insåg författaren att mycket av den internationella 

forskningen återkommer till yrkeskategorin school social worker, vilket uppfattas vara en 

socialarbetare som arbetar i skolans lokaler. Eftersom studien inte avsåg att studera 

samlokaliserad samverkan valdes den typen av forskning bort. Därefter gjordes följande 

avgränsningar innan sökprocessen fortsatte, artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, 

publicerade senare än år 1995 samt vara på svenska eller engelska. Efter en abstract 

granskning kvarstod ett trettiotal artiklar, som sedan lästes, ett par användes och några gav 

uppslag till nya sökord och liknande artiklar. I den mån det har varit möjligt har primärkällor 

använts, vilket resulterat i ett par äldre artiklar från 1980-talet, men eftersom många forskare 

gjort återkommande refereringar till dessa källor har de uppfattas som relevanta och 

trovärdiga.  

 

4.4 Datainsamling och urval 
Genom intervjuer fick studieobjekten delge sina egna verkligheter samtidigt som klargörande 

och fördjupande frågor kunde ställas. Intervjuguiden var semistrukturerad och upprättades 

först efter avsnittet om tidigare forskning skrivits. Detta för att ha goda kunskaper i området. 

Som utgångspunkt för utformningen av intervjuguiden (bilaga 2) stod studiens tre 

frågeställningar i form av att de fick representera teman. Under de tre temana formulerades 

sedan frågor. Inspiration till dessa har hämtats från Hjortsjös (2005) avhandling; Med 

samarbete i sikte. I det första temat ligger fokus på socialsekreterarnas och lärarnas 

erfarenheter av samverkan samt vad begreppet innebär för dem. I det andra temat ställs frågor 

om vilka faktorer de upplever påverkar möjligheterna att samverka. Det tredje och sista temat 

ringar in de olika yrkesgruppernas förväntningar på varandra och på samverkan. 

     En semistrukturerad guide gör intervjuprocessen flexibel och ger studieobjekten stor frihet 

i utformandet av sina svar. Fokus sätts då på det som informanterna upplever vara viktigt vid 

en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011). 

     Den här studien bygger på sex intervjuer med tre socialsekreterare och tre lärare i en 

mindre kommun. Eftersom det var informanter med viss erfarenhet av ett fenomen som 

eftersöktes användes ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att det målinriktade 

urvalet används som samplingsteknik då forskaren vill skapa en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval. 

     Via grundskolans kuratorer kom författaren i kontakt med tre intresserade lärare som hade 

erfarenhet av att samverka med socialtjänsten då elever har eller har haft ogiltig skolfrånvaro. 

Genom samtal med socialsekreterarna framkom det att det var fyra socialsekreterare som hade 

den erfarenhet som eftersöktes, tre av dessa hade möjlighet att medverka. Alla informanter är 

avidentifierade och nedan följer en mycket kort beskrivning av dem. 
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Alla socialsekreterare arbetar vid samma enhet, individ- och familjeomsorgen. 

Socialsekreterare 1: Yrkesverksam mindre än fem år.  

Socialsekreterare 2: Yrkesverksam mindre än fem år. 

Socialsekreterare 3: Yrkesverksam mer än fem år. 

 

Lärarna arbetar vid olika skolor men i samma kommun som individ- och familjeomsorgen är 

belägen. 

Lärare 1: Högstadiet, yrkesverksam mer än fem år. 

Lärare 2: Högstadiet, yrkesverksam mer än fem år. 

Lärare 3: Mellanstadiet, yrkesverksam mer än fem år. 

4.5 Genomförande  
Alla intervjuer skedde på platser utvalda av informanterna själva, de flesta skedde i ett 

mötesrum på respektive arbetsplats. Redan vid inbokningen av intervjun tillfrågades 

informanterna om de lämnade samtycke för att intervjuerna spelades in, denna förfrågan 

upprepades tillsammans med information om uppsatsens syfte samt att det var frivilligt 

medverka och att de när som kunde avbryta sitt deltagande. Intervjuerna tog i snitt 40 minuter 

och inleddes med att informanterna fick ge en yrkesrelaterad bakgrundsbeskrivning av sig 

själva, för att sedan beröra frågor kopplade till respektive tema. Intervjuerna transkriberades 

sedan allteftersom.  

    Då kvalitativa forskare oftast är intresserade av både vad som sägs och hur det sägs i en 

intervju är det för analysens skull avgörande att det finns en fulländad skildring av de utbyten 

som skett. Genom att intervjun spelas in och inte antecknas hjälper det intervjuaren att lättare 

hålla fokus och kunna följa upp intressanta synpunkter samt påvisa inkonsekvenser under 

själva intervjutillfället. Vissa intervjuer kan då de spelas in dock bli mindre intressanta än vad 

som förväntats eftersom informanterna kan uppleva en oro av att det ligger en diktafon på 

bordet (Bryman, 2011). 

4.6 Uppsatsens kvalitet  
För att beskriva kvalitet i forskning används ofta begreppet validitet. Ett begrepp som 

refererar till i vilken utsträckning den genomförda forskningen och de metoder som använts 

motsvarar det som avses att undersökas (Fejes & Thornberg, 2009). Validitet förknippas 

främst med kvantitativ forskning och Guba och Lincoln (1994, i Bryman, 2011) menar att 

begreppen tillförlitlighet och äkthet passar bättre för bedömning av kvalitativa studier. 

Kriteriet tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera. 

     I ett försök att uppnå god tillförlitlighet i studien är forskningsfrågan lämpad för en 

kvalitativ studie. Likaså passar valet av datainsamlingsmetod och analys studiens syfte och 

frågeställningar. Genom en respondentvalidering hade studiens trovärdighet ökat, tyvärr 

hanns inte det med inom studiens tidsram. Däremot finns det tydliga redogörelser av 

författarens förförståelse samt av forskningsprocessens alla steg. Från problembeskrivning, 

val av undersökningspersoner till genomförande och dataanalys. Något som även påverkar 

studiens tillförlitlighet är att författaren har begränsade erfarenheter av att intervjua, vilket kan 

leda till att exempelvis viktiga frågor går om intet. I efterhand kan konstateras att en 

utförligare intervjuguide hade varit att föredra, framförallt för det ökar läsarens möjligheter att 

bedöma huruvida resultaten går att applicera i annan miljö. Det här kan beskrivas med termen 

analytisk generalisering, vilket innebär att läsaren gör ”en välöverlagd bedömning i vad mån 

resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation” (Kvale, 1997, s. 210, i Fejes & Thornberg, 2009). Överförbarheten och äktheten i 

studien stärks av att citaten i resultatet återges i längre form för att en rättvis bild av de 

uppfattningar som socialsekreterarna och lärarna har. Eftersom studiens informanter 
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representerar de båda yrkesgrupperna kan deltagarna, efter studiens slutförande, skapa sig en 

bild av hur andra den andra yrkesgruppen uppfattar samverkan.      

