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Abstract 
 

 

This qualitative study aims to contribute to increased knowledge of how collaboration between social 

services, schools and health centers works and can be improved in the work with children and youths 

with mental illness. This study focuses on the obstacles and opportunities that according to professionals 

often arises when different areas of the field collaborate. In order to achieve the purpose of the study, 

six qualitative interviews were conducted with professionals who are currently employed within each 

organization. The empirical data was analyzed using a theoretical framework that consists of the 

following theoretical concepts: collaboration, knowledge and explanation factors, formal and informal 

rules, organizational situation, external and internal conditions, opportunities for collaboraton and 

multidiciplinary teams. The results of this study indicates that the professionals interpret that obstacles 

and opportunities for collaboration occurs on both a structural and individual level. There is an 

awareness of how and why obstacles are created, but according to the professionals there is a lack of 

personal contact and communication between the organisations, which is needed to get a better 

understanding of each other's work and responsibilities. Having a discussion about collaboration is, 

according to the professionals, central for them to be able to provide children and youths with mental 

illness the optimal support and assistance that they may require.  
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Titel: Vi måste prata om samverkan 
Författare: Evelina Forsman & Helena Gulbrandsen 

 

Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie har som syfte att bidra med ökad kunskap om hur samverkan mellan 

socialtjänst, skola och första linjens psykiatri fungerar och kan förbättras i arbetet med barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa. Studiens fokus är att undersöka vilka hinder och förutsättningar som de 

professionella uppfattar uppstår när verksamheterna samverkar. För att uppnå studiens syfte har sex 

kvalitativa intervjuer genomförts med professionella som har en nuvarande anställning inom respektive 

verksamhet. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av ett teoretiskt ramverk som består av 

de teoretiska begreppen: samverkan, kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, formella och 

informella regler, organisatorisk situation, yttre och inre betingelser, förutsättningar för samverkan och 

multidisciplinära team. Resultatet i denna studie pekar på att de professionella uppfattar att hinder och 

förutsättningar för samverkan uppstår på både en strukturell och individuell nivå. Det finns en 

medvetenhet om hur och varför hinder skapas, men enligt de professionella saknas personlig kontakt 

och kommunikation mellan verksamheterna som behövs för att få en ökad förståelse för varandras arbete 

och ansvarsområden. Att diskutera och tydliggöra samverkan, är enligt de professionella, en central 

förutsättning för att de tillsammans ska kunna erbjuda barn och ungdomar med psykisk ohälsa optimala 

stöd- och hjälpinsatser. 

 

 

Nyckelord: Samverkan, socialtjänst, skola, första linjen, barn och ungdomar, psykisk ohälsa. 

  



	

	

Innehållsförteckning 

1. Inledning	.......................................................................................................................	2	
1.2. Verksamheternas olika uppdrag ............................................................................................... 2	
1.3. Problemformulering ................................................................................................................... 3	
1.4.  Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 4	
1.5. Avgränsningar ............................................................................................................................ 4	
1.6. Begreppsförklaring ..................................................................................................................... 4	

1.6.1. Samverkan ............................................................................................................................. 4	
1.6.2. Barn och ungdomar ............................................................................................................... 5	
1.6.3. Psykisk ohälsa ....................................................................................................................... 5	
1.6.4. Profession och professionella ................................................................................................ 5	
1.6.5. Verksamheter ........................................................................................................................ 5	

1.7. Uppsatsens vidare dispositions och arbetsfördelning ............................................................. 5	

2. Kunskapssammanställning	...........................................................................................	7	
2.1. Sökprocess ................................................................................................................................... 7	
2.2. Hinder och förutsättningar på strukturella och individuella nivåer ..................................... 7	

2.2.1. Styrning av samverkan .......................................................................................................... 8	
2.2.2. Uppfattningar av samverkan ................................................................................................. 8	
2.2.3. Hinder för samverkan ............................................................................................................ 9	
2.2.4. Förutsättningar för samverkan ............................................................................................ 10	

2.3. Sammanfattning av kunskapssammanställning .................................................................... 10	

3. Teoretisk referensram	.................................................................................................	12	
3.1. Samverkan ................................................................................................................................. 12	

3.1.1. Formella och informella regler som styr verksamheten ...................................................... 13	
3.1.2. Kunskaps- och förklaringsmodeller .................................................................................... 13	
3.1.3. Organisatorisk situation ...................................................................................................... 14	
3.1.4. Förutsättningar för samverkan ............................................................................................ 14	

3.2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen ............................................................... 15	

4. Metod	..........................................................................................................................	16	
4.1. Val av metod ............................................................................................................................. 16	
4.2. Förförståelse .............................................................................................................................. 16	
4.3. Tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 16	

4.3.1. Urval .................................................................................................................................... 16	
4.3.2. Kvalitativa intervjuer .......................................................................................................... 17	
4.3.3 Analysmetod ........................................................................................................................ 18	

4.4. Trovärdighet och generaliserbarhet ....................................................................................... 20	
4.5. Forskningsetiska överväganden .............................................................................................. 20	
4.6. Kritisk metodreflektion ............................................................................................................ 21	

5. Resultat och analys	......................................................................................................	22	
5.1. Yttre betingelser ....................................................................................................................... 22	

5.1.1. Styrning och ekonomi ......................................................................................................... 22	
5.1.2. Gråzoner och förändringar .................................................................................................. 25	

5.2. Inre betingelser ......................................................................................................................... 27	
5.2.1. Handlingsmöjligheter, kontinuitet, förståelse och kommunikation .................................... 28	

5.4. Sammanfattning av resultat och analys ................................................................................. 33	

6. Resultatdiskussion	.......................................................................................................	36	
6.1. Studiens resultat i förhållande till kunskapssammanställningen ........................................ 36	
6.2. Förslag på vidare forskning ..................................................................................................... 38	

Referenslista	....................................................................................................................	40	



	

	

BILAGA 1.	......................................................................................................................	42	

BILAGA 2.	......................................................................................................................	43	
 
 

  



	

2		
	

1. Inledning 
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige har enligt Socialstyrelsen (2013a) 

ökat sedan 1980-talet. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar menar Socialstyrelsen (ibid.) 

utgör ett lidande för individen, men kan på lång sikt även leda till mer omfattande konsekvenser, 

som exempelvis svårigheter i skolan eller etablering på arbetsmarknaden. Det är därför av vikt 

att uppmärksamma psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i ett tidigt skede för att kunna 

erbjuda rätt behandling eller stöd för att motverka att tillståndet förvärras eller blir långvarigt 

(ibid.). Orsakerna till varför barn och ungdomar mår psykiskt dåligt är enligt Socialstyrelsen 

(2013b) sällan renodlade och det är ofta svårt att avgöra om ett barns psykiska hälsa beror på 

fysiska, psykiska eller sociala aspekter. Detta medför att en del barn och ungdomar behöver 

stöd- och hjälpinsatser från flera verksamheter, som exempelvis socialtjänst, skola och hälso- 

och sjukvården, samtidigt som genom samverkan ska tillgodose barnets eller ungdomens behov 

(ibid.). 

Myndigheter i Sverige har över en längre tid använt sig av samverkan som arbetsform. 

Enligt Danermark och Kullberg (1999) genomgår den svenska välfärdsstaten en omfattande 

förändring då samverkan mellan verksamheter idag är nödvändigt för att myndigheter ska 

kunna ge en bra service till offentligheten. Den samverkan som Danermark och Kullberg 

redogör för, menar de har förändrats då verksamheter idag inte har något annat val än att ingå i 

samverkan (ibid.). Ett område där samverkan mellan verksamheter är betydelsefull är inom det 

sociala arbetet med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar kan leda till omfattande konsekvenser om barnet eller ungdomen inte får rätt stöd- 

och hjälpinsatser i tid. 

 

1.2. Verksamheternas olika uppdrag 
I arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa har tre verksamheter centrala funktioner för 

att ge målgruppen stöd- och hjälpinsatser. Dessa verksamheter är socialtjänst, skola och hälso- 

och sjukvården. Verksamheterna arbetar efter enskilda uppdrag men kompletterar varandra i 

arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa (ibid.).  

 Socialstyrelsen (2013b) framhåller att socialtjänsten har två grundläggande uppdrag i 

arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det första grundläggande uppdraget 

beskrivs vara att socialtjänsten ska, genom en överenskommelse med den berörda, erbjuda 

frivilligt stöd och råd till den som självmant ansöker om stöd, eller när en orosanmälan 

inkommer från exempelvis skola eller hälso- och sjukvården. Det andra grundläggande 
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uppdraget beskrivs vara myndighetsutövning där socialtjänsten kan verkställa insatser mot den 

berördas eller vårdnadshavarens vilja (ibid.). Det är genom utredningar och bedömningar, vars 

underlag inhämtas från den berörda och dess vårdnadshavare och vid behov även från skola 

eller hälso- och sjukvården, som socialtjänsten föreslår stöd- och hjälpinsatser (ibid.). 

Skolans grundläggande uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar utbildning som ska 

anpassas efter individens förutsättningar och behov. För att barn och ungdomars kunskap ska 

utvecklas så långt som möjligt ansvarar skolan även för att de får det stöd och stimulans som 

de har behov av. I de fall där barn och ungdomar inte når de kunskapskrav som ställs eller 

uppvisar ett beteende som hindrar kunskapsutvecklingen har rektorn på skolan ansvar för att 

barnets eller ungdomens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt (ibid.). 

Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att arbeta förebyggande samt att på ett medicinskt 

sätt utreda och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa (ibid.). Första linjens psykiatri 

är en del av den icke specialiserade hälso- och sjukvården som tidigt kan upptäcka om ett barn 

eller ungdom är i behov av behandling på grund av psykisk ohälsa. Utvecklingen av första linjen 

har pågått sedan 2000-talet för att bemöta det ökade behovet av hjälp och stödinsatser, samtöka 

tillgängligheten till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (Uppdrag psykisk hälsa). 

Ungdomsmottagningar, barnavårdscentraler och vårdcentraler är exempel på verksamheter som 

ingår i första linjen (Socialstyrelsen 2013b). Deras uppdrag är att erbjuda insatser till barn och 

ungdomar med lindrigare psykiska besvär samt att remittera barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa till specialistvården när ett sådant behov bedöms finnas (ibid.). 

Socialtjänsten, skolan och första linjen har en särskild skyldighet att samverka i de fall 

som rör barn och ungdomar med psykisk ohälsa, vilket regleras i 6 § Förvaltningslagen 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen 2007). Det är även 

reglerat i respektive verksamhets lagstiftning att den samverkan som är nödvändig, för att barn 

och ungdomar med psykisk ohälsa ska få rätt stöd- och hjälpinsatser, ska genomföras 

(Socialstyrelsen 2013b). 

 

1.3. Problemformulering 
Trots att verksamheterna har en särskild skyldighet att samverka med varandra uppstår det i 

praktiken ofta hinder när socialtjänsten, skola och första linjen ska samverka, vilket leder till 

att vissa barn och ungdomar med psykisk ohälsa inte får de stöd- och hjälpinsatser som de är i 

behov av (Socialstyrelsen 2013b). Det har framkommit att hinder för samverkan främst skapas 

på en strukturell nivå men att de befästs och återskapas på en individuell nivå genom 

professionellas uppfattningar (ibid.). Därför avser vi i denna studie att undersöka hur 
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professionella inom socialtjänst, skola och första linjen uppfattar vilka hinder och 

förutsättningar som kan uppstå när samverkan behövs. Vi hoppas att detta kan bidra med en 

ökad förståelse för hur hinder för samverkan ska lösas, vilket kan öka möjligheten för barn och 

ungdomar som lever med psykisk ohälsa att få de stöd- och hjälpinsatser de är i behov av. 

 

1.4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med en ökad kunskap om hur samverkan mellan 

verksamheterna socialtjänst, skola och första linjen kan förbättras i arbetet med barn och 

ungdomars psykiska hälsa. Syftet uppnås genom att undersöka hur professionella inom 

respektive verksamhet ser på samverkan. Studien utgår därför från frågeställningarna: 

• Vilka aspekter uppfattar de professionella hindrar samverkan med andra verksamheter? 

