
 

  

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap | Kandidatuppsats | 15 HP | Sociologi | HT2013   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Samverkan: ur organisations-, och 
kommunikationsperspektiv  

  
  
  

en kvalitativ studie av samverkan skolan och 

socialtjänsten emellan     

     

                                                                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

Författare: Lucy Tigranjan   

Handledare: Zhanna Kravchenko   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                



 

   

Sammanfattning  

Flera studier visar att många barn som far illa hamnar mellan två myndigheter i stället för att få 

uppmärksamhet och hjälp som dem behöver. Anledningen till detta uppges vara bland annat att 

de respektive myndigheterna och yrkesutövarna inte lyckas samverka.  

Syfte med denna studie är att undersöka, analysera samt diskutera huruvida socialtjänsten och 

skolan samverkar kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett ytterligare syfte är att 

lyfta fram alla möjliga faktorer som gynnar eller missgynnar att en effektiv samverkan sker. 

Återkoppling från socialtjänsten, efter en anmälan har gjorts, är en ytterligare fråga som ger 

upphov att forska kring detta i denna uppsats.  

Denna studie utgår ifrån den kvalitativa forskningsmetoden där empirin baseras på intervjuer: 

två rektorer och två socialtjänstemän. Organisations, – och kommunikationsteorier är de 

teoretiska perspektiven som har använts i denna studie för att kunna analysera den insamlade 

och bearbetade empirin. Även tidigare forskningar är av stor vikt för analysen av resultat. I 

resultatet presenteras de olika samverkansformer som finns mellan de två myndigheterna. 

Resultatet visar även vilka faktorer eller möjligheter som är avgörande för effektiv samverkan 

eller däremot hindrar samverkan i vissa fall.   

Nyckelord: samverkan, skola, socialtjänst, organisation, kommunikation   



 

Abstract  

Several studies show that many children in distress falls between two authorities rather than to 

get the attention and help that they need. The basis for this is, among other things that the 

respective authorities and professionals fail to cooperate. The purpose of this study is to 

examine, analyze, and discuss how the social services and the school are collaborating on 

children in distress or at risk of suffering. A further objective is to highlight all the possible 

factors that favor or disadvantage to an effective interaction takes place.  

This study is based on qualitative research method in which the empirical data are based on 

interviews: two principals and two social workers. Organizations’ - and communication theories 

is the theoretical perspective that has been used in this study to analyze the collected and 

processed empirical data. This results reflect various forms of cooperation that exists between 

the two authorities and reveal what factors or opportunities that are crucial to an effective 

interaction or in contrast prevents collusion in some cases.  

Keywords: collaboration, school, social service, feedback, organization, communication   

   



 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Samverkan är en arbetsform som är aktuell i vårt samhälle. Dock visar resultatet som kom fram 

i denna studie att samverkan mellan två organisationer kan gå snett, det finns en rad olika 

faktorer som har inflytande över samverkansprocessen. Ämnet fångade mitt intresse eftersom 

jag hade haft en bekant familj som hamnat i en likadan situation.  

  

Referenskommunen blev vald, då jag bor och arbetar i samma kommun och det är av stort 

intresse hur skolan och socialtjänsten samverkar i min kommun. Uppsatsen handlar om 

kartläggning av faktorer som möjliggör och hindrar samverkan mellan de två respektive 

organisationerna gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa samt lyfta upp betydelsen 

av återkoppling när en anmälan har gjorts.  

  

För att få svar på studiens frågeställningar intervjuades två rektorer och två socialsekreterare 

som har direkt relation till ämnet. Detta med syfte till att fånga in både skolans och 

socialtjänstens perspektiv. Det visade sig att skolan och socialtjänsten brister beträffande 

tydliga regler och rutiner i samverkansarbete efter att skolan har gjort en anmälan och lämnat 

över ärendet till socialtjänsten. I och med att skolan och socialtjänsten är för sig två olika 

organisationer och därmed har olika resurser och handlingsutrymme försvåras ofta det fortsatta 

samverkansarbetet kring barn som far illa.   



 

Förord  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Zhanna Kravchenko för en tydlig handledning under 

skrivandet av denna uppsats.   

Jag vill tacka även samtliga respondenter som har ställt upp och deltagit i min undersökning.  

Tack för ärliga svar som gjorde möjlig att genomföra denna undersökning kring ämnet.   

  

Lucy   
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1. Inledning  

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Samstämmighet och samtidighet i insatser ger kraft 

i samverkan (skolverket.se).   

  

Skolan är en stor vistelsearena i barnens vardag och oftast är det skolpersonalen som 

uppmärksammar barnens mående och livssituation. Dock är endast skolans resurser inte 

tillräckliga för att ansvara för utsatta barn, eftersom det behövs ytterligare kompetenser och 

insatser. Därför kompletterar socialtjänsten skolans verksamhet utanför de pedagogiska 

ramarna. Det innebär att socialtjänsten i Sverige tar det yttersta ansvaret att verka för barnens 

psykosociala hälsa. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden verka för att barn ska ha 

en bra och trygg uppväxt, ska följa och uppmärksamma utvecklingen hos barn som har uppvisat 

tecken till en ogynnsam utveckling (Norström med fl., 2011). De två viktiga organisationerna 

behöver koordinera sina kunskaper och insatser i arbetet för barnens bästa med syfte till att 

skapa ett skydd för att inget barn ska fara illa. I och med detta som grund blir frågan om utsatta 

barn en förutsättning för samverkan mellan de två professionella organisationerna.  