     Det viktigaste redskapet vid insamling av dataanalys är forskaren själv, vad som samlas in 

och fokuseras på är till stor del avhängt på forskarens egna intressen (Bryman, 2011). För att 

minimera risken för studien skulle färgas av tidigare erfarenheter och andra subjektiva 

benägenheter upprättades kapitlet om tidigare forskning före de delar som var relaterade till 

intervjuerna.  

 

4.7 Databearbetning och analysmetod 
I en innehållsanalys kan forskaren koda materialet utifrån vissa teman för att sträva efter en 

kategorisering av de företeelser som är av intresse (Bryman, 2011). Dessa teman kan vara 

bestämda på förhand (Kvale och Brinkmann, 2014). En innehållsanalys passade den här 

studien eftersom temana bestämts på förhand och utgick från studiens frågeställningar. Det 

transkriberade materialet resulterade i närmare 100 sidor text. Materialet kodades och 

sorterades in under respektive tema. De olika temana var; erfarenheter, påverkansfaktorer 

samt förväntningar. Till exempel, de faktorer informanterna beskrev som hindrande för 

samverkan, exempelvis resursbrist, kodades hindrande. Alla hindrande faktorer fördes sedan i 

under temat påverkansfaktorer. Det material som inte kunde kodas in under något tema 

sorterades bort.  

4.8 Etiska överväganden 
I en kvalitativ studie är det ett måste att bedöma konsekvenserna som informanterna kan lida 

av att delta i studien gentemot de vetenskapliga fördelar som deras deltagande innebär 

(Guidelines, 1992, i Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren är således även skyldig att 

överväga de möjliga konsekvenser som kan uppstå för den grupp som deltagarna 

representerar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

     För att kunna bibehålla konfidentialiteten hos socialsekreterarna eftersom de arbetar i 

samma lokaler som de övriga socialsekreterarna på individ- och familjeomsorgen har endast 

angetts om de har varit yrkesverksamma som socialsekreterare mer eller mindre än fem år. 

Studien behandlar ett område som kan innebära viss känslighet inte bara för den enskilde 

medarbetaren utan för hela yrkesgruppen, vilket kan leda till att det uppstår oegentligheter 

mellan socialsekreterarna och lärarna till följd av något som sagts. Eftersom intervjuerna har 

varit yrkesrelaterade och inte personliga samt att de är utförda i en mindre kommun där alla 

lärare vänder sig till samma socialtjänst, har risken för att oegentligheter mellan grupperna 

ska uppstå vägts mot de vetenskapliga fördelar som deras deltagande innebär. Fördelarna med 

att studien genomfördes vägdes tyngre än den skada deltagarna kan lida av att deltaga. 

Framförallt är intervjuerna yrkesrelaterade vilket innebär att eventuella meningsskiljaktigheter 

mellan socialsekreterarna och lärarna bör kunna hanteras på ett professionellt sätt. Studien 

skapar också kunskap om hur informanterna upplever att samverkan fungerar, vilket kan ge 

dem verktyg för att utveckla det fortsatta arbetet.  

För att säkerställa en etisk forskningsprocess har författaren beaktat Vetenskapsrådets 

forskningsetiska fyra huvudprinciper (2002) på följande sätt. 

Informationskravet: Intervjupersonerna har fått information om uppsatsens syfte, att det är 

frivilligt att delta i studien och att de närhelst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: Redan vid första kontakten frågades om samtycke för att kunna spela in 

intervjuerna, en fråga som upprepades innan intervjun påbörjades ifall informanterna ångrat 

sig, detta samtycke inhämtades skriftligt. 
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Konfidentialitetskravet: Har följts genom att informanterna har avidentifierats. Eftersom 

informanterna kommer från en mindre kommun kvarstår endast yrkestitel och samt hur länge 

de har varit yrkesverksamma. Vidare fick informanterna information att det inspelade och 

transkriberade materialet kommer att förstöras efter uppsatsens slutförande. 

5. Resultat och analys 
Det transkriberade materialet är tematiserat under tre teman, erfarenheter, påverkansfaktorer 

samt förväntningar. Under varje tema beskrivs först en samlad bild av resultatet, därefter 

återges resultaten från intervjuerna både i kortare sammanfattningar och i form av citat för att 

sedan avslutas med en analys utifrån den teoretiska referensramen. Informanternas yrkestitel 

är förkortat till ett S respektive L och de särskiljs sedan åt med sifforna 1, 2 och 3. 

5.1 Informanternas definition av samarbete och samverkan 
I forskningen runt människobehandlande organisationer finns det ingen enhetlig definition av 

samarbete. Berggrens (1982) modell över olika samarbetsformer är ofta citerad i den svenska 

forskningen och i hans definition är samarbete en övergripande rubrik där kollaboration 

(samverkan) utgör en av fem samarbetsformer. 

     För att få en grund att stå på fick alla informanter beskriva vad samarbete respektive 

samverkan betyder för dem. Att de med sina egna ord fick försöka operationalisera begreppen 

visade sig vara allt annat än enkelt. Distinktionen mellan samarbete och samverkan 

besvarades av alla med otydliga och emellanåt ganska osäkra svar. Överlag hade 

informanterna en liknande uppfattning om samverkan, att det i samverkan fanns mer eller 

mindre uttalade mål och syften, samt att de träffas i mötesform. Samarbete i sin tur användes 

av en socialsekreterare synonymt för samverkan medan det för andra informanter mer fick 

betoningen av att kunna diskutera och hjälpas åt. Här nedan följer ett antal citat av 

informanterna för att visa på komplexiteten i att det inte finns några klart uttalade gränser 

mellan de två begreppen samarbete och samverkan.  