• Vilka aspekter uppfattar de professionella skapar goda förutsättningar för samverkan 

med andra verksamheter?  

 

1.5. Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka professionellas uppfattningar av vilka aspekter som 

hindrar respektive skapar goda förutsättningar för en fungerande samverkan mellan 

verksamheter i arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Då professionella inom 

socialtjänst, skola och första linjen har en direkt kontakt med barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa, kan deras uppfattningar ge perspektiv på vilka hinder och förutsättningar som finns i 

samverkan med andra verksamheter. Vi ser det som viktigt att lyfta fram professionellas 

uppfattningar av hur samverkan mellan verksamheter fungerar i relation till de hinder och 

förutsättningar som skapas på strukturell nivå. Därför ger vi i denna uppsats en 

bakgrundsbeskrivning om verksamheternas olika uppdrag, samt presenterar tidigare 

publikationer om hur styrning av verksamheter och deras arbete skapar hinder och 

förutsättningar för samverkan. 

 

1.6. Begreppsförklaring 
Nedan redogörs för centrala begrepp som används i studien. 

 

1.6.1. Samverkan 
Begreppet samverkan har flera definitioner beroende på i vilken kontext det används och 

blandas ofta ihop med närliggande begrepp såsom samarbete eller samordning (Axelsson & 

Bihari Axelsson 2007). I denna studie används begreppet samverkan på det sätt som Danermark 
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definierar begreppet vilket är “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 2005, s.15). 

 

1.6.2. Barn och ungdomar 
När vi i denna uppsats använder oss av begreppet barn och ungdomar syftar vi till barn och 

ungdomar i åldrarna 0–17 år.  

 

1.6.3. Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa används i denna uppsats som ett övergripande begrepp för lindriga psykiska 

besvär som exempelvis stress, nedstämdhet, ångest eller oro samt för mer allvarliga former av 

psykiska sjukdomar som exempelvis depressioner, schizofreni, bipolär sjukdom eller missbruk 

(Socialstyrelsen 2013a). 

 

1.6.4. Profession och professionella 
Begreppen profession och professionella syftar i denna studie till de individer som genomför 

arbetet inom socialtjänst, skola och första linjen (Socialstyrelsen 2013b). 

 

1.6.5. Verksamheter 
Begreppet verksamhet används i studien för socialtjänst, skola och första linjen vilka är 

verksamheter med olika uppdrag och som regleras av formella och informella regler som skiljer 

sig från varandra (Danermark 2005). 

 

1.7. Uppsatsens vidare dispositions och arbetsfördelning 
I avsnitt två presenteras en kunskapssammanställning av internationella och nationella 

publikationer, en motivering till varför dessa har valts och hur de har hittats. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning om hur kunskapssammanställningen kommer att användas för att 

jämföras och kontextualiseras med den insamlade empirin, vilket sker inom avsnitt sex då detta 

diskuteras. Det tredje avsnittet innefattar en teoretisk referensram, en motivering till varför den 

har valts och hur den kommer att användas för att analysera den insamlade empirin. I avsnitt 

fyra redogörs för studiens valda metod, den förförståelse uppsatsens författare har haft innan 

studiens start samt tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring trovärdighet, 

generaliserbarhet, forskningsetiska överväganden och en kritisk metodreflektion. I den första 

delen av det femte avsnittet presenteras en analys av studiens insamlade empiri som sedan 

sammanfattas i delen därpå. I det sjätte och sista avsnittet diskuteras resultatet och 
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kontextualiseras med den presenterade kunskapssammanställningen. Avsnittet avslutas med en 

presentation av våra tankar om vidare forskning inom ämnet. 

 Det har i denna uppsats inte skett någon specifik arbetsfördelning utan båda författarna 

har varit delaktiga i skapandet av samtliga avsnitt och delavsnitt i denna uppsats. Vissa stycken 

har utformats av författarna enskilt men vi har tillsammans gått igenom samtliga avsnitt där vi 

båda har kontrollerat och omformulerat meningsuppbyggnader och innehåll. Författarna till 

denna uppsats tar därför lika stort ansvar för all text som finns i uppsatsen. 
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2. Kunskapssammanställning 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis hur och var vi har sökt litteratur till 

kunskapssammanställningen, som både innehåller forskning och annan litteratur med relevans 

för studien. Därefter följer en presentation av nationella och internationella publikationer som 

tidigare undersökt hur och vilka strukturella och individuella hinder och förutsättningar som 

kan skapas vid samverkan mellan verksamheter. Avsnitt två avslutas med en sammanfattning 

och diskussion av vad som presenterats i avsnittet. 

 

2.1. Sökprocess 
Vi har i första hand använt ett flertal forskningsdatabaser när vi i denna uppsats har sökt efter 

litteratur, och då främst tidigare forskning, som har varit avgränsade till professionellas 

uppfattningar av hur samverkan fungerar mellan verksamheter. Vi har via SöderScholar, 

GoogleScholar, Google och Social Service Abstracts använt svenska och engelska sökbegrepp 

för att kunna hitta både nationell och internationell forskning med relevans för studien. De 

sökbegrepp som har använts är “Samverkan”, “Uppfattningar + av + samverkan”, 

“Socialtjänsten”, “Skola”, “Första linjen”, “Hinder + Förutsättningar + Samverkan”, 

“Collaboration”, “Human service”, “Social service”, “Experience collaboration”, “Conditions 

+ Collaboration + Organizations” och “Interprofessional collaboration”. Utöver detta första 

steg i sökprocessen har vi inspirerats till vidare läsning och hittat mer källor bland 

referenslistorna i de böcker, avhandlingar, studier och uppsatser vi har läst under sökprocessens 

gång. 

 

2.2. Hinder och förutsättningar på strukturella och individuella nivåer 
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) framhåller i sin 

rapport att den samhällsvetenskapliga forskningen identifierat både strukturella och 

individuella hinder och förutsättningar för en fungerande samverkan. De strukturella hinder är 

de olika regelsystem som reglerar verksamheternas arbete, ansvarsområden, budgetar, samt 

administrativa gränsdragningar. Individuella hinder är en del av de strukturella då de olika 

regelsystem som finns inom verksamheterna kan leda till att de professionella ser på patienten, 

brukaren eller eleven på olika sätt. De individuella hindren kan även förstärkas av att de 

professionella har olika utbildningsbakgrunder, använder olika språk inom respektive 

profession och att de kan ha olika värderingar och attityder som de arbetar efter inom 

verksamheten. Myndigheterna (ibid.) framhåller även i sin rapport att dessa olika aspekter som 
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nämnts ovan kan bidra till att försvåra samverkan och kommunikationen mellan olika 

professioner. 

 

2.2.1. Styrning av samverkan 
I Danermark, Germundsson, Englund och Lööfs (2009) slutrapport undersöks om politiska 

medel har åstadkommit en utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och 

ungdomspsykiatrin. Rapportens resultat visar på att det skett en utökad samverkan mellan 

verksamheterna. Vidare visar resultat i rapporten att det skett förbättringar inom regelverk, 

organisation, dokumentation, samt att en samsyn av samverkan ägt rum. Rapporten pekar även 

på att det skett en mindre förbättring eller ingen förbättring alls av resurser, förankring och 

kommunikation inom samverkan mellan verksamheterna. I rapporten (ibid.) redogör författarna 

för att det inom det undersökta samverkansprojektet inte använts barnkonsekvensanalyser i och 

med planering av projektet. Med detta menas att professionerna på en övergripande nivå inte 

utvärderade vad samverkan kan få för effekter för de barn och ungdomar som i grupp eller i 

enskilda fall blir föremål för samverkansinsatser (ibid.). 

 

2.2.2. Uppfattningar av samverkan 
I forskningsstudien Challenges faced by social workers as members of interprofessional 

collaborative healthcare teams framhåller Ambrose-Miller och Ashcroft (2016) att syftet med 

studien är att undersöka socialarbetares uppfattningar av att samverka med flera aktörer, då 

samverkan mellan ett flertal professioner är en viktig faktor inom det sociala arbetet. I studien 

identifierades ett antal olika hinder och orsaker som kan påverka samverkan från socialarbetares 

perspektiv. Studien resulterade i en identifiering av sex olika teman, vilka kan påverka 

samverkan mellan verksamheterna. Dessa nämner Ambrose-Miller och Ashcroft (ibid.) som 

Colloborative Culture, vilket är vikten av den samverkanskultur inom verksamheten som 

stödjer, värderar och uppmuntrar arbetet med samverkan. Detta menar Ambrose-Miller och 

Ashcroft kan vara de attityder och värderingar hos de professionella inom verksamheten, samt 

ledarskapet, då ledarskap är en viktig del för samverkan. Både den formella och informella 

ledningen kan förstärka motivationen för samverkan till resten av de som arbetar inom 

verksamheten. 

Med temat Self-Identity menar Ambrose-Miller och Ashcroft att det finns en 

medvetenhet inom verksamheterna om det sociala arbetets bidrag, att det finns en mångfald 

inom det sociala arbetet, samt ett motstånd till det sociala arbetets identitet. Vidare framhåller 

författarna att temat Role clarification, är då det finns en medvetenhet inom verksamheten om 
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dess interprofessionella kollegor, vilket kan vara utbildningsmöjligheter mellan 

verksamheterna, utbilda kollegor, samt ett inflytande av samlokalisering. Med Decision making 

menar Ambrose-Miller och Ashcroft att beslutsfattande processer inom verksamheten kan 

påverka samverkan mellan flera professioner, vidare krävs en effektiv kommunikation för en 

bra samverkan mellan verksamheterna, vilket de nämner som temat Communication, då de 

framhåller att en dålig kommunikation skapar hinder för samverkan. Ett annat hinder som 

framkom i studien är då olika maktdynamiker kan påverka samverkan, vilket Ambrose-Miller 

och Ashcroft nämner som Power dynamics. Studiens resultat bidrar till att ge en insyn i de 

hinder som kan uppstå då samverkan sker mellan ett flertal verksamheter inom hälsofrämjande 

arbete enligt professionellas uppfattningar (ibid.).  

 

2.2.3. Hinder för samverkan 
Blomqvist (2012) redogör i sin avhandling för ett flertal aspekter som kan påverka samverkan 

mellan verksamheter och menar att dessa aspekter kan vara olika tankesätt, vilka kan yttra sig 

i olika mål och arbetsuppgifter, olika hierarkiska positioner, samt brist på klarhet inom den 

interna verksamheten. Blomqvist framhåller att dessa aspekter gör det svårt för de 

professionella att veta vem som bär ansvar för vad, samtidigt som resultatet av studien visar att 

det tar lång tid för de professionella att bestämma sig för att samarbeta, samt att ta initiativ till 

samverkan (ibid.). 

Oavsett om verksamheters arbete regleras av olika lagar eller drivs inom den privata 

eller offentliga sektorn, menar Sandfort (1999) att det är de professionellas subjektiva 

uppfattningar som står i vägen för en fungerande samverkan. Sandford (ibid.) har i 

forskningsstudien The Structural Impediments to Human Service Collaboration: Examining 

Welfare Reforms at the Front Lines undersökt professionellas uppfattningar av samverkan med 

verksamheter som de är delegerade att samverka med. Där framhåller hon i sitt resultat att de 

strukturella hinder som skapas på en övergripande nivå, genom riktlinjer och lagar, befästs och 

återskapas genom professionellas tolkningar och implementeringar, men även genom 

uppfattningar av de verksamheter som de förväntas samverka med. Det är en underliggande 

social process, som Sandford menar är en del av de strukturella hinder som anses hindra en 

fungerande samverkan mellan verksamheter som regleras av enskilda lagar och riktlinjer (Ibid). 

Sandford framhåller att det kan finnas gemensamma uppfattningar om brister i 

exempelvis kompetens och effektivitet hos den verksamhet som de förväntas samverka med. 

Studiens resultat pekar på att de hinder som uppstår bland annat är att chefer inom de olika 

verksamheterna inte kommer överens och att det finns uppfattningar hos de anställda att 
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samverkanspartnern är ineffektiva och hotfulla, istället för att se dem som samverkanspartners. 