  

Med strävan att ge skydd och stöd när barn far illa är begreppet samverkan ett viktigt nyckelord 

i detta. Samverkan är således något högaktuellt som förekommer mellan olika yrkesgrupper och 

är en vanlig process inom socialt arbete. Men hur detta samverkansarbete utförs praktiskt 

redogörs sällan. Samtidigt visar olika studier att samverkan kan frambringa svårigheter, då 

samverkan inte är en enkel form av arbete. De samverkande organisationerna har oftast olika 

synpunkter och deras förklaringar, i vissa fall, kan skapa meningsskillnader vilka leder till olika 

handlingsätt som inte fungerar tillfredställande och effektivt (Danermark, 1999). I 

samverkansarbetet ska dessa skilda tolkningar av verkligheten samt de olika handlingsätterna 

träffas och kommunicera i en relation för att barn som växer i svåra förhållanden kan lätt hamna 

mellan två myndigheter vilka bland annat kan vara socialtjänsten och skolan (Hammare, 1998).  

  

Denna uppsats studerar hur samverkan ser ut mellan skolan och socialtjänsten med inriktning 

på förutsättningar eller hinder i deras samverkansarbete. Samverkans betydelse förstås utifrån 

två perspektiv, det vill säga utifrån organisations, - och kommunikationsperspektiv.  

Studien bygger på undersökningen av två skolor i samma kommun i Uppsala län. Kommunen 

har ca 20000 invånare. I kommunen finns fyra kommunala grundskolor med ca 2300 elever. 

För denna studie valdes två olika grundskolor med tanke på att få en bredd på studiens empiri 
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och inte utgöra en jämförande undersökning. Det intervjuades två medarbetare på socialtjänsten 

och två rektorer i samma kommun som har direkt relation med barn som far illa och därmed är 

relevanta för dessa studier.  

   

  

1.1. Syfte  

Denna studie syftar till att belysa skolans och socialtjänstens samverkansformer kring skolbarn 

i enighet med organisations-, och kommunikationsteorier. Studiens syfte är även att kartlägga 

vad som möjliggör eller hindrar samverkan mellan dessa organisationer. Antagandet är att 

återkoppling efter en anmälan har gjorts, är av stor vikt. Med detta som grund ligger en vidare 

fokus på återkopplings betydelse under samverkansprocess.   

Förhoppningen är att utifrån valda aspekter vetenskapligt bidra till tema samverkan mellan de 

två ovannämnda organisationer.  

    

1.2. Frågeställningar  

• Vilka former av organiserad samverkan finns mellan skola och socialtjänst?  

• Hur konstrueras samverkan av de relevanta aktörerna?  

 -  Vad anses vara möjligheter och hinder i samverkan mellan skola och socialtjänst?  

 I vilken bemärkelse anses återkoppling från socialtjänsten till skolan vara viktig efter att 

en anmälan har gjorts?  

  

1.3. Avgränsningar  

Intressen till denna studie väcktes utifrån personliga erfarenheter i grundskolan och därmed är 

det intressant att forska om samverkansarbete kring barn som går i grundskola. Samverkan 

mellan socialtjänsten och skolan kan påverkas av många olika faktorer som kommer att lyftas 

upp. Studien nämner relevanta lagar som i sin tur styr och påverkar samverkan mellan dessa 

myndigheter, dock någon fördjupning kring dess innebörd inte omfattar denna studie.   

Vidare avgränsas studien till samverkan mellan organisationer (interorganisatorisk) och mellan 

professioner (interprofessionell). Samverkan som eventuellt sker inom en verksamhet 

undersöks inte i denna studie.  
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1.4. Begreppsdefinition  

Samverkan/samarbete–begreppet beskriver samspelet/interaktion mellan olika 

yrkesverksamheter. Samverkan som arbetssätt betyder att de olika parterna har kvar sin 

yrkeskompetens men har kontinuerliga arbetsträffen kring gemensamma frågor och 

problematik (Sundell med fl., 1999). I denna uppsats används dessa begrepp som två adekvata 

termer.  

Organisation - i denna uppsats betyder begreppet organisation var och en 

organisationsuppbyggnad, från ledningsnivå till operativ nivå. Med operativ nivå avses 

personal som direkt arbetar med barn.  

Barn som far illa – vars psykiska och/eller fysiska utveckling är i fara i samband med att 

förälders eller vårdnadshavares oförmåga att ge barnet lämplig omsorg och vård (jmf 

Broberg och Lunden, 1994 i Sundell et al., 1994).  