 

S.1 
Samverka... Ja... Vilken fråga... Nej men det är ju alltså att man gör upp gemensamma mål och 

att man har en gemensam plan för hur man ska jobba framåt. Att man inte sitter på var sitt hörn 

och gör sin grej utan att man möts, som jag sa, har ett gemensamt syfte och mål. Samarbeta det 

är väl att man gör det man säger att man ska göra, kanske. Att man gör upp gemensamma 

grejer och man gör det man ska. Så man inte tänker att "det här skulle inte jag göra för det är 

din grej" utan man pratar om det och man hjälps åt. Man kan diskutera med varandra. 

 

S.3 kom efter lite eftertänksamhet fram till att hen faktiskt brukar de båda begreppen 

synonymt, medan samverkan för S.2 innebar att olika professioner möts för att samtala 

om samma saker. 

 

 

S.3 
Alltså samarbete är väl mer att vi gör saker ihop och samverkan är kanske... jag vet inte hur jag 

gör den definitionsskillnaden. Jag tänker nog att det betyder samverkan, samarbete... Ja... Jag 

gör inte någon distinktion eller skillnad på det. 

 

S.2 
Jag tror att samverkan för mig är att man samlas tillsammans, att man pratar om samma saker 

och samma familj och samma barn. Att det är en familj och ett barn som behöver något från 

mig som socialtjänsten men att det behöver också något från skolan och de behöver någonting 

från andra parter BUP till exempel. 
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I likhet med S.2, uttryckte sig L.1.   

 
Jo, men samverkan det är ju att vi jobbar tillsammans, socialtjänsten och vi, och försöker hitta 

en bra lösning som blir bra för barnet, […] givetvis finns det gemensamma mål, och det är ju 

att socialtjänsten och skolan vill att det ska gå bra för barnet och att det ska få kunna gå i 

skolan och kunna ha det lugnt och tryggt. 

 

Skillnaden mellan samarbete och samverkan återkom L.2 till vid flera tillfällen under 

intervjun och de följer nedan i en mer sammanfattad form.  
 

L.2 
Samverkan, att man har anmälningsplikt, om socialtjänsten har frågor ska jag samverka, jag 

ska svara på frågorna. Samverkar då är det ett möte där man bestämmer en tid, eller man har 

något man ska meddela varandra. Samverkan kommer man överens med socialtjänsten om en 

viss sak som jag ska leva upp till eller göra. Samarbete känns ju mer närmare, intimare, att man 

ger och tar och får, då både får man och ger, jag vet inte. Ett samarbete kan vara ett givande 

och tagande av idéer bara, att man diskuterar utifrån en given situation och får olika 

infallsvinklar, där du kan ge din syn och jag får ge min och så kan man diskutera att det här 

kanske kan fungera i det här fallet. 

 

5.2 Tema erfarenheter 
Under det här temat presenteras S:s och L:s erfarenheter av olika samarbetsformer i kontexten 

elever som har ogiltig skolfrånvaro. L.2 som har erfarenhet av att ha medverkat i projektform 

med socialtjänsten för att utbyta erfarenheter och samråda kring hur de hade lyckats få en elev 

att återvända till skolan beskriver hur kontakten främst har varit en ”diskussionskontakt och 

samråd och tips”. Denna lärare upplever att det här projektet har stöttat dem i arbetet med att 

hålla eleven kvar i skolan och ”även för att öppna ögonen för vart ska vi lägga ribban så att 

man inte skjuter över ribban och så är eleven tillbaka hemma”. 

     Alla informanterna beskriver möten som den gemensamma nämnaren för samverkan. Som 

exempel samverkar de i nätverksmöten, informationsinsamlings- eller uppföljningsmöten. 

Framförallt lyfts möten där alla träffas fysiskt och vet om anledningen till att de ses.  

 

S.2 
Det är dels sådana här nätverksmöten som vi har haft då man träffas och det har vi i formen 

Västbus […]. 

– Intervjuaren: Olika professioner då? 

Ja, och att man kanske har några frågor som man ska prata om. Och sen tar man upp dem och 

ibland har man ett uppföljningsmöte så pratar man om hur det gick. Men även telefonsamtal, 

informationsinhämtning men samtidigt kan det ju vara så att skolan har frågor och funderingar 

och att man kan samverka genom telefon och brev. 

 

L.3 berättar om hur hen har gjort flera orosanmälningar till socialtjänsten utifrån att elevers 

frånvaro varit ett av flera orosmoment. Hen beskriver då hur hen blivit uppringd av en 

socialsekreterare för att svara på frågor som när detta hände eleven, vem som gjorde det, på 

vilket sätt, etc. L.3 svarade att hen inte visste och ombads då av socialsekreteraren att fråga 

eleven oron gällde, vilket hen nekade till att göra med förklaringen; 

 
Jag känner mig inte bekväm med att ställa de frågorna. Vad ska jag göra när jag får svar på de 

frågorna, jag är inte utbildad för det? […]det är inte vårt jobb. [djupare beskrivning av oron för 

eleven]. Så för mig, det finns ingen samverkan med soc. Soc sitter med och lyssnar med bara 

för att det är det man ska göra och sen fyller de i några blanketter och papper som de gör och 

sen tror jag att de arkiverar det. Jag har inte sett någon reell förändring för någon elev som jag 

har haft som har haft kontakt med dem. 
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Även L.1 beskriver ett tillfälle där avsaknad av samverkan gick ut över en elev/klient. 

 
Socialtjänsten hade inte sagt någonting till oss. Och vi fattade inte riktigt varför reagerade det 

här barnet, det blev så konstigt, det stämde inte riktigt. Barnet det var surt, det var argt, det var 

så och det var så. Sen så efter en månad så fick vi reda på det här då, bakvägen, att det här 

barnet inte bodde hemma längre. Och det känner vi ju då när vi jobbar med dom här barnen, att 

det är ju det här samarbetet som är jätteviktigt. 