Sandford beskriver vidare att vi-och-de-attityder kan utgöra hinder för samverkan, samt att de 

professionella inom verksamheten inte alltid har direkt kontakt med andra verksamheter, utan 

tar efter sina kollegors uppfattningar av dem (ibid.).   

        Enligt Socialstyrelsens vägledning Samverkan för barns bästa (2013b) sätter regelverk 

ramar för varje enskild verksamhet, och menar att det finns en olikhet inom dessa regelverk 

vilka kan bidra till hinder för samverkan. Med detta menar Socialstyrelsen att verksamheter är 

organiserade och uppbyggda på det sätt som överensstämmer med dess uppdrag, vilket även 

präglar det sätt som de organiserar sin del av samverkan. Vidare framhåller Socialstyrelsen att 

då samverkan sker innebär detta att enskilda individer interagerar med varandra, där de alla har 

förankring i både en profession samt en verksamhet, vilket kan bidra med olika synsätt och 

kunskaper på samverkan. Med detta menar socialstyrelsen att det ibland kan uppstå konflikter 

däremellan, vilket kan utgöra hinder för samverkan (ibid.). 

 

2.2.4. Förutsättningar för samverkan  
En fungerande samverkan förutsätter ett antal aspekter, vilka lyfts fram i en rapport från 

Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007). I rapporten 

framkommer det att berörda chefer inom professionerna har en nyckelroll då det är viktigt att 

de tillsammans visar att samverkan är av betydelse för de verksamheter som är involverade. 

Samtidigt menar de (ibid.) att det är angeläget att de olika sektorerna skapar en politisk 

samordning, samt att det är viktigt att de får stöd från de centrala verksamheterna. Vidare 

framkommer att då verksamheten vill uppnå en lyckad samverkan krävs det att de 

professionella vet anledningen till varför de ska samverka med andra verksamheter, där målen 

ska vara klart formulerade och möjliga att uppnå. Det är av vikt att de professionella får en 

inblick av konkreta resultat som uppstår av samverkan mellan verksamheterna. Vidare menar 

de att det krävs en gemensam värdegrund för de professioner som samverkar, en samsyn på det 

de samverkar kring, som både är beroende av kunskap, men främst av viljan att samverka från 

professionerna (ibid.).  

  

2.3. Sammanfattning av kunskapssammanställning 
I detta avsnitt har vi presenterat fem olika teman från olika kunskapskällor som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. De centrala aspekterna som framkommit inom avsnittet kan 

sammanställas i att viss forskning pekar på att strukturella och individuella hinder och 

förutsättningar för samverkan går hand i hand. För att förstå professionellas uppfattningar av 
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vilka aspekter som hindrar och förutsätter en fungerande samverkan krävs en viss förståelse för 

hur hinder och förutsättningar skapas på strukturell nivå, genom exempelvis regelsystem, lagar 

och politiska medel. Utöver det pekar kunskapen på att de professionellas uppfattningar befäster 

och återskapar de hinder och förutsättningar som skapas på strukturell nivå vilket kan ses som 

en cirkel, eller två skilda perspektiv som är beroende av varandra. Denna 

kunskapssammanställning kommer i avsnitt sex att kontextualiseras i relation till studiens 

empiriska material. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp och utgångspunkter som gemensamt bildar 

studiens teoretiska referensram, och som kommer att användas för att analysera studiens empiri. 

Teorierna kompletterar varandra med olika perspektiv och har valts ut för att fördjupa 

förståelsen av hinder och förutsättningar som uppstår när verksamheter samverkar. Berth 

Danermarks (2005) teoretiska begrepp har valts för att de har en betoning på att samverkan är 

en pågående process som ständigt måste utvecklas och diskuteras. Axelsson och Bihari 

Axelsson (2007) presenterar teoretiska begrepp som syftar till att ge en förståelse för vilka 

förutsättningar som är av vikt när verksamheter samverkar. Svensson, Johnsson & Laanemets 

(2008) ger ett mer övergripande perspektiv på hur och varför hinder och förutsättningar för 

samverkan skapas genom de teoretiska begreppen yttre och inre betingelser. Avsnittet är indelat 

i fem underrubriker som har döpts till ”Samverkan”, “Formella och informella regler som styr 

verksamheten”, “Kunskaps- och förklaringsmodeller”, “Organisatorisk situation” och 

“Förutsättningar för samverkan”. Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning och 

diskussion om det som presenterats i avsnittet. 

 

3.1. Samverkan 
Danermark (2005) framhåller att när professionella från skilda verksamheter förväntas 

samverka finns det tre centrala aspekter som direkt påverkar hela samverkansprocessen och hur 

samverkan till slut kommer att utformas. Professionella från olika yrken kan se på och förklara 

ett problem från olika perspektiv, och har även skilda utbildningsbakgrunder. Detta är vad 

Danermark kallar för kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Utöver det reglerar olika lagar 

de professionellas arbete vilket skapar formella och informella regler som ofta skiljer sig mellan 

de olika verksamheterna inom vilka de professionella arbetar. Den tredje faktorn som direkt 

påverkar samverkan mellan verksamheter förklarar Danermark vara verksamhetens 

organisatoriska situation som, på liknande sätt som de kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorerna, möter och ser på ett problem på ett sätt som skiljer sig från den verksamheten som 

man förväntas samverka med (ibid.). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) nämner att samverkan organiseras på två 

olika nivåer, vilka är en mer övergripande, där olika strukturer etableras och där de som 

samverkar reder ut relationer samt definierar de positioner som de har. Författarna menar att 

även om samverkan sker mellan olika verksamheter så är det personer inom dessa som möts, 

då dessa personer representerar sin verksamhet (ibid.). Svensson, Johnsson och Laanemets 

påpekar även att dessa olikheter inom verksamheterna kan skapa spänningar och konflikter 
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sinsemellan, då det finns återkommande förutsättningar för att en samverkan ska fungera, vilka 

de nämner som yttre och inre betingelser. De yttre betingelserna som nämns är då det finns 

gemensamma mål, klart definierade funktionsgränser och huvudmannaskap, resursmässiga 

förutsättningar och en samordnad administrativ och politisk ledning. Vidare är de inre 

betingelserna att de olika professionella som tillsammans ska samverka är motiverade, samt att 

deras yrkesidentitet och yrkesroll tillåter denna samverkan (ibid.). 

 

3.1.1. Formella och informella regler som styr verksamheten 
Lagar och riktlinjer har som funktion att dra gränser mellan verksamheternas olika 

ansvarsområden. I detta sammanhang handlar det exempelvis dels om Socialtjänstlagen, vilket 

är en ramlag, dels om Skollagen som av Danermark (2005) framställs som en mer detaljerad 

lag, dessa ses som de formella regelverk, vilka styr verksamheten. Både verksamheter och 

individer inom verksamheter regleras av dessa lagar och gör att det återfinns olika grader av 

ansvar när verksamheter med olika uppdrag möts. De informella regler inom en verksamhet 

menar Danermark uppstår och formas ur verksamheternas egna kultur och dess enskilda 

regelverk, vilket påverkar de professionellas synsätt, värderingar, men som även kan påverka 

de professionellas agerande när de samverkar med andra verksamheter. Okunskap om dessa 

lagar och vad de reglerar menar Danermark lätt kan utgöra hinder för en fungerande samverkan 

(ibid.). 

 

3.1.2. Kunskaps- och förklaringsmodeller 
Enskilda människor har olika uppfattningar om hur världen är beskaffad, varför och hur vissa 

problem uppstår och hur de kan och bör lösas (Danermark 2005). Danermark framhåller vidare 

att människor består av en biologisk, en psykologisk och en sociologisk del som är 

sammanflätade och inte går att skilja från varandra. Detta medför att människor inom vissa 

professioner som exempelvis kuratorer, socialarbetare eller läkare kan utgå från skilda 

förklaringar och lösningsförslag på sociala problem (ibid.). Trots att det finns en medvetenhet 

om dessa skilda utgångspunkter så kan olika grader av makt hos de inblandade professionerna 

skapa hinder för en fungerande samverkan. Danermark framhåller att vissa kunskaper som olika 

professionella innehar väger tyngre än andras beroende på vilken problematik som man genom 

samverkan vill lösa. Utöver det kan det finnas konkurrerande teoretiska utgångspunkter inom 

ett och samma kunskapsområde som ytterligare komplicerar mötet och samverkan mellan olika 

professioner (ibid.). 
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3.1.3. Organisatorisk situation 
Beslut som berör hur och när samverkan ska genomföras fattas ofta på en ”högre nivå” inom 

hierarkiska verksamheter. Det i samband med att tillhöra en viss verksamhet och dess teoretiska 

utgångspunkter kan leda till att den professionella inte alltid kan agera på så sätt som han eller 

hon önskar (Danermark 2005). Professionella inom olika verksamheter kan ha olika mandat när 

det kommer till beslutsfattande vilket kan försvåra eller dra ut på en samverkansprocess mellan 

olika verksamheter (ibid.). 

 

3.1.4. Förutsättningar för samverkan 
Danermark (2005) framhåller att om de professionella klargör dessa skilda synsätt och 

teoretiska utgångspunkter skapas större förutsättningar för att en fungerande samverkan ska 

uppnås. På så sätt skapas en förståelse för den andra professionens handlande och förslag på 

lösningar på problematiken som man förväntas uppnå genom samverkan. 

För att kunna klargöra dessa skillnader krävs även en medvetenhet om att det existerar 

olika begrepp, och mer konkret, olika språk inom skilda kunskapsområden och professioner. 

Danermark framhåller att vissa begrepp går att ersätta med andra för att öka förutsättningarna 

för att samtliga professioner som förväntas samverka ska förstå vad som sägs och föreslås. Men 

att vissa begrepp innefattar teoretiska utgångspunkter som är av vikt för sammanhanget och 

som därför inte kan eller bör bytas ut (ibid.). Att tid och energi läggs på att öka en förståelse för 

detta hos de professionella menar Danermark bidrar till att missförstånd minskas och att det 

ökar en förståelse för andra professioners tankesätt och handlingsmönster. 

Att identifiera, tydliggöra och diskutera ovan nämnda skillnader, samt de lagar och 

regler som reglerar olika verksamheters arbete framhåller Danermark ökar förutsättningar för 

en bra samverkan. Genom dessa tre aspekter som nämnts innan, menar Danermark att de 

professionella inom olika verksamheter kan få en större förståelse för respektive verksamhets 

teoretiska utgångspunkter, tankesätt och handlingsmönster. Detta skapar därmed en större 

förståelse för hur de kan förhålla sig till varandras arbete när de samverkar (ibid.). 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) framhåller att samverkan är en komplex 

integrationsform, vilken både innehåller en vertikal och horisontell integrering, då de menar att 

samverkan bygger på en hierarkisk samordning men att denna kombineras med en frivillig 

nätverksverkan. Exempel på detta är då den byråkratiska styrningen sätter ramarna för en 

samverkan mellan professionella inom flera olika verksamheter (ibid.). Detta benämner 

Axelsson och Bihari Axelsson som gränsöverskridande multidisciplinära team, vilket är en 

grupp av personer, ofta från olika verksamheter som arbetar tillsammans tvärs över formella 
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organisatoriska gränser för att kunna ge service till olika klienter och patienter. Vidare framhålls 

att de mest framgångsrika former av samverkan är när stabila multidisciplinära team har 

etablerats och funnits under en längre tid, där medlemmar inom teamet lärt känna varandra och 

byggt upp en tilltro och utvecklat en teamkultur med samma intressen, värderingar och mål 

(Axelsson & Bihari, Axelsson 2007). 

 

3.2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt redogjort för olika teoretiska begrepp och 

utgångspunkter som valts för att analysera studiens empiriska material. Vi kommer använda 

oss av den teoretiska referensramen för att analysera hur de professionella uppfattar att 

samverkan mellan socialtjänst, skola och första linjen sker på de olika nivåerna: formella och 

informella regler som styr verksamheten, kunskaps- och förklaringsmodeller, samt skilda 

synsätt och organisatoriska förhållanden. Vidare kommer empirin analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen för att undersöka hur de professionella uppfattar vilka hinder och 

förutsättningar som kan uppstå i samverkan mellan socialtjänst, skola och första linjen. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras den valda forskningsmetoden, den förförståelse som författarna av 

uppsatsen hade innan studien startade samt tillvägagångssätt vid studiens urval, intervjuer och 

analys av empirin. Avsnittet avslutas med beskrivning av forskningsetiska överväganden och 

en diskussion kring trovärdighet, generaliserbarhet och val av metod. 