 

Samtidigt förklarar denne lärare att responsen från socialtjänsten ibland är mycket bra och vid 

andra tillfällen går den lite långsammare men att det finns en förståelse för det eftersom 

socialtjänsten är överhopade med arbete. Erfarenheterna hos de olika professionerna är både 

positiva och negativa, ovan beskrivs situationer där det inte fungerat helt tillfredställande 

medan S.3 ger sin beskrivning av en mycket väl fungerande samverkan med en lärare från en 

annan kommun. 

 

S.3 
Jag måste säga att den samverkan som jag har just nu med ett barn i stad X, jag tycker att vi har 

ett jättebra samarbete kring det här barnet. En gång i veckan får jag rapporter om XXX har 

varit där eller inte. Föräldrarna vet om det, skolan vet om det vi har liksom klara körscheman 

på hur vi gör det. […] och XXX har gått från att ha jättehög frånvaro till och ha betydligt lägre 

frånvaro i alla fall. 

 

Analys 

Den form av samverkan som informanterna beskriver, då de träffas eller talas vid i ett 

specifikt syfte kan hänföras till Berggrens (1982) definition av kollaboration. Löfström (2007, 

s. 254f) har tydliggjort Berggrens kollaborationsbegrepp och menar att det innebär att ”man 

samverkar under ett gemensamt ansvar mot samma mål där situationen kräver gemensamma 

utgångspunkter”. Denna beskrivning tydliggör att det är just samverkan som informanterna 

ägnar sig åt då de träffas i till exempel nätverksmöten eller har en tät mail- och telefonkontakt. 

S.3 beskriver en väl fungerande samverkan i form av tydlig ansvarsfördelning, det finns 

körscheman på vem som gör vad och rapporter skickas veckovis. Dessutom vet alla parter om 

syfte och utgångspunkter för det gemensamma arbetet. Hen uttrycker att det samarbetet 

fungerar ”jättebra” och använder sig begreppen samarbete och samverkan synonymt. Utifrån 

Berggrens (1982) samarbetsmodell beskrivs inte samarbete utan det används som ett 

övergripande begrepp där graden av integration mellan personer beskriver formen av det och 

utifrån hur S.3 beskriver integrationen dem emellan kan det hänföras till samarbetsformen 

kollaboration.  L.2 som däremot hade erfarenheter av att samverka med socialtjänsten utifrån 

ett projekt där mötena främst handlat om diskussion och tips kring hur en elev kan komma 

tillbaka till skolan, handlar snarare om det som Berggren (1982) beskriver som samråd. För 

tillskillnad från kollaboration övertar inte socialtjänsten vid samråd något ansvar från lärarna 

utan delger bara dem sin kunskap. Ett annat exempel på samråd är när lärare har funderingar 

och kontaktar socialtjänsten för att fråga om råd. 

     Socialtjänsten och skolan är två olika organisatoriska fält med olika mål och inriktningar 

med arbetet. Dessa fält kommer i kontakt med varandra i och med att de möter samma barn 

och ungdomar. När dessa organisationer möts gör de det utifrån olika institutionella logiker, 

det vill säga socialsekreterarna och lärarna som ska samverka gör det utifrån att deras 

målsättningar, förutsättningar, förväntningar och regelverk skiljer sig åt. Grape (2006) menar 

att i och med att utgångspunkterna för institutionella logikerna skiljer sig åt blir det möjligt att 

förstå de konflikter som kan uppstå mellan organisationer som vill samarbeta, detta kan 

förklaras med begreppet verksamhetsdomän. Verksamhetsdomänen för socialsekreterarna och 

lärarna är i det här fallet barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av utebliven 

skolgång.  
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Inom en verksamhetdomän kan organisationerna ha olika syn på det praktiska arbetet vilket 

innebär att de kan ha skilda domänanspråk. Det vill säga på vilket sätt aktören vill arbeta i 

samverkan med hänvisning till att det är legitima företrädare inom området (Grape, 2006).  I 

citatet där L.3 förklarar hur hen inte vill utföra de uppgifter hen anser ligga på 

socialsekreterarens bord, visar på en domänkonflikt., som genom ett förtydligande av 

domänanspråken mellan de två professionerna när det gäller vem som ska göra vad hade 

kunnat undvikas. 

     Kännetecknande för ett framgångsrikt horisontellt integrationsarbete är just delarna 

medevetenheten om givna problem, samsyn om målen och det ömsesidiga beroendet mellan 

parterna (Hvinden, 1995, i Grape, 2006). Till skillnad från exemplet med L.3 ovan visar S.3: s 

redogörelse av samverkan med skolan i en annan kommun på en lyckad horisontell 

integration eftersom alla aktörer är klara över sin roll i samverkansarbetet det finns således en 

medvetenhet om givna problem, en samsyn om målen och ett ömsesidigt beroende av 

varandra. 

5.3 Tema påverkansfaktorer 
Informanterna resonerar, likt Germundsson (2011) att samma faktor eller förutsättning både 

kan hämma och främja samverkan. Ett tydligt exempel är resursfrågan och här är 

informanterna överens om att bristen på resurser försvårar möjligheterna till samverkan. 

Gemensamt för de båda professionerna är också att de uttryckte ”att ha ett ansikte” på vem 

de ska träffa eller tala med verkar främjande för samverkan. Socialsekreterarna uttryckte även 

mer specifikt att gränserna för hur långt respektive yrkesroll sträcker sig och organisationens 

ledning/struktur är två stora stötestenar som behöver klargöras för att en fungerande 

samverkan ska komma till stånd. Lärarna i sin tur betonade mer hur samverkan hindras av 

socialtjänstens regelverk, då främst sekretesslagen.  

     S.2 beskriver hur strukturen och förståelsen för både den egna och andras roller är 

förutsättningar för en bra samverkan. Hen får medhåll av S.3, som i mer målande termer 

beskriver vikten av tydliga ramar och spelregeler som en utgångspunkt i samverkansarbetet. 

 

S.2  
Dels tror jag det underlättas av goda förutsättningar för att det ska bli bra såsom en struktur 

kring mötena, en bra plats att vara på men sen även en förståelse inför andras roller och den 

egna rollen, att man är informerad där.  
[…] Ledningen är ju de som ger direktiv och sen förutsättningar för att kunna ha en bra 

samverkan.  