 

4.1. Val av metod 
Då syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur samverkan mellan socialtjänst, 

skola och första linjens psykiatri kan förbättras i arbetet med barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa, har en kvalitativ metod valts i form av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Vi är i 

denna studie intresserade av att lyfta fram professionellas individuella tankar och uppfattningar 

av samverkan vilket kvalitativa intervjuer lämpar sig för enligt Jacobsen (2012). Jacobsen 

framhåller att kvalitativa intervjuer kan användas när forskare vill studera individers 

uppfattningar och har intresse av att kartlägga hur inslag i kontexten bidrar till att skapa denna 

speciella uppfattning (ibid.). 

 

4.2. Förförståelse 
Före det att studien påbörjats, diskuterades om någon av författarna till studien haft erfarenheter 

eller kunskap om socialtjänstens, skolans eller första linjens arbete med barn och ungdomar 

med psykisk ohälsa, samt hur verksamheterna samverkar. Det har funnits en förförståelse hos 

båda författarna att det kan uppstå hinder för samverkan mellan dessa verksamheter. Vi har 

även, under vår socionomutbildning, fått en viss kunskap för verksamheternas uppdrag och 

ansvarsområden. Detta är något vi har haft i åtanke under studiens gång och för att kunna ställa 

oss objektiva till problematiken ville vi därför inkludera enskilda professionellas uppfattningar 

av samverkan utifrån respektive verksamhet.  

 

4.3. Tillvägagångssätt 
Här presenteras hur urval av intervjupersoner och verksamheter har skett och varför. Därefter 

följer en beskrivning av hur och var intervjuerna har genomförts och vilken analysmetod som 

använts vid analys av den insamlade empirin.  

 

4.3.1. Urval 
Empirin till denna studie har samlats in genom sex intervjuer med professionella som i nuläget 

är anställda på antingen socialtjänst, skola eller första linjen och som är verksamma inom en 

och samma kommun. Det finns flera verksamheter, som exempelvis ungdomsmottagningar 
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eller barnavårdscentraler som arbetar med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt 

(Socialstyrelsen 2013b). Men urvalet i denna studie är avgränsat till ovan nämnda verksamheter 

då de alla har en viktig roll när det kommer till att upptäcka, utreda och erbjuda olika former av 

stöd- och hjälpinsatser åt barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa, samt har tydliga 

direktiv att samverka med varandra (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & 

Socialstyrelsen 2007). Då denna studies fokus ligger på uppfattningar hos professionella som 

är anställda inom specifika verksamheter, och direkt arbetar med barn och ungdomar med 

psykisk ohälsa, har vi genom ett strategiskt urval kontaktat personer med relevanta yrkesroller 

inom olika verksamheter (Trost 2010).  

 Genom ett snöbollsurval har kontaktuppgifter till en del av intervjupersonerna tilldelats 

oss av två personer anställda inom Socialförvaltningen inom samma kommun (ibid.). Utöver 

det har vi sökt efter kontaktuppgifter till lämpliga personer på respektive verksamhets hemsida 

på internet. 
 

Tabell 1. Presentation av intervjupersoner som medverkat i denna studie. 

Intervjupersoner Verksamhet År inom yrket Genomförandeplats för intervju 

Intervjuperson 1  Socialtjänst 28 Kommunhus 

Intervjuperson 2  Socialtjänst 10 Kommunhus 

Intervjuperson 3  Skola 16 Utbildningsförvaltning 

Intervjuperson 4  Skola 7 Skola 

Intervjuperson 5  Vårdcentral 0,5 Vårdcentral 

Intervjuperson 6  Vårdcentral 15  Vårdcentral 

 

4.3.2. Kvalitativa intervjuer  
Samtliga intervjuer, som varade mellan 45–80 minuter, har skett enskilt på intervjupersonernas 

arbetsplats, i ett avskilt rum där endast intervjupersonen och författarna till denna uppsats 

vistades. Samtliga intervjuer har även spelats in med hjälp av två smartphones. 

Intervjupersonen kan enligt Jacobsen (2012) bli obekväm eller restriktiv i sina utsagor om 
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samtalet spelas in. Det kan även bidra till att den som intervjuar inte är lika fokuserad på 

samtalet då man förlitar sig på att utsagorna spelas in (ibid.). Vi har däremot valt att ljudinspela 

samtalen för att vi dels under intervjuerna skulle få större möjlighet att fokusera på vad 

intervjupersonerna sa och gjorde, och dels för att vi på ett så korrekt sätt som möjligt ska kunna 

återge citat (ibid.). 

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide (se bilaga 1) som är 

uppdelad i tre teman som döptes till “Samverkan”, “Ansvarsfördelning” och “Barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa” med 3–6 tillhörande frågor. Intervjuguiden användes som ett 

stöd under intervjuerna för att kunna säkerställa att intervjupersonens utsagor innefattade 

relevant information för studiens syfte.  

 

4.3.3 Analysmetod 
Vid analysen av den insamlade empirin har vi använt oss av den innehållsanalys som Jacobsen 

(2012) redogör för, då vi till en början läst igenom allt empiriskt material upprepade gånger för 

att kunna få en överblick av vad som framkommer. För att förenkla och strukturera den 

insamlade empirin har vi genom att urskilja ord, meningar och stycken som är av relevans för 

studiens frågeställningar kodat och tematiserat empirin (ibid.). Kodning och tematisering av det 

empiriska materialet skedde på så sätt att vi fann olika upprepade mönster i form av ord, 

meningar eller stycken där de professionellas uppfattningar av vad de anser hindrar eller 

förutsätter en fungerande samverkan framkom. Dessa upprepade ord, meningar och stycken 

sorterades under teman, vilka vi har döpt till “Styrning och ekonomi”, “Gråzoner och 

förändringar”, “Handlingsmöjligheter, kontinuitet, förståelse och kommunikation”. 
 

Tabell 2. Exempel på hur koppling mellan citat och tema genomförts. 

Styrning och ekonomi Att styra kan inverka hämmande på jobbet. Det är för detaljstyrt så blir 

det mindre gjort, det blir precis som de har sagt men det blir inte bra i 

slutändan. 

Gråzoner och förändringar Det är ju oklart vem som har det ansvaret, för en liksom fungerande 

samverkan över tid så behövs det mycket information om förändringar 

hos andra eftersom att man beroende av dem. 

Handlingsmöjligheter, 

kontinuitet, förståelse och 

kommunikation 

Sen så blir det ju frustration när man tror att de gör en massa saker som 

de inte gör. Så att där saknas ju jättemycket förståelse för samverkans 

villkor. Det är jag jättesäker på. Att vi här är jätteberoende, men vad gör 

de? Bara massa frågetecken. 
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De teman som framställts under analysen har därefter kategoriserats utifrån Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) modell om yttre och inre betingelser, som presenterats i avsnitt två. 

Dessa kategorier har döpts till “Yttre betingelser” och “Inre betingelser” vilket motsvarar de 

hinder och förutsättningar som de professionella uppfattar finns på strukturell respektive 

individuell nivå. 
 

Tabell 3. Exempel på hur koppling mellan tema och kategori genomförts. 

Yttre betingelser  Styrning och ekonomi, Gråzoner och förändringar,  

Inre betingelser  Handlingsmöjligheter, kontinuitet, förståelse och kommunikation 

 

Därefter har vi jämfört intervjuerna med varandra för att se hur ofta varje tema uppkommer, 

sedan har vi valt ut de citat som belyser uppfattningar från de olika teman som vi har framställt. 

Inom avsnittet resultat har vissa språkliga korrekturförändringar gjorts av relevanta citat, detta 

för att vi anser att det skapar en tydlighet för läsaren när transkribering sker från tal till skrift. 

De borttagna orden kan exempelvis vara “Liksom”, “Eeeh”, “Aaah”, samt liknande ord. 

Borttagna ord redogörs med “[...]”. Vidare analyseras de citat som anses centrala för studiens 

syfte och frågeställningar utifrån den teoretiska referensramen som finns beskrivet i avsnitt tre. 
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4.4. Trovärdighet och generaliserbarhet 
Då studien fokuserat på professionella enskilda individers uppfattningar av samverkan inom 

socialtjänst, skola och första linjen inom en kommun, ger uppsatsen en bild av dessa enskilda 

individers uppfattningar. Om studien innefattade ett antal andra medverkande är vi medvetna 

om att studien eventuellt påvisat andra resultat. Dock kan vi uttala oss om att det eventuellt går 

att överföra och generalisera uppfattningarna av samverkan inom en kommun till andra 

kommuner där samverkan sker mellan samtliga tre verksamheter i arbetet med barn och 

ungdomar som lever med psykisk ohälsa. Denna generalisering tänker vi kan göras i likhet med 

Ahrne och Svensson (2015) då vi jämfört resultat från liknande studier med vår egen och funnit 

liknande resultat, samt att vi även jämfört de likheter och olikheter som påvisats i vårt urval av 

sociala miljöer som enligt Ahrne och Svensson ökar trovärdigheten för en studie. Vidare anser 

vi även att vår studie har visat en bra trovärdighet i den form av transparens som Ahrne och 

Svensson nämner då vi inom metodavsnittet redogör och argumenterar för våra metodval. Vi 

beskriver även hur själva forskningsprocessen gått till, vidare har vi inom varje enskilt avsnitt 

redogjort för vad vi ska göra. Genomgående i studien har vi även reflekterat, motiverat, samt 

problematiserat de val som vi gjort, vilket enligt Ahrne och Svensson kan ge en förståelse och 

inblick för läsaren om studiens tillvägagångssätt, detta för att läsaren ska kunna bedöma 

studiens trovärdighet (ibid.).  

 
4.5. Forskningsetiska överväganden 
Vi har läst och tagit del av Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed (2011), och har 

inom och under studiens gång övervägt de forskningsetiska principer som nämns i rapporten. 

Vi har mot bakgrund av dessa informerat intervjupersonerna skriftligen om studiens syfte, 

innebörden av deras medverkan samt att deras personliga uppgifter i studien behandlas både 

anonymt och konfidentiellt innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 2). Intervjupersonerna 

informerades även om att de när som helst kan välja att avsluta deras medverkan i studien och 

att intervjuerna ljudinspelats och varför. Vi har valt att undersöka enskildas uppfattningar inom 

samma kommun för att få en mer enhetlig bild (Ahrne & Svensson 2015) av vad de som arbetar 

inom samma kommun uppfattar förutsätter samt hindrar samverkan. Dock har vi tagit i 

beaktande att de professionella kan få vetskap om vilka det är som är inblandade i studien. Då 

studiens intervjupersoner är verksamma inom samma kommun har vi valt att nämna dem för 

exempelvis Intervjuperson 1, Intervjuperson 2 inom resultatdelen för att det inte ska kunna gå 

att koppla deras utsagor till kön eller en specifik arbetsplats. De enskilda kan även vara 

medvetna om varandra sedan tidigare i och med samverkansarbetet. Även om samtliga 
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professionella kan ha vetskap om varandra, så refererar de till de verksamheter som är inom 

den studerade kommunen. Med syfte och frågeställningarna i åtanke ligger inte fokus i denna 

studie på vad de professionella uppfattar om en annan verksamhet gör rätt eller fel utan att 

undersöka vilka aspekter som de professionella uppfattar både hindrar och förutsätter en 

fungerande samverkan. 

 

4.6. Kritisk metodreflektion 
Vi har valt kvalitativa enskilda och semistrukturerade intervjuer för att vi ansåg att denna metod 

lämpade sig bäst för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Då kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer enligt Jacobsen (2012) kan fånga upp ett flertal enskilda personers 

inställningar, åsikter och uppfattningar om ett fenomen i och med att personer under enskilda 

samtal inte behöver ta hänsyn till andra och därmed kan uttrycka sina åsikter och uppfattningar 

på ett relativt fritt sätt (ibid.). Vi har även tagit i beaktande att vi som forskare har ett 

tolkningsföreträde av intervjupersonernas utsagor vilket kanske inte alltid sker på ett korrekt 

sätt, då det kan finnas mer rimliga tolkningar som Ahrne och Svensson (2015) nämner. I och 

med att intervjuerna har spelats in, har vi kunnat återge intervjupersonernas utsagor precis som 

de sa under intervjun. Vi har även använt oss av olika teoretiska begrepp för att ge en bredare 

tolkning av intervjupersonerna utsagor.  



	

22		
	

5. Resultat och analys 
I föregående avsnitt redogjorde vi för hur tematisering och utarbetningen av kategorierna “Yttre 

betingelser” och “Inre betingelser” skedde samt hur vi avser att analysera studiens empiriska 

material. Inom detta kapitel avser vi att redogöra för en analys av det resultat som framkommit 

under tematiseringen, samt hur det empiriska materialet kan förstås med hjälp av den teoretiska 

referensramen som presenterats i avsnitt tre. De professionella som har intervjuats i denna 

studie har framfört att de uppfattar att det finns både hinder och förutsättningar som kan ses på 

strukturell och individuell nivå, vilket kommer att benämnas som yttre respektive inre 

betingelser inom detta avsnitt.  

 

5.1. Yttre betingelser 
De yttre betingelser som de professionella inom studien uppfattar, kan förstås ur de 

förutsättningar och hinder såsom gemensamma mål, klart definierade funktionsgränser och 

huvudmannaskap, resursmässiga förutsättningar, samt en samordnad administrativ och politisk 

ledning som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) nämner. Vilket enligt författarna är 

olika förutsättningar och hinder för att en samverkan ska fungera. Dessa förutsättningar och 

hinder kan ses inom våra teman ”Styrning och ekonomi” samt ”Gråzoner och förändringar” 

som presenteras i detta avsnitt. Vidare analyseras citaten utifrån Danermarks (2005) tre 

teoretiska begrepp som kan ha en direkt påverkan på hela samverkansprocessen. 

 

5.1.1. Styrning och ekonomi 
För att samverkan mellan verksamheter ska fungera på ett bra sätt krävs resursmässiga 

förutsättningar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Beslut som berör hur och när 

samverkan ska ske fattas på strukturell nivå, dessa beslut leder inte alltid till att den enskilde 

professionella kan agera på så sätt som hen1 önskar. Detta nämner Intervjuperson 6, som arbetar 

inom första linjen, i nedanstående citat. 

 
Då var samverkan en naturlig del av arbetssättet, hos mig och hos de andra. Och nu så är det detaljstyrt 

vad man ska göra, och gör du inte som du är ålagd att göra så.. då går inte ekonomin ihop och då måste 

man bli uppsagd. Så man gör liksom det man får pengar för.  

 

Det som framkommer i ovanstående citat att förutsättningar för samverkan har förändrats, då 

samverkan i nutid regleras och styrs utifrån olika krav som ställs på verksamheten och den 

                                                
1 Hen är ett könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han (Nationalencyklopedin 2017).  
Detta används för att stärka intervjupersonernas anonymitet. 
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professionella. Vidare går det att tolka som att den professionella är begränsad av den 

ekonomiska styrningen i sitt arbete. Samtidigt menar Intervjuperson 6 att styrningen påverkar 

arbetssättet inom verksamheten. 

 
Att styra kan inverka hämmande på jobbet. Det är för detaljstyrt så blir det mindre gjort, det blir precis 

som de har sagt men det blir inte bra i slutändan.  

 

Detta som intervjuperson 6 nämner i ovanstående citat kan tolkas vara av organisatorisk 

situation (Danermark 2005), då de beslut som fattas inom verksamheten kan försvåra eller dra 

ut på en samverkansprocess mellan olika verksamheter. Samtidigt som interna regler inom 

verksamheten kan begränsa den professionellas arbete så att detta inte blir bra. 

Intervjuperson 4, som arbetar inom skolan, framhåller att denne ser positivt på att 

styrning sker på en strukturell nivå då detta kan reglera att verksamheterna måste avsätta en 

viss tid så att de professionella inom de olika verksamheterna kan planera och diskutera vad 

samverkan innebär. 

 
Jag tror att det är bra att det är på en högre nivå. Att man liksom fattar beslut på något sätt om att “det här 

behöver vi jobba med”. Att det behöver finnas till exempel tider kanske. Särskilda tider som är avsatta 

för SIP-möten och så. Så att det blir möjligt att genomföra det.   

 

Denna styrning på en mer strukturell nivå menar Intervjuperson 4 kan bidra till en förutsättning 

för samverkan, i och med att en regel bestäms, såsom Danermark (ibid.) nämner med formella 

och informella regler, kan denna göra det mer möjligt för verksamheterna att samverka. 

        Vidare redogör Intervjuperson 5, som arbetar inom första linjen, för hur denne inte kan 

erbjuda någon hjälp eller stödinsats till barnet eller ungdomen så länge en annan verksamhet 

inte har fullgjort sitt arbete. 

 
För jag kan inte ens erbjuda någon behandling så länge det inte funkar hemma.   

 

Detta kan tolkas utifrån den organisatoriska situation som Danermark (ibid.) nämner, då en 

verksamhet inte kan agera förrän en annan verksamhet har gjort det, vilket kan leda till att 

försvåra eller dra ut på den samverkansprocess som sker mellan verksamheterna. Detta kan i 

sin tur tänkas leda till att barnet eller ungdomens hjälpinsatser och stöd drar ut på tid. Detta 

framkommer även i Intervjuperson 5s nästa utsaga. 
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Ja men ibland tycker jag att den psykiska ohälsan.. Liksom att det blir sämre, de mår sämre.. för att 

allting.. Ja vi är så beroende av varandra, vi är beroende av verksamheten och de av oss och det måste 

fungera här och det måste fungera där [...] Ja men ibland tycker jag att det psykiska nästan kan förstärkas 

eller bli sämre av det, allting dröjer så jäkla lång tid med verksamheten och de tycker väl säkert samma 

sak om oss. De bara “utredningen tar ett halvår”, ja hennes psykiska hälsa försämras och jag kan inte 

snabba på det heller.  

 

Detta uttalande kan även förstås utifrån den organisatoriska situation, vilket Danermark (2005) 

menar kan utgöra ett hinder för samverkan, då den samverkansprocess som ovan nämnt kan dra 

ut på tiden och bidra till att barn och ungdomars psykiska ohälsa kan försämras. 

        Vidare framhåller Intervjuperson 6, som arbetar inom första linjen, återigen om den 

ekonomiska aspekten som kan påverka samverkan, som kan förstås utifrån de resursmässiga 

förutsättningar som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) nämner: 

 
Och kom fram till att alla egentligen ville samverka men det beror på ledningen man får. Viljan att släppa 

ifrån sig makten kanske till de som jobbar, som pratar med folk och som är i ett nätverk och samverkar. 

Och ja.. När jag började som sagt så var halva min lön.. Var till för att samverka. Det var min arbetsuppgift 

att samverka.  

 

Ledningen inom en verksamhet kan använda sig av ekonomisk styrning för att skapa 

förutsättningar för samverkan vilket Intervjuperson 6 återigen nämner i nedanstående citat. 

 
Vi hade jättemycket pengar för samverkan. Första året när jag jobbade så var halva min tjänst bara 

samverkan. Så då var det också ganska fria händer. Alltså lite uppifrån men också så man kunde nätverka 

och samverka med dem som var här [...] För att man ska kunna göra ett bra jobb så behöver man 

samverkanslön. Men det är bra, det är påväg framåt nu. Nu får man samverka åtminstone och få betalt 

för det, inom barnuppdraget […] I det praktiska arbetet så är det ju nu för tiden de ekonomiska villkoren 

som styr väldigt mycket. Till exempel samverkan [...] Men jag tror att ekonomin är en bidragande faktor 

till att det blir mindre samverkan. Sådana här nätverksbaserade.. Man samverkar för att man vet att det är 

bra för patienten. Så ekonomin.. om man får en klumpsumma så behöver man ju inte tänka på ekonomin.  

 

Denna utsaga kan återigen tyda på att den ekonomiska aspekten bidrar till att både möjliggöra 

och verka hämmande på samverkan, samt om ledningen inom en verksamhet anser att 

samverkan med andra verksamheter är av vikt. Vilket även framkommer i nedanstående citat. 

 
Det är klart att budget och sånt kommer in ibland och ärendebelastning och hur mycket man har att göra. 
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Då är det klart att man kanske blir mer rigid i sitt sätt att tänka och det är ju jättetråkigt när det blir så. 

Det drabbar ju tyvärr ungdomarna.  

 

Intervjuperson 2, som arbetar inom socialtjänsten, framhåller hur den ekonomiska styrningen 

kan påverka samverkan, i form av budget, vilket även kan bidra till barn och ungdomar drabbas. 

 
5.1.2. Gråzoner och förändringar 
Två aspekter som anses hindra samverkan mellan verksamheterna har uppmärksammats ur de 

professionellas uppfattningar. Dessa benämns i studien som gråzoner och förändringar. Vilka 

kan förstås ur de formella och informella regler som enligt Danermark (2005) styr 

verksamheten. Detta kan tolkas ur det Intervjuperson 3, som arbetar inom skolan, nämner: 

 
Lagar har ju vuxit fram organiskt. Det är ju den här lagstiftningen, har vuxit fram här och det har varit 

olika intressegrupper som påverkat. En annan lagstiftning (nu kan du inte se det här på bandet, hur jag 

visar med handen, men höger och vänsterhand som går åt olika håll) för det är så det är. Det har ju vuxit 

fram på olika håll och organiskt. Och det är klart att då blir det ju dem här samverkansproblemen.    

 

Intervjuperson 3 framhåller att verksamheternas lagstiftning har utvecklats och utformats på 

skilda håll vilket Danermark (ibid.) nämner, då lagar och riktlinjer drar gränser mellan de olika 

verksamheternas ansvarsområden, samtidigt som okunskap om dessa lagar kan bidra till hinder 

i samverkan. Intervjuperson 5, som arbetar inom första linjen, och 2, som arbetar inom 

socialtjänsten, nämner att det kan vara svårt att urskilja ansvarsområden mellan 

verksamheterna: 

 
Där kan det bli såhär “vems ansvar är det här, vad ska ni göra, vi kan inte göra mer än vad vi har gjort 

här.”    

 

Så är det ju alltså.. Men där är det ju också samma sak där ”vem ska göra vad”, det är oftast ganska snårigt 

att liksom ”vad är skolproblem, vad är ett socialt problem” ”vad ska socialtjänst göra, vad ska skolan 

göra” vems ansvar är det? Det är liksom svårt. Det är väl så det kan se ut tänker jag, med samverkan.  

 

Detta kan förstås i det som Danermark (ibid.) menar med formella och informella regler då de 

olika verksamheterna, samt de professionella inom dessa regleras utifrån olika lagar, vilket 

bidrar till att det kan uppstå en oklarhet i vem av verksamheterna som är ansvarig. Då 

verksamheterna har olika uppdrag att arbeta efter, kan detta även vara en bidragande aspekt. 

Detta påpekar även Intervjuperson 6, som arbetar inom första linjen, då denne nämner: 
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Det är ju oklart vem som har det ansvaret, för en liksom fungerande samverkan över tid så behövs det 

mycket information om förändringar hos andra eftersom, som den förra frågan, är man beroende av dem.    

 

Då det finns oklarheter inom de olika ansvarsområdena, samt att verksamheterna inte täcker 

upp de områden som uppstår mellan det som verksamheterna har ansvar för, vilket anses vara 

nödvändigt för att ge barn och ungdomar rätt stöd- och hjälpinsatser. Dessa områden nämns 

som gråzoner, vilket Intervjuperson 3, som arbetar inom skolan, framhåller i nedanstående citat.  

 
Ju mer kännedom man får, ju gråare det blir, liksom mindre svart och vitt det blir, så inser man ju just det 

här att vi har olika ansvarsfördelningar och det uppstår ju luckor däremellan som ingen finns i så att säga. 