 

S.3  

Främjande faktorer är ju tydliga spelregler tyvärr handlar det även om att man känner personer 

[…] Men jag tror att det handlar om att man får bestämma vilka spelregler man har redan från 

början, vilket spel man spelar ihop och sen får man spela det spelet, då kan inte jag spela fia med 

knuff och någon annan spela svälta räv för då blir vi ganska fort osams. Det handlar om det, 

tydliga förutsättningar redan från början, tydliga ramar, man vet vem som gör vad när och hur och 

vad som händer om man halkar ur detta.  Främjande är väl ändå att man har lite kontakt och ett 

ansikte på varandra och hämmande, det är väl att alla är vi jätteansatta, man har budgetansvar och 

man jagas lite med blåslampa med vad man förväntas göra och inte göra.  

 

Likt S.3 upplever S.1 att samverkan underlättas av att tidigare ha träffat någon, ”det finns ett 

ansikte”. Att ha en närmare kontakt återkommer även hos L.2 som gärna vill ha en närmare 

kontakt för att kunna fråga om råd vid oro om elever. L.1 uttryckte att socialtjänstens 

regelverk kan ge uppkomst till frustration på grund av att hen inte alltid kan få veta vad som 

händer med barnet, samtidigt tillägger hen att ”men det är ju att vi inte vet hur socialtjänsten 

arbetar heller”. Vidare fortsätter samma lärare (1) att påpeka att socialtjänsten är kort om folk 

och om de hade mer resurser skulle de kunna lägga mer resurser på barnen. Även L.3 ser 
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resursbristen som ett stort hinder för samverkan och menar att ”det behövs mer pengar, mer 

folk och mer lösningar”.  

 

Analys 

Huruvida organisationerna inom en verksamhetsdomän kan komma överens kan 

domänanspråket antingen leda till domänkonsensus eller domänkonflikt. Dessa båda begrepp 

kännetecknas av graden av överenskommelse i ett samverkansarbete, råder konsensus har 

aktörerna samsyn avseende mål och medel, råder konflikt saknas denna samsyn (Grape, 

2006).  

      Utifrån empirin framkommer att samverkansarbetet underlättas om informanterna har 

vetskap om vem den eller de andra är, att de har ett ansikte så att säga. Detta påpekades bland 

annat av S.1 och S.3 men även av L.2. En tolkning som författaren gör är att det är lättare att 

kommunicera och bygga relationer då denna vetskap finns, vilket då kan leda till att 

samverkansarbetet oftare slutar i domänkonsensus istället för domänkonflikt. Något som 

däremot ökar risken för just domänkonflikt är bristen på resurser. I synnerhet lärarna påtalade 

att den höga arbetsbelastningen som socialsekreterarna har kan komma i vägen för ett 

engagerat samverkansarbete. Den höga arbetsbelastningen kan således vara en försvårande 

faktor i det horisontella integrationsarbetet.  

     Både den vertikala och horisontella integrationsprocessen måste fungera för att en 

samverkan skall komma till stånd (Hvinden, 1995, i Grape, 2006). S.2 påpekade att det är 

organisationens ledning som ger direktiv och förutsättningar för att de ska kunna bedriva en 

bra samverkan med andra organisationer. 

     Om det brister i ledningens direktiv och engagemang kan det tolkas som att den vertikala 

integrationen är svag och att samverkan då istället för att vila på regler och riktlinjer vilar på 

upparbetade personliga relationer. Detta innebär att samverkan då är personberoende 

möjligheterna att nå domänkonsensus försvåras av att det till exempel sker 

personalomsättningar. 

5.4 Tema förväntningar 
En trolig orsak till att förväntningar inte alltid infrias är bristen på kunskap om varandras 

organisationer och handlingsutrymmen. Två av lärarna upplever att de många gånger 

förväntar sig ett tydligare och snabbare agerande från socialtjänstens sida. Socialsekreterarna i 

sin tur uttrycker hur deras arbete kan försvåras av att lärare agerar utanför sitt arbetsområde 

och beställer specifika insatser till eleverna utifrån sin bedömning om vad som vore en 

lämplig åtgärd. S.3 förklarar det såhär: 

 

S.3 
Ja det gör det ju, om skolan har som grundidé att vi ska placera det här barnet för att 

föräldrarna är helt hopplösa och sätta det på ett skoldaghem, då blir det ju väldigt svårt för mig 

att samverka för då kommer ju skolan att tycka att bra samverkan och samarbete är att jag gör 

det som de förväntar sig att jag ska göra. Och då har jag gjort bra och socialtjänsten är bra och 

inte att man har respekt för min profession och min bedömning likaså att jag får ha respekt för 

skolan och skolans bedömning och det kan jag säkert vara lite dålig med ibland och tänka att 

jaja de gör det enkelt för sig eller så. […] Jag tror att mycket handlar om att man inte vet vad vi 

har för verktygslådor eller vilket fält man faktiskt agerar i, att man har tankar och idéer som 

inte alls är förankrade i verkligheten. 
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Beskrivningar liknande den ovan ger även S.2 och S.1 uttryck för. 

S.2 
Det kan vara ibland att skolan har som förslag vad de tycker att insatsen från socialtjänsten ska 

vara och där är det ju ofta väldigt svårt att säga tidigt vad insatsen ska vara innan vi har sett 

många delar. Om man då tittar på alla de olika delarna så kanske det blir att det inte är den 

insatsen som vi föreslår och då kan det vara ganska svårt om det är så att skolan kanske har 

pratat med föräldrar och med elev och själva beskrivit insatsen och syfte och funktion med det 

och sen så stämmer det inte överens med hur det ser ut sen. 

S.1 
Ja, alltså jag skulle vilja att man hade mer kunskaper om varandra, vad det är vi gör. För det 

känns ibland som att skolan har orimliga förväntningar på oss och vi kanske har konstiga 

förväntningar på dom ibland också. Det känns som man behöver ha mer kunskap om vad vi 

faktiskt kan göra. Jag vet inte om det skulle underlätta. Kanske.  

 

Hur är då det omvända förhållandet, vilka förväntningar har skolan på socialtjänsten? L.3 som 

inte hade speciellt positiva erfarenheter av hur samverkan med socialtjänsten har fungerat 

tidigare berättar att hen förväntar sig lite mer tydlighet och kontroll från socialtjänsten, 

speciellt eftersom hen har suttit på flera möten där hen vet att föräldrar mörkar barnens 

uttalande och övertalar socialsekreteraren att allt är som det ska. 
 

L.3 
För det är oftast fina och bra människor som är socionomer, men ibland behöver man ha någon 

som pekar med hela handen och liksom tar kontroll över situationen. För det mörkas för 

mycket för dem tror jag. 

 

L.1 menar att kring vissa problem delar de och socialsekreterarna samma syn och i vissa fall 

skiljer sig synsätten åt. Hen ger ett exempel där lärarna hade förväntat sig ett snabbare 

agerande från socialsekreterarna men bemöttes istället av att socialsekreterarna inte ansåg 

situationen tillräckligt allvarlig. 

L.1 
Om vi tar det så här till exempel, vi kan ta ett barn som vi hade som började röka hasch så 

anmälde det till socialtjänsten och där vi tycker att socialtjänsten inte liksom agerar, ganska 

fort då, så där. Och då säger dom rent ut att vi får avvakta tills det blir lite värre. 

Analys 

I empirin framkommer att socialsekreterarna upplever att lärare förväntar sig mer av dem än 

vad deras handlingsutrymme tillåter likaså ger socialsekreterarna beskrivningen av att lärare 

”beställer” specifika insatser till eleven, en bedömning som inte alltid delas med eller 

uppskattas av socialsekreterarna. Framförallt i S.3: s citat tydliggörs hur lärarna kliver över på 

socialsekreterarnas kompetens- och kunskapsområde. 

    Grape (2006) menar att för att kunna göra anspråk på något inom ett visst 

verksamhetsområde måste det föregås av att den aktören har legitimitet, det vill säga att vara 

godkänd av de andra som en legitim företrädare, annars är det en omöjlighet att uppnå 

domänkonsensus. 

    I exemplet från S.3 om att skolan har en grundidé om att en elev ska placeras på ett 

skoldaghem för att föräldrarna är hopplösa visar på hur de från skolans sida har råkat 

överskrida sina befogenheter och de stiger in och agerar på ett område där socialsekreterarna 

anser sig vara experterna. Skolan (t.ex. lärarna) gör således anspråk på ett område som inte 

godkänns av socialsekreterarna, detta agerande kan leda att samverkansarbetet försvåras och 

istället för att domänkonsensus uppnås uppstår domänkonflikt. 
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Genom att både socialsekreterarna och lärarna skulle delge varandra kunskap om sina 

yrkesroller och handlingsutrymme samt diskutera synsätt och ansvarsområden kan det ses 

som ett exempel på horisontell integrering av samverkansprocesser mellan de olika 

verksamheterna. Detta är dock ett arbete som måste förankras i den egna organisationen 

genom vertikal integration.  

     L.1 redogör för ett exempel där hen hade förväntat sig något annat svar från 

socialsekreteraren än att avvakta situationen. Det ömsesidiga beroendet, som kännetecknar 

framgångsrik samverkan finns inte i det här fallet, utan i exemplet är beroendet ensidigt 

eftersom anmälaren, i det här fallet skolan, inte kan få någon vetskap om vad som ligger 

bakom att anmälan inte har föranlett någon åtgärd överhuvudtaget. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Samverkan definierades likartat av alla informanter, det vill säga att det är ett möte där flera 

parter träffas i ett gemensamt syfte. Samarbete beskrivs mer som närmare, att de hjälper 

varandra, kan diskutera och fråga om råd. Samverkan skedde framförallt genom 

nätverksmöten, eller i möten för att samla in information eller följa upp tidigare insatser. Den 

formen av samverkan som informanter syftar på kan hänföras till Berggrens (1982) 

kollaborationsbegrepp och när samverkan mer består i att kunna ringa och rådfråga, handlar 

det enligt Berggren (1982) inte om kollaboration utan om konsultation. Gemensamt för de 

båda yrkesgrupperna är att samverkan främjas av att det finns ”ett ansikte” på vem de ska 

träffa eller tala med. För socialsekreterarnas del önskades tydligare struktur från 

ledningsnivån ner till mötet på operativ nivå samt ett tydliggörande av yrkesrollens gränser. 

Genom att parterna är överens om vilka gränserna är, vart det går och vem som skall göra vad 

skapas domänkonsensus. Om samverkansarbetet istället är fyllt av konflikter då parterna 

exempelvis försöker bekämpa varandras synsätt kännetecknas arbetet istället av 

domänkonflikt. Ett exempel på vad som kan leda till hög grad av domänkonflikt är att lärarna 

upplever att socialtjänstens resursbrist och regelverk hindrar samverkan. Två av de tre lärarna 

förväntade sig till exempel att socialsekreterarna ibland borde ha agerat tydligare och ingripit 

snabbare. 

6. Diskussion 
Med stöd av kvalitativa intervjuer har kunskap sökts om socialsekreterares och lärares 

erfarenheter av samverkan kring elever som har ogiltig skolfrånvaro. De båda yrkesgrupperna 

har även fått besvara vad de upplever främjar respektive hämmar möjligheterna till samverkan 

samt vilka förväntningar de har på den andra yrkesgruppen. Empirin har bidragit till att skapa 

en förståelse för hur de här två socialsekreterare och lärare tänker kring samverkan då elever 

inte närvarar i skolverksamheten. Nedan följer först en fördjupad inblick i de utmaningar, 

brister och styrkor studien har för att sedan följas upp av en resultatdiskussion där empirin 

ställs emot tidigare forskning för att sedan avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
I en kvalitativ metod ligger fokus på förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur 

informanterna själva upplever och tolkar den (Bryman, 2011). Då författaren eftersökte 

uttömmande och detaljrika svar från informanterna för att på så vis kunna skapa sig en så 

välgrundad uppfattning som möjligt av informanternas perspektiv föll sig valet naturligt på 

den kvalitativa metoden. Genom att den tidigare forskningen studerades före upprättandet av 

den semistrukturerade intervjuguiden skapades kunskap i ämnet för att kunna ställa relevanta 

frågor. Studiens styrkor består i att båda yrkesgrupperna är intervjuade och har fått chansen att 

uttala sig i samma frågor samt att både nyare och äldre forskning på området finns 

representerad. Svagheterna speglas främst av författarens egen brist på erfarenhet av 
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forskarrollen. Som Bryman (2011) tidigare påpekat är forskaren själv det viktigaste redskapet 

i kvalitativa studier och vidare förklarar han att intervjuarens egenskaper kan påverka 

informanternas svar, men att graden av det inte är tydligt och att det med all sannolikhet 

varierar från situation och till situation. 