Och det ska vi försöka överbrygga [...] Våra organisationer är så beskaffade att dem täcker inte upp allting 

som skulle behöva täckas upp, för att vi ska kunna skapa sådana här riktigt optimala lösningar för samtliga 

barn hela tiden, varje gång.   

 

Intervjuperson 3 framhåller att dessa områden som inte täcks upp av verksamheternas ansvar, 

bidrar till konsekvenser såsom att verksamheterna misslyckas, vilket Intervjuperson 3 redogör 

för i sin nästa utsaga: 

 
Du lägger ett pussel, så här med olika ansvarsområden och sen så passar inte bitarna, det är det jag menar 

med dem här områdena emellan, som ingen gör. Det finns ingen som gör något där, och konsekvenser av 

det är ju att vi emellanåt misslyckas. Vi misslyckas ju hela tiden. Vi lyckas med mycket men vi misslyckas 

också hela tiden men att skapa tillräckligt bra verksamhet för, eller tillräckligt bra levnadsomständigheter 

för barn och unga. Och då kan man ju inte vara nöjd med hur ansvarsfördelningen ser ut.  

 

Ur dessa utsagor där Intervjuperson 3 nämner hur dessa gråzoner bidrar till att barn och 

ungdomar inte får den hjälp och stöd de är i behov av kan förstås i de formella och informella 

regler som Danermark (ibid.) beskriver då dessa dels hämmar samverkan mellan 

verksamheterna, men även att de lagar och regler som finns inte täcker upp det behov som finns. 

Detta då det framkommer att det finns oklarheter i verksamheternas ansvarsområden, vilket är 

en konsekvens av att lagar och regler inom varje enskild verksamhet utformats var för sig. 

Vidare påverkar även verksamheternas lagar och regler hur de profesionella arbetar inom dessa. 

Detta kan även förstås ur det som Intervjuperson 6, som arbetar inom första linjen, nämner då 

hen redogör för hur regler, lagar och politiska direktiv kan påverka verksamheter, samt 

samverkan mellan dem: 
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Och ändras villkoren för den ena så ändras villkoren för den andra. Och jag vet inte hur mina villkor 

kommer att se ut för nästa år. Och ja, det är slutet på november så då kan ju ingen annan veta det. Så är 

det och det är inte bra för samverkan och kontinuitet. Så jag håller helt med att samverkan är jätteviktigt, 

också känsligt för förändringar.  

 

Detta går att tolka utifrån de beslut som tas inom en verksamhet, genom det som Danermark 

(ibid.) nämner som informella och formella regler. Då det uppkommer nya regler eller lagar 

inom verksamheterna, kan dessa påverka samverkan på så sätt att det blir en större oklarhet 

mellan dem. Denna oklarhet uppstår då det brister i information angående nya lagar eller regler 

som träder i kraft hos en verksamhet. Intervjuperson 6 framhåller att samverkan är känslig för 

förändring, då verksamheterna är beroende av information av hur den andra verksamheten 

fungerar. Vidare påpekar Intervjuperson 1, som arbetar inom socialtjänsten, och 3, som arbetar 

inom skolan, vikten av implementeringsarbetet inom verksamheten som framhålls i 

nedanstående citat. 

  
Det finns ju tydligt skrivet, men implementeringen är det väl lite si och så med. därför att, vi har bland 

annat haft en ganska stor personalomsättning.  

 

Saker och ting, det här är cirkulära rörelser. Alltså saker, folk byts ut och frågor kommer tillbaka, och du 

kan ju göra ett implementeringsarbete sen efter ett tag så visar det sig att det fungerar inte eller det har 

kommit en ny föreskrift eller ny lagstiftning, så då måste man se över det igen, så det är någonting som 

hela tiden pågår.  

 

Det som kan tolkas från Intervjuperson 1 och 3s utsaga är att implementeringsarbetet inom en 

verksamhet ständigt är en pågående process då det regelbundet uppkommer nya föreskrifter 

och lagar. Vidare framhålls av Intervjuperson 1 och 3 att personal inom verksamheten konstant 

byts ut. Dessa två aspekter i form av regler och lagar, samt att de professionella byts ut menar 

Intervjuperson 1 och 3 att det krävs att arbetsrutiner bör ses över, samt att undersöka om 

implementeringen av nya lagar och regler fungerat inom verksamheten.  

 

5.2. Inre betingelser  
Inre betingelser, såsom yrkesidentiteter, kontinuitet, kommunikation, förståelse och 

handlingsmöjligheter är vad intervjupersonerna framför som aspekter av hinder och 

förutsättningar för samverkan som uppstår på en individuell nivå. Inre betingelser innefattar de 

uppfattningar som intervjupersonerna i denna studie har om individuella tolkningar och synsätt 

som finns hos professionella inom respektive verksamheter och som kan leda till att samverkan 
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försvåras om de inte finns en gemensam syn på hur problem ska lösas eller en förståelse för 

olika verksamheters arbete och tilldelade ansvarsområde. I detta avsnitt presenteras de 

individuellas utsagor som rör dessa områden och som har framställts i fyra olika teman som 

döpts till ”Handlingsmöjligheter”, ”Kontinuitet”, ”Förståelse” och ”Kommunikation”.  

 

5.2.1. Handlingsmöjligheter, kontinuitet, förståelse och kommunikation 
En kontinuitet i personal och en fortgående kommunikation mellan verksamheterna är enligt 

intervjupersonerna en viktig aspekt som påverkar deras förståelse för de andra verksamheternas 

uppdrag och som direkt påverkar hur samverkan utformas. Yttre men också inre betingelser 

påverkar även de professionellas uppfattade handlingsutrymme. Intervjuperson 5, som arbetar 

inom första linjen, uttrycker i nedanstående citat att hens arbete inte är av värde om en annan 

verksamhet inte gör det som intervjupersonen uppfattar ingår i den andra verksamhetens 

ansvarsområde. 

 
Ibland kan det vara att det till exempel, att ett barn eller en tonåring lever under mycket svåra förhållanden 

hemma, och då är det ju helt meningslöst att man sitter och jobbar med ungdomen här, när det inte alls 

funkar hemma.  

 

Med hjälp av Danermarks (2005) kunskaps- och förklaringsmodeller kan detta förstås på så sätt 

att ett annat kunskapsområde, som Intervjuperson 5 inte tar utgångspunkt ifrån, anses ha ett 

större ansvar och möjlighet för att kunna lösa en del av ett särskilt problem. Detta kan också 

enligt Danermark leda till att professionella uppfattar att deras handlingsutrymme är begränsat 

eller att det inte finns möjlighet att möta behovet som anses finnas hos en klient, patient eller 

elev. 

 
Sen kan det vara väldigt svårt, man kan ju ifrågasätta ibland “men hur tänker verksamheten här när dem 

har gjort bedömningen”. Sen hade vi kanske gjort annorlunda, eller vi tänker annorlunda.  

 

Vidare framhåller Intervjuperson 4, som arbetar inom skolan, att det ibland uppstår situationer 

när han eller hon ifrågasätter en annan verksamhets bedömning av ett ärende och att man inom 

den verksamheten som han eller hon är anställd inom resonerar annorlunda. I det här avseendet 

analyseras citatet utifrån Danermarks (2005) kunskaps- och förklaringsmodeller där han 

framhåller att människor i grund och botten har skilda uppfattningar om varför saker och ting 

är som de är och hur det på bästa sätt ska kunna förändras. Olika utbildningsbakgrunder och 

verksamheter har dessutom skilda utgångspunkter som också påverkar människors uppfattning 
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om omvärlden. Den andra verksamheten kan ha baserat sin bedömning efter de utgångspunkter 

som är typiskt för det kunskapsområdet vilket möjligtvis inte går i linje med Intervjuperson 4 

utgångspunkter i hur ett visst problem ska lösas. Det kan därför vara otydligt för Intervjuperson 

4 varför en annan verksamhet gör en viss bedömning. Det är enligt Danermark (2005) av vikt 

att dessa skillnader tydliggörs för att möjliggöra en ökad förståelse för andra verksamheters 

synsätt och teoretiska utgångspunkter hos de professionella. Med detta följer även en ökad 

förståelse för andra verksamheters handlingar. Intervjuperson 6 framhåller även sin uppfattning 

om att omstrukturering av andra verksamheters enskilda arbete har en stor påverkan på 

professionellas möjlighet att genomföra en fungerande samverkan. 

 
Jag tycker att samverkan handlar mycket om information och transparens, att man vet vad alla gör. Jag 

har tänkt jättemycket på samverkan, men speciellt på en grej; att om en verksamhet… Om den förändras, 

alltså omorganiseras, eller får ett annat uppdrag, så kommer det ju att ta tid för dem att hitta sina grejer 

och hur de ska jobba och sådär, men det kommer ju ta mycket längre tid innan vi upptäcker hur de jobbar.  

 

Enligt Intervjuperson 6, som arbetar inom första linjen, kan det ta lång tid att få kännedom om 

en omstrukturering hos en annan verksamhet, vilket dels påverkar arbetet hos de professionella 

inom den verksamheten, men i ett senare skede även arbetet hos de professionella inom andra 

verksamheter. Intervjuperson 6 framhåller att det beror på att det saknas konkret information 

om hur andra verksamheter strukturerar sitt arbete och vilket ansvar de har i olika ärenden. 

Danermark (2005) framhåller att det finns ett behov av att identifiera, tydliggöra och diskutera 

verksamheters olika regelsystem för att kunna nå en större förståelse för varandras 

handlingsmönster och därmed på ett lättare sätt kunna förhålla sig till andra verksamheters 

arbete. I nedanstående citat framhåller Intervjuperson 2 som arbetar inom socialtjänsten, sin 

uppfattning om att kommunikation är en betydande förutsättning för samverkan. 

 
Det hänger mycket på att man behöver kommunicera med varandra, och inte ha så himla mycket 

förutfattade meningar.    

 

Intervjuperson 2 framhåller att det krävs kommunikation mellan de professionella som ska 

samverka för att få en ökad förståelse för den andra verksamhetens arbete och att minska risken 

för förutfattade meningar. Vidare nämner Intervjuperson 2 att en fungerande samverkan kräver 

en personkännedom mellan de professionella.  
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Så att mycket av samverkan är ju avhängande att det är personkännedom. Så kan det kännas i alla fall på 

något sätt. Att det är lättare att samverka med dem man vet vilka dem är, än bara ett namn på ett papper 

liksom.  

 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar att framgångsrika former av samverkan bygger på 

personkemi där stabila multidisciplinära team är etablerade sedan en lång tid tillbaka. På så sätt 

skapas en teamkultur med gemensamma värderingar och mål. Även intervjuperson 5 och 6, 

som båda arbetar inom första linjen, samt intervjuperson 3, som arbetar inom skolan,  uttrycker 

i nedanstående citat sina uppfattningar om att en fungerande samverkan bygger på att det finns 

en kontinuitet i personalen inom de olika verksamheterna.  

 
Alltså professionella byts ut konstant, jätteofta och sen så lägger dem ju ner många ärenden, alltså när vi 

skickar anmälan så kanske de läser igenom och kallar familjen på ett samtal och sen läggs det ner.  

 

Slutar någon så finns ingen samverkan.  

 

Vi är bättre nu men det var några år på det sättet att det var väldigt mycket byte av människor. Vilket gör 

att det fanns ett slags nystartsläge varje gång vi träffades. Och det fanns oklarheter kring var och hur 

arbetet skulle bedrivas och vad det var vi skulle åstadkomma.  

 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar att när professionella lär känna varandra och 

lyckas bygga upp en tilltro till professionella inom andra verksamheter ökar möjligheten till att 

rätt service erbjuds till klienter eller patienter som är i behov av det. Vidare framför 

intervjuperson 2, som arbetar inom socialtjänsten, i nedanstående citat en uppfattning om att 

det kan vara svårt att respektera olika professionella områden. 

 
Det är alltid svårt att på något sätt respektera varandras professionella områden ”du är professionell på 

din bit, jag litar på att du gör din bedömning och kan rätt saker” men samtidigt kanske man ibland 

ifrågasätter, för att man upplever kanske att den andra personen borde tänka eller göra något annat. Det 

är väldigt hårfin balansgång där. Det är inte helt enkelt på något sätt.  