     På vilket sätt författaren kan ha påverkat informanters svar är svårt att säga, det är flera 

aspekter som behöver vägas samman, bland annat har författaren tidigare träffat 

socialsekreterarna men inte lärarna. Likaså finns personliga yrkesrelaterade erfarenheter av 

båda organisationerna vilket medför en ökad risk att det läggs in andra saker i tolkningarna 

eller att de blir mer positiva eller negativa än vad informanterna uttrycker eller åsyftar. 

Medvetenhet om detta finns och har försökts att undvikas genom att kapitlet om tidigare 

forskning upprättades innan genomförandet av intervjuerna, likaledes återges citaten i längre 

form för att läsaren själv ska kunna skapa sig en tydligare bild av både det som informanterna 

uttryckt och hur det sedan har tolkats och analyserats. Det finns också en risk att 

informanterna inte vågar uttrycka sin egentliga mening eller svarar socialt önskvärt. Ett social 

önskvärt svar innebär enligt Bryman (2011) att informanten svarar utifrån sin uppfattning om 

vad som går an. 

     En kvalitativ studies generaliserbarhet nås exempelvis genom att läsaren gör en analytisk 

generalisering av studiens resultat, då han eller hon gör en bedömning huruvida resultatet kan 

ge vägledning för vad som kommer att hända i andra situationer (Kvale, 1997, i Fejes & 

Thornberg, 2011). Merriam (1998, i Fejes & Thornberg, 2011) menar att i logiken bakom en 

analytisk generalisering utgör läsarens tolkande länk mellan den nya situationen som 

forskningen relateras till och resultatbeskrivning en avgörande roll. Genom en tydlig 

beskrivning av studiens resultat underlättar det för läsaren att kunna göra en denna bedömning 

om vad som han eller hon anser kunna vara applicerbart i den egna situationen. 

     Resultatet av den här studien har påverkats av forskaren, av vilka individer som är 

intervjuade, av tidpunkterna för intervjuerna samt av den sociala kontexten. En annan 

situation hade således genererat andra resultat. Framställningen av själva resultatet påverkas 

av valet av analysmetod och teoretiska utgångspunkter. I den här studien föll valet på den 

nyinstitutionella organisationsteorin tillsammans med Berggrens (1982) definition av 

samarbetsformer eftersom de är väl avpassade för undersökningsområdet. De är väl avpassade 

dels för att båda yrkesgrupperna har en lagstadgad skyldighet att samverka (ex. FL, 6§; SoL 5 

kap, 1a§; SkolL 29 kap, 13§) över organisationsgränser och dels för att det är två olika 

organisationer med ett gemensamt verksamhetsdomän som undersöks. 

6.2 Resultatdiskussion 
Det finns i Sverige idag ett övergripande lagstöd för samverkan (ex. FL, 6§; SoL 5 kap, 1a§; 

SkolL 29 kap, 13§), däremot är det inte beskrivet hur denna samverkan ska ske. Detta är något 

som kan leda till viss förvirring hos socialsekreterare och lärare. För vad innebär det att 

samverka och vem har mandat att göra den definitionen? Mycket av den forskning som 

presenterats framställer samverkan på ett sätt som liknas med Berggrens (1982) definition av 

kollaboration. Danermark (2000, s. 15) menar att samverkan är någonting mer utöver 

samarbete, eftersom samarbete är något som individer gör dagligen utan att fundera över det. 

Samverkan innebär då att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning 

och som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett 

gemensamt mål (ibid.) Boklund (1995, s. 45) har istället definierat samarbete som att det är 

när några personer eller funktioner ”arbetar samman”(ibid), vilket i praktiken kan förklara 

det som sker i till exempel ett möte då yrkesgrupper träffas kring ett barn, det vill säga det 

som Berggren (1982) och Danermark (2000) beskriver som samverkan. Det handlar om hur 

dessa begrepp operationaliseras. I empirin var det en socialsekreterare (S.3) som valde att inte 

göra någon distinktion mellan begreppen samverkan och samarbete medan övriga informanter 
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förknippade samverkan med att professioner möts och samtalar om något specifikt. 

      Som ett led i att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet samverkan i den 

svenska forskningen i människobehandlande organisationer menar Bergmark och Lundström 

(2005) är en av orsakerna till att studier av samverkans effekter på klienternas välbefinnande 

är en bristvara. En annan orsak är att det är svårt att isolera effekterna av samverkan för att 

påpeka att det är just samverkan som har åstadkommit den eventuella förändringen. 

    L.3 uttrycker att det för hen inte finns någon samverkan med socialtjänsten på grund av att 

hen inte har upplevt en enda reell förändring för sina elever där socialtjänsten har varit 

involverade. L.3: s kritiska öga till samverkan återfinns även hos Blomquist (2012) som även 

hon är kritisk till samarbete/samverkan eftersom resultatet av hennes studie visade att 

samarbete i sig är någonting svårt men att det även kan försvåra eller fördröja en förändring 

av barnets situation. 

     Det fanns både positiva och negativa erfarenheter av samverkan bland informanterna L.1 

beskriver ett mindre positivt exempel då hen berättar om hur bristen på återkoppling från 

socialsekreterarna leder till frustration. Hen påpekar dock att det finns en förståelse för att 

socialsekreterarna är ansatta och har ett strängare regelverk och att denna frustration även kan 

hänga samman med hens upplevelse av att inte besitta tillräckliga kunskaper om deras sätt att 

arbeta. Detta kunskapsglapp hos lärarna har även Germundsson (2011) mött i sin forskning 

och att det inte alltid är självklart vem som skall göra vad uppmärksammade också Rose 

(2011) i sin studie om vad som försvårar kollektiva preferenser. 

     Om lärarna skulle fylla igen detta kunskapsglapp om socialsekreterarnas 

handlingsutrymme och verktygslåda, kan mycket av den frustration som socialsekreterarna 

känner när de möter lärare elimineras. Eftersom lärarna då troligtvis skulle göra färre anspråk 

på områden där socialsekreterarna är de legitima företrädarna. Att okunskap och oklara 

yrkesroller är ett hinder för samverkansprocesser påpekades även av Danermark (2000) och 

Westrin (1986). Westrin (1986, s 284) uttryckte redan på 1980-talet att det behövdes mer 

utbildning för att utveckla och förstärka samverkan ”d.v.s. lära sjukvårdsfolket vad 

socialtjänsten har att erbjuda och vice versa”.  

     Intressant är även informanternas resonemang över att samverkan underlättas av att de ”har 

ett ansikte” fick ett större utrymme i intervjuerna än faktorer kopplade till struktur och 

ledning. Det anmärkningsvärda i det kopplar författaren till Danermark (2000) som vill slå hål 

på myten om personkemitesen eftersom han anser att orsaken till varför samverkan inte 

fungerat snarare handlar om en avsaknad av de grundläggande förutsättningarna än om de 

samverkande parternas personkemi. 

     Ansvaret för att skapa dessa grundläggande förutsättningar finns på ledningen och den 

vertikala integrationen är något som måste vara förankrat för att en samverkan ska komma till 

stånd och hålla över tid. Framförallt S.2 påpekade lednings roll för att kunna få till en bra 

samverkan, vilket även kan tolkas att S.3 syftade på då hen uttryckte att ”främjande faktorer 

är ju tydliga spelregler tyvärr handlar det även om att man känner personer”. Vikten av att 

”känna” personer är återkommande i empirin och är inte den vertikala integrationen förankrad 

blir samverkan således personberoende. Att samverkan behöver vara mindre personberoende 

är något som uppmärksammats av regeringen som genom upprättandet av en nationell strategi 

vill göra samverkan både mindre sårbar och personberoende (Myndigheten för 

skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Genom att informanterna har 

vetskap om varandra menar de att det är lättare att uppnå domänkonsensus i det 

samverkansarbete som sker när elever har ogiltig skolfrånvaro. Saknas spelreglerna och 

någon spelar fia med knuff och någon annan svälta räv, är domänkonflikten snart ett faktum. 
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6.2.4 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares och lärares erfarenheter av 

samverkan dem emellan då elever har ogiltig skolfrånvaro. Detta anser författaren vara 

besvarat med stöd av frågeställningarna. En slutsats som kan dras av den här studien är att 

förväntningarna som de olika yrkesgrupperna har på varandra kan bli mer realistiska om de 

får en ökad kunskap om varandras organisationer och handlingsutrymme. Ökade kunskaper 

ökar troligtvis även möjligheterna att nå domänkonsensus, eftersom risken att den ena 

yrkesgruppen gör anspråk på områden där den andra yrkesgruppen är legitima företrädare 

minskar. Likaså kan konklusionen att samverkan på ett tydligare sätt behöver integreras 

vertikalt för att hålla över tid och inte gå förlorad vid ett personalbyte göras. 

6.3 Vidare forskning  
I den nationella strategin för samverkan, som ska vara vägledande för verksamheter som 

arbetar med barn som far illa eller riskerar att fara illa framhålls att samverkan på individnivå 

ska utgå från principen att den som berörs samtycker och är delaktig så långt det är möjligt 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). För vidare 

forskning skulle det således vara intressant att studera hur barn och deras vårdnadshavare 

upplever att de få vara delaktiga i denna samverkan utifrån exempelvis en maktaspekt. 
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Bilaga 1 

 

Information om deltagande 

Mitt namn är Johanna Svensson och studerar nu sjätte terminen på Socionomprogrammet vid 

Örebro Universitet. Nu är det dags för C-uppsats och det är av den anledningen jag önskar 

intervjua er. Det övergripande ämnet för min uppsats är samarbetsformer, mer inriktat handlar 

det om socialsekreterares och lärares erfarenheter av och tankar kring den det samarbete som 

har skett kring elever som har hög frånvaro i skolan. 

Det kommer att vara en intervju som tar mellan 40-60 minuter, vilken kommer att spelas in. 

Jag kommer att se till att ingen individ kan identifieras i uppsatsen och anonymiteten bevaras 

under hela processen. Det är frivilligt att deltaga och som intervjuperson är det fritt att när 

som avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl. 

Med vänliga hälsningar:  

Johanna Svensson, 0702-648473 johanna.a.svensson@mariestad.se  

Min handledare vid Örebro Universitet: Pia Aronsson, pia.aronsson@oru.se 

 

Samtycke 

Informant 

Härmed samtycker jag till att medverka i intervjun ”Samarbetsformer mellan socialsekreterare 

och lärare”. Inspelning och transkribering av texten kommer att ske, båda kommer att raderas 

när uppsatsen är klar.  

Datum:____________________________ 

Informants namnunderskrift:_________________________________  

Informants namnförtydligande:_______________________________ 

Intervjuare 

Jag är införstådd med att den information som jag inhämtar inte får eller kommer till andra 

parters kännedom. Informationen får endast användas som underlag i mitt examenarbete. Jag 

intygar också att utskriven och inspelad intervju sedan raderas efter avslutad studie.  

Datum: ______________________ 

Intervjuares namnunderskrift: ______________________________ 

Intervjuares namnförtydligande: ____________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Tema 1: Definition och erfarenheter 

Kan du beskriva dina erfarenheter av samarbete/samverkan med socialsekreterare/lärare kring 

elever som har mycket frånvaro i skolan?  

Följdfrågor: Vad betyder samarbete respektive samverkan för dig? När? Var? I vilken form? 

Hur ofta? Gemensamma mål och syften? Ansvarsfördelning? 

Tema 2: Ideala formen för samverkan 

Hur skulle du beskriva den optimala formen samarbete/samverkan, mellan 

lärare/socialsekreterare kring de här barnen? 

Följdfrågor: Främjande/hämmande faktorer? Vad skulle till för att det skulle fungera så? 

Vilka tillgängliga former finns? 

Tema 3: Syn och förväntningar 

Beskriv dina förväntningar på samarbetet/samverkan? 

Följdfrågor: Förväntningar på den andre organisationen? Föreställningar av de här barnens 

problematik? Varför samverka? Tillit? 

 

 

- Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

- Har du några funderingar? 

 

 

 

 

 