 

Detta citat kan tolkas utifrån Axelsson och Bihari Axelssons (ibid.) multidisciplinära team som 

kan tänkas ge en större förståelse och tilltro till andra professionella. Vidare framhåller 

Intervjuperson 3, som arbetar inom skolan, hur professionella har olika utgångspunkter inom 

verksamheterna. 
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Men sen är det ju alltid så att man, som sagt, ser dem här sakerna på olika sätt i samverkan. Man tolkar 

dokumenten på olika sätt och man har olika ingångsvärden och utgångspunkter… Ja men man tar ju 

mycket utgångspunkt i sitt uppdrag, vad man ska åstadkomma.  

 

I ovanstående citat framkommer att Intervjuperson 3 möjligtvis har en medvetenhet om att 

professionella inom olika verksamheter har olika utgångspunkter i ett gemensamt problem och 

att det även innebär olika ingångsvärden. De ingångsvärden som Intervjuperson 3 nämner kan 

tolkas utifrån Danermarks (2005) kunskaps- och förklaringsmodeller, som framhåller att en 

medvetenhet om dessa skillnader inte räcker för att undanröja hinder för samverkan. Olika 

kunskapsområden och utgångspunkter kan anses ha olika grader av makt beroende på vad det 

är för typ av problem som ska lösas. 

 
Det är ju klart att dem där världarna ska mötas. Det kräver ju ganska mycket av samverkan och 

diskussioner för att man ska kunna nå fram till varandra.  

 

Intervjuperson 5, som arbetar inom första linjen, framför även en uppfattning om att det krävs 

diskussioner när olika världar ska mötas. Danermark (2005) menar att det skapas förutsättningar 

för en fungerande samverkan när professionella får identifiera, tydliggöra och diskutera 

skillnader då det skapas en större förståelse för en annan verksamhets utgångspunkter och de 

professionellas handlande. Intervjuperson 6, som arbetar inom första linjen, framför i 

nedanstående citat att det lätt kan uppstå en frustration när det inte finns någon kännedom om 

vad en annan verksamhet faktiskt gör. 

 
Sen så blir det ju frustration när man tror att de gör en massa saker som de inte gör. Så att där saknas ju 

jättemycket förståelse för samverkans villkor. Det är jag jättesäker på. Att vi här är jätteberoende, men 

vad gör de? Det är bara massa frågetecken.  

 

Ovanstående citat analyseras i detta sammanhang med Danermarks (2005) formella och 

informella regler som styr verksamheten, där denna frustration möjligen kan beskrivas som ett 

hinder som uppstår utifrån en saknad förståelse för vilket ansvarsområde en annan verksamhet 

innehar.  

 
Det här att överbrygga, det är ju verkligen en utmaning. Men det är ju samtidigt nödvändigt. Det är 

nödvändigt att vi samverkar, det är nödvändigt att vi hela tiden står i kommunikation med varandra och 

pratar med varandra. Samverkar man inte, eller inte har möten och faktiskt knyter hyffsat goda 
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arbetsrelationer med dem parter som finns att samverka med, så skapar det också misstro. Och misstro är 

kanske det farligaste, när det gäller synen på varandra.  

 

Intervjuperson 3, som arbetar inom skolan,  framför i ovanstående citat en uppfattning om att 

kommunikation och goda arbetsrelationer till en samverkanspartner är en aspekt som minskar 

risken för att misstro till andra verksamheter uppstår, vilket Intervjuperson 3 framhåller som 

något mycket problematiskt för samverkan. Danermark (2005) menar att missförstånd mellan 

verksamheter kan minskas om tid och energi läggs på att få diskutera och kommunicera med 

andra professionella inom andra verksamheter om skillnader i teoretiska utgångspunkter och 

värderingar.   

 
När vi inte drar åt samma håll, eller inte ser på saker på samma sätt, så har vi en struktur för att lösa det 

där, för att det inte ska vara någonting som stoppar upp.  

 

Intervjuperson 3 framhåller därefter att det finns en övergripande struktur som etablerats för att 

lösa konflikter och missförstånd mellan verksamheter som förväntas samverka i arbetet med 

barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Det förklaras av Intervjuperson 3 vara en struktur 

där professionella från olika verksamheter diskuterar hur man bör arbeta för att uppnå en 

enhetlig samsyn på arbetet och undanröja hinder för samverkan. Gränsöverskridande och 

multidisciplinära team är enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2007) den mest framgångsrika 

formen av samverkan, där personer från olika verksamheter har en personlig kännedom av 

varandra och som gemensamt utvecklat värderingar och mål med samverkan.  

 
Vad som är i grunden för en bra samverkan, det är ju verkligen att inte tala om för den andre vad den ska 

göra. För då skär det sig direkt… Alltså vi kan inte göra bedömningar åt varandra. Man måste ju överlåta 

det till den professionen det tillhör.  

 

Intervjuperson 1, som arbetar inom socialtjänsten, framför också en uppfattning om att tilltro 

till den man förväntas samverka med utgör grunden för en bra samverkan. Vilket också är något 

som Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar skapar förutsättningar för en fungerande 

samverkan.  

 Vidare framkommer en annan aspekt av förutsättning i form av förståelse då 

Intervjuperson 1 nämner:  
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”Det där är inte vårt ansvar, det är inom socialtjänsten. Nej inte psykiatrin, inte skola..” liksom istället för 

att vända på något sätt “vad jag kan göra i det här, vad kan min myndighet eller den jag jobbar i, vad är 

vårt ansvar i det här?” där finns det ett jobb att göra. Om man ändrar tankesätt, istället för att “nej det där 

är inte vårat”. Och för det så behövs ju att man ska träffas, pratar med varandra, lära känna varandra, 

pratar om hur vi gör och vad vi kan göra. Så då förstår man “ahaa, dem gör såna här saker. Då förstår jag, 

då kan jag inte förvänta mig att de ska göra det här för det ingår inte i deras ansvar.”  

 

Intervjuperson 1 framför en uppfattning om att en större förståelse för andra verksamheters 

ansvarsområden leder till att professionella vet vad de kan förvänta sig vilket också skapar 

förutsättningar för en fungerande samverkan. Precis som Intervjuperson 1 säger så menar 

Danermark (2005) att om professionella får tydliggöra och diskutera skillnader i olika 

verksamheters arbete och ansvarsområde minskar risken för missförstånd och hinder för 

samverkan.  

 
Samverkan är ju att alla har inställningen “vad kan jag göra, vad är min del i det här”. Men så är det ju 

inte idag utan det är bara “vad kan jag säga nej till”. Det är liksom fel ingång.  

 

Samtidigt menar Intervjuperson 1 att det krävs att alla som samverkar utgår ifrån en inställning 

där de professionella arbetar utifrån vad de uppfattar att de kan göra för barnet eller ungdomen 

istället för att fokusera på vad som inte ingår i deras arbetsområden. 

 

5.4. Sammanfattning av resultat och analys  
Studien utgår från frågeställningarna “vilka aspekter som de professionella uppfattar hindrar 

samverkan med andra verksamheter” och “vilka aspekter som de professionella uppfattar 

skapar goda förutsättningar för samverkan med andra verksamheter”. Studiens resultat pekar 

på att de professionella uppfattar att det finns hinder och förutsättningar för samverkan på både 

strukturell och individuell nivå. De hinder inom yttre betingelser på en strukturell nivå för 

samverkan som framkommit ur studiens resultat är att styrningen inom verksamheterna har en 

stor betydelse för hur samverkan sker inom verksamheten samt mellan verksamheter. Det som 

framkommer ur resultatet är att verksamheterna idag är mer detaljstyrda, vilket kan vara 

hämmande för samverkan då de professionella är mer begränsade i sitt arbete. Samtidigt är 

verksamheterna beroende av att de andra verksamheterna gör sitt arbete för att kunna göra sin 

del av arbetet, då detta inte sker kan det bidra med att det försvårar samverkan eller drar ut på 

processen, vilket kan påverka att barn och ungdomars psykiska hälsa försämras då de inte får 

det stöd och den hjälp de har behov av i tid. Vidare framför vissa intervjupersoner att 
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styrningen, som sker på en strukturell nivå, kan uppfattas som en möjlig förutsättning då det 

kan reglera vad verksamheterna ska arbeta med, som exempelvis att reglera att det finns tid för 

de professionella att diskutera och planera sitt arbete, samt hur de ska samverka med varandra.  

        Det som framkommit ur intervjupersonernas uppfattningar angående den ekonomiska 

aspekten är att ekonomin inom en verksamhet kan påverka hur själva verksamheten styr arbetet 

och hur samverkan ska ske. Ledningen inom en verksamhet kan på så sätt genom ekonomisk 

styrning främja att samverkan uppstår och fortskrider. Vidare framkommer det även ur 

resultatet att om en verksamhet har en god ekonomi, kan detta generera till mer samverkan samt 

att de professionella inom verksamheten inte är lika begränsade i sitt arbete. Samtidigt som en 

sämre ekonomi kan vara en aspekt som hindrar samverkan, resurstillsättningen kan även 

påverkas av om ledningen inom verksamheten anser att samverkan med andra verksamheter är 

viktigt. Dessa aspekter som påverkar samverkan kan även påverka och drabba barn och unga 

då de inte får det stöd och den hjälp som de behöver.  

De olika lagar och förordningar som styr verksamheterna framkommer ur resultatet att 

de kan bidra till samverkansproblem då det uppstår oklarheter avseende verksamheternas 

ansvarsområden. Då verksamheterna regleras utifrån olika lagar, samt har olika uppdrag uppstår 

det gråzoner däremellan som inte täcks upp av någon lag, vilket bidrar till att ingen har ansvar 

över det området. Samtidigt försöker verksamheterna att överbrygga dessa gråzoner för att 

skapa optimala lösningar för barn och ungdomar. Eftersom det finns oklarheter om 

ansvarsområden mellan verksamheterna framhålls ur resultatet vikten av att dela information 

mellan verksamheterna. Om det sker förändringar inom en verksamhet, kan detta även påverka 

andra verksamheter då dessa är beroende av varandra. Samverkan är känslig för förändringar 

och eftersom verksamheterna ständigt förändras och de professionella ofta byts ut, samt att det 

kommer nya lagar och föreskrifter att arbeta efter så krävs det ett ständigt pågående 

implementeringsarbete av samverkan, samt en ständig uppföljning för att se om det fungerar 

inom verksamheten. 

Hinder och förutsättningar på individuell nivå, eller som i föregående avsnitt har 

presenterats som aspekter av inre betingelser, beskrivs av de professionella bland annat vara en 

saknad förståelse för andra verksamheters ansvarsområden eller uppdrag. Det kan handla om 

grundläggande uppdrag men även om regelbundna och mindre förändringar av det reglerade 

arbetet inom andra verksamheter. Att sakna förståelse för hur andra verksamheter regleras eller 

vad de ansvarar för kan enligt intervjupersonerna leda till missförstånd och frustration vilket 

kan hindra en fungerande samverkan. Vissa intervjupersoner har också uttryckt uppfattningar 

om att samverkan fungerar sämre när det är stor rotation på personal inom verksamheterna. Det 
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finns ibland även uppfattningar om att en annan verksamhet har bättre redskap för att lösa vissa 

problem, eller uppfattningar om att verksamheter arbetar på ett visst sätt, men att det har 

förändrats utan att en professionell har fått information om detta. 

Det har även framkommit att flera av intervjupersonerna är medvetna om hur eller 

varför vissa hinder för samverkan uppstår, som till exempel har beskrivits som olika 

utgångspunkter och regelsystem som styr verksamheterna, men det är enligt Danermarks (2005) 

kunskaps- och förklaringsmodeller inte tillräckligt för att undanröja hinder för samverkan. 

Enligt Danermark behöver professionella identifiera, tydliggöra och diskutera sådana skillnader 

för att få en ökad förståelse för varandras tankesätt och handlingsmönster och för att dessutom 

skapa en ökad förståelse för de olika regelsystem som reglerar verksamheternas arbete. Utöver 

det uttrycker några av intervjupersonerna att mycket av samverkan hänger på personkännedom. 

De framför bland annat uppfattningar om att samverkan fungerar bättre när det sker mellan 

professionella som har en personlig och regelbunden kontakt. Enligt Axelsson och Bihari 

Axelsson (2007) är personkännedom en viktig förutsättning för en fungerande samverkan då 

man genom gränsöverskridande och multidisciplinära team kan skapa gemensamma 

värderingar och målsättningar för samverkan vilket stöds av tilltro och stabila relationer mellan 

professionella. 
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6. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras och kontextualiseras med den 

kunskapssammanställning som presenterats i avsnitt två. Avsnittet avslutas sedan med förslag 

på vidare forskning.  

 

6.1. Studiens resultat i förhållande till kunskapssammanställningen 
Studiens syfte har varit att bidra med ökad kunskap om hur samverkan mellan socialtjänst, skola 

och första linjen kan förbättras i arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. För att 

uppnå studiens syfte har vi fokuserat på att undersöka professionellas uppfattningar av vilka 

aspekter av hinder och förutsättningar som kan uppstå i samverkan med andra verksamheter. 

Resultatet i denna studie pekar på att det finns uppfattningar hos de professionella att 

styrningen har en direkt inverkan på samverkan och bidrar till att hinder och förutsättningar 

skapas på en strukturell nivå. I Danermark, Germundsson, Englund och Lööfs (2009) 

slutrapport framkommer det att politiska medel har skapat förutsättningar för samverkan genom 

förändringar av regelverk och synsätt. Däremot framkommer det i rapporten (ibid.) att det har 

skett en mindre eller ingen förbättring av samverkan när det kommer till resurser och förankring 

vilket går i linje med vad som framkommit i denna studie. Vissa intervjupersoner har framfört 

uppfattningar om att en för detaljerad styrning hindrar en fungerande samverkan och att 

ekonomistyrning har en stor påverkan på hur samverkan utformas. 

Vidare visar resultatet av studien att vissa intervjupersoner uppfattar att det finns 

gråzoner som uppstår mellan verksamheternas ansvarsområden, då det finns en oklarhet inom 

ansvarsfördelningen mellan verksamheterna. Detta kan ses i liknelse med Blomqvist (2012), 

som i sin avhandling redogör för ett flertal aspekter som kan påverka samverkan mellan 

verksamheter. Eftersom verksamheterna är uppbyggda på olika sätt, samt regleras utifrån olika 

lagar kan det finnas olika tankesätt inom verksamheterna. Dessa menar Blomqvist kan yttra sig 

i mål och arbetsuppgifter, men även hierarkiska positioner, vilka kan påverka att det uppstår 

oklarheter inom den egna verksamheten. Denna oklarhet leder till att det blir svårt för de 

professionella inom verksamheterna att veta vem som bär ansvar för vad (ibid). Studiens 

resultat kan på liknande sätt ses i det som Socialstyrelsen (2013b) framhåller i sin rapport, där 

resultaten pekar på att olikheter inom regelverk påverkar verksamheterna, samt att 

verksamheterna är organiserade och uppbyggda på så sätt att de överensstämmer med det 

enskilda uppdraget. Detta bidrar enligt Socialstyrelsen till olika synsätt på och kunskaper av 

samverkan, men även hur dessa verksamheter organiserar sin del av samverkan (ibid).  I 

liknelse med Blomkvist och Socialstyrelsen framkommer det i studiens resultat att vissa 
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intervjupersoner uppfattar att det finns sådana oklarheter mellan verksamheterna, vilket vissa 

intervjupersoner menar leder till att barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa inte får 

den optimala hjälp som de är i behov av. 

Det framkommer även i denna studie att vissa professionella uppfattar att ledningen i 

en verksamhet har en stor inverkan på hur de professionella ser på samverkan. I Myndigheten 

för skolutveckling, Rikspolisstyrelsens och Socialstyrelsens (2007) rapport framkommer det att 

berörda chefer inom professionerna har en nyckelroll då det är viktigt att de tillsammans visar 

att samverkan är av betydelse för de verksamheter som är involverade. Målen för samverkan 

bör även vara klart definierade som intervjupersonerna i denna studie också uttryckt en 

uppfattning om. 

När det kommer till de professionellas uppfattningar av hur eller när samverkan bör 

genomföras har det framkommit i denna studie att flera av intervjupersonerna uppfattar att det 

krävs mycket tid och resurser för att förbättra förståelsen för de enskilda verksamheternas 

arbete. Det visar sig att det finns en medvetenhet om hur och varför hinder uppstår i samverkan, 

men att det inte räcker för att undanröja dem. Flera intervjupersoner uppfattar att de vill 

samverka och vill få en större förståelse för andra verksamheter för att en fungerande samverkan 

ska kunna uppnås. 

Det framkom i Ambrose-Miller och Ashcrofts (2016) forskningsstudie att det krävs en 

samverkanskultur, där gemensamma värderingar och attityder kan skapa förutsättningar för en 

fungerande samverkan. I forskningsstudien framkommer också att dålig kommunikation 

hindrar en fungerande samverkan, vilket intervjupersonerna i denna studie också uttrycker en 

uppfattning om. Ambrose-Miller och Ashcroft (ibid.) framför i sin forskningsstudie att det 

krävs en medvetenhet hos de professionella om vad andra verksamheter har för 

handlingsmöjligheter för att kunna samverka. Vårt resultat pekar på att de professionella 

uppfattar att de saknar denna medvetenhet och att det leder till att en optimal samverkan inte 

kan uppnås. Sandford (1999) menar att de professionellas subjektiva uppfattningar befäster och 

återskapar de hinder som uppstår på en strukturell nivå genom bland annat lagar och regler. De 

professionella som har intervjuats för vår studie framför uppfattningar om att alla professionella 

är styrda av sin verksamhet och utifrån dess regelverk. Intervjupersonerna uppfattar även att 

det finns brister inom kommunikation och implementeringsarbetet, samt brist av resurser i form 

av tid. 

Denna studies resultat går väl i linje med vad som har presenterats i 

kunskapssammanställningen men bidrar också med ökad kunskap i ämnet på så sätt att vissa av 

intervjupersonerna har uttryckt en medvetenhet om hur och varför hinder och förutsättningar 
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uppstår på strukturell och individuell nivå. Det finns en medvetenhet om att de enskilda 

verksamheterna är organiserade på skilda vis och vilka hinder det kan skapa.  

 Resultatet pekar dock på att de professionella uppfattar att det saknas en fullständig 

förståelse för de andra verksamheternas arbete och tankesätt vilket enligt de professionella 

uppfattar bara kan uppnås genom personlig och regelbunden kontakt med de andra 

verksamheterna. Precis som Danermarks (2005) nämner att skillnader mellan olika 

verksamheters arbetssätt måste tydliggöras, identifieras och diskuteras, uppfattar 

intervjupersonerna i denna studie att mer resurser och tid bör läggas för att ge verksamheterna 

och de professionella inom dem möjlighet att prata om samverkans villkor och respektive 

verksamhets ansvarsområden och arbetssätt. Det centrala i denna studie är att de professionella 

som har intervjuats uttrycker en önskan och vilja om att möta andra professionella och få en 

större förståelse för andra verksamheters arbete. På så sätt kan bättre förutsättningar för 

samverkan skapas vilket kan öka möjligheterna för att samverkan mellan verksamheterna 

förbättras. En förbättring av samverkan kan möjliggöra att barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa uppmärksammas tidigt och få optimal hjälp som hindrar att deras psykiska mående 

förvärras och blir långvarigt. 

 

6.2. Förslag på vidare forskning 
Det är komplext att studera samverkan och området kan studeras från flera olika perspektiv. Att 

samverka är en viktig del av det sociala arbetet och det krävs för att kunna erbjuda rätt stöd- 

och hjälpinsatser till offentligheten. Denna studies syfte har varit att bidra med ökad kunskap 

om hur professionella inom socialtjänst, skola och första linjen uppfattar att samverkan fungerar 

mellan verksamheterna för att få en djupare förståelse för hur arbetet kan förbättras. Forskning 

om samverkan är av vikt då den kan ge professionella och verksamheter riktlinjer för en optimal 

samverkan. Som tidigare nämnt så finns det flera verksamheter som bör samverka för att kunna 

erbjuda rätt stöd- och hjälpinsatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det kan vara 

inom specialistsjukvården som till exempel barn och ungdomspsykiatrin (BUP), och privata 

företag som bedriver barn och ungdomspsykiatri, som har i uppdrag att utreda och behandla 

barn och ungdomar med mer allvarligare former av psykisk ohälsa. Detta kan vara ytterligare 

en verksamhet som kan studeras när det kommer till samverkan i arbetet med barn och 

ungdomar som lever med psykisk ohälsa. Då privata företag bedriver barn och 

ungdomspsykiatri drivs de inte utifrån offentliga sektorn, vilket gör det intressant att studera 

om samverkan skiljer sig i verksamheter som drivs av offentlig sektor eller privat regi. Sist men 

inte minst anser vi att det är av störst vikt att undersöka samverkan från ett barnperspektiv. Då 
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det kan ge en större förståelse för hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa uppfattar att 

hinder i samverkan mellan verksamheter påverkar dem. 
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BILAGA 1.  
 

Intervjuguide 

Beskrivning intervjuperson 

Beskrivning av arbetsuppgifter 

Antal år inom yrket 

 

Samverkan och samverkansprocesser 

Uppfattning av samtliga verksamheters syfte/mål med samverkan 

Uppfattning om huruvida verksamheterna är beroende av varandra 

Uppfattning av samverkansprocessen mellan verksamheterna 

När behövs samverkan? 

När blir ett ärende aktuellt för samverkan? 

Generell uppfattning om nöjd/missnöjd med nuvarande samverkansprocesser 

 

Ansvarsfördelning 

Uppfattning av samtliga verksamheters ansvarsområden 

Uppfattning av styrningen inom respektive verksamhets ansvarsfördelning 

Uppfattningar av resurser inom verksamheten?  

Uppfattar du att det finns tillräcklig kompetens inom verksamheten?  

Nöjd/missnöjd med nuvarande ansvarsfördelning?  

 

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

Hur uppfattar du att detta kan påverka arbetet med barn som lever med psykisk ohälsa? 

Hur uppfattar du att barn och ungdomar med psykisk ohälsa får hjälp för sin problematik? 

Generell beskrivning av erfarenhet inom verksamheten och arbetet med barn och ungdomar 

med psykisk ohälsa. 

 

Något som den professionella vill tillägga? 
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BILAGA 2.  
 

Information om studien, din medverkan och samtycke. 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att belysa hur professionella inom Socialtjänst, Skola och Första linjen 

uppfattar hur samverkan fungerar mellan verksamheterna i arbetet med barn och ungdomar som 

mår psykiskt dåligt. Rapporter pekar dels på att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 

ökar men också på att samverkan mellan dessa verksamheter bör stärkas för att kunna erbjuda 

rätt stöd- och hjälpinsatser. Vi tror att de professionellas uppfattningar och erfarenheter kring 

detta kan belysa olika perspektiv på hur denna samverkan kan förbättras. 

 

Din medverkan 

Din medverkan är helt och hållet frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan i denna studie. Den information ni delar med er av kommer att återges i studien på 

ett sätt som inte röjer er anonymitet. För att ytterligare säkra er anonymitet kommer personliga 

uppgifter, såsom arbetsplats och inom vilket kommun/stadsdel ni jobbar, behandlas 

konfidentiellt. 

 

Samtycke 

För att vi ska kunna återge er berättelse så korrekt som möjligt anser vi att det underlättar om 

intervjun spelas in, så att vi sedan kan transkribera materialet. Inspelningarna kommer att 

raderas när studien är färdigställd. 

 

Härmed samtycker jag till att delta i ovan nämnda studie genom att delta i en intervju som 

kommer att spelas in: 

Datum 

Namn 

 

Avslutningsvis vill vi informera er om att ni kan kontakta oss per mail eller telefon om ni har 

några funderingar. 

 

Tack för din medverkan! 
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Helena Gulbrandsen (Södertörns Högskola, Socialt arbete med storstadsprofil) 

helena01.gulbrandsen@student.sh.se 

0704203740 

 

Evelina Forsman (Södertörns Högskola, Socialt arbete med storstadsprofil) 

evelina01.forsman@student.sh.se 

0739309344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