Skolpersonal – de aktuella yrkesutövarna inom skolan som kommer i kontakt med barn som far 

illa, och i samband med detta samverkar med socialtjänsten.  

Personal inom socialtjänst – de aktuella yrkesutövare inom socialnämnden som kommer i kontakt 

med barn som far illa efter att skolan har gjort en anmälan. Syfte med deras arbete är att 

behandla dessa barn med hjälp av att samverka med skolan.  

Återkoppling – i denna uppsats innebär återkoppling den information om det anmälningspliktiga 

ärendet som rapporteras från socialtjänsten till skolpersonal, efter en anmälan har gjorts.  

Sekretesslagen – lagen innehåller föreskrifter om policyer för att skydda enskilda personers 

integritet. Dessa bestämmelser förhindrar att information kring barn inte sprids. Vidare säger 

dock lagen att bestämmelserna inte ska hindra att en nödvändig uppgift lämnas ut, med syfte 

att den utlämnande myndigheten skall kunna utföra sitt arbete (Olsson, 2011).  

Anmälningsplikt – enligt denna lag har alla yrkesutövare som kommer i kontakt med barn och 

misstänker att dessa barn far illa skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden (Olsson, 

2011).   

  

2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning inom området samverkan. Här redogörs de 

delarna av samverkan som anses vara relevanta för studiens frågeställningar. Samverkan är 

något som tillhör dagens nya arbetsmetoder, något man inte kan komma undan, en möjlighet 

att utvecklas. Samverkan som begrepp definieras på olika men liknande sätt i litteraturen. Att 

samverka innebär att utföra målinriktade och medvetna handlingar tillsammans med andra i en 

tydligt avgränsad arbetsgrupp hänseende ett formulerat problem och syfte (Danermark, 2000).  



4  

Det faktum att samverkan är en nödvändighet bekräftas i stor utsträckning igenom de tidigare 

forskarstudierna som utförts kring samverkan. Samverkan som ett generellt fenomen har 

förekommit under en lång tid men har blivit en populär arbetsform som kan betraktas som en 

följd av marknadens allt större påverkan på Sveriges offentliga sektor som är en stor del av 

socialt arbete i landet. Samverkansparterna träffas kontinuerligt kring gemensamma ärenden 

och vid möte behåller de sin yrkeskompetens (ibid).  

  

En tidigare undersökning har gjorts av Bölander (1993) i syfte att utveckla, förbättra och 

underlätta samarbetet mellan socialtjänst och skola. Denna forskning visar en rad faktorer som 

kan påverka och underlätta samverkansarbete mellan de två människobehandlande 

verksamheterna. Men för det första pekar forskaren på negativa faktorer för samverkan och 

samtidigt ser Bölander (1993) bort ifrån gamla och etablerade tankesätt, rutiner och 

organisationsformer och ser på samverkan från en ny synvinkel. Forskaren anser att det brister 

i organisatoriska strukturen och att verksamheterna inte har tillräcklig utformade arbetsmetoder 

och arbetssätt. Mycket av detta tyder på osäkerhet och oklarhet i arbetsfördelningen, vem av de 

två professionella yrkesverksamheterna som ska göra vad. En av lösningen skulle vara 

tydliggörandet av kompetens, - och ansvarsområden i respektive organisationer. Om även detta 

kommer till stånd kan samverkansarbete ändå hindras med problemet gällande 

handlingsutrymmet, eftersom olika organisationer har olika möjligheter och resurser att 

investera i det gemensamma arbetet.  

  

I samverkansarbetet kan förekomma att någon har mer förmåga och breda kunskaper för att 

hantera samverkan och detta kan upplevas som företräde framför andra samt även en viss grad 

av makt. Under samverkansprocess förväntar sig respektive verksamhet en anpassning till det 

plan som passar den egna organisationen. Trots att makt är en central aspekt i samverkan, anser 

Danermark (2004) att den diskuteras sällan. Forskarens synsätt på makten är att makten 

uppfattas som given av kontexten och den mer eller mindre framkommer i relationen. Vidare 

menar han att maktstrukturer kan vara en grundläggande orsak för ej effektiva resultat i 

samverkansarbete. Något som räknas in i samverkansprocessen är att kommunikationen mellan 

berörda, professionella samverkansparter ska utvecklas och bli mer omfattande (Danermark, 

1999). När Bölander (1993) behandlar sin forskning ställer hon fast att olika organisationer har 

skilda mål och syften i sina verksamheter. Dock även syften och primära intressen i respektive 

organisationer är olika, kan samverkan komma till stånd, då forskaren anser att det är viktigt att 

de har ett gemensamt mål.  
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Danermark (2000) har utfört en forskningsstudie av ett samverkansprojekt i Örebro kommun 

och skrev en bok kring samverkan mellan skola och socialtjänst utifrån sina samlade kunskaper 

och erfarenheter. Enligt forskaren, kräver samverkan inom dessa människohandlande 

verksamheter särskilda förberedningar för att komma fram. Boken handlar om hur man kan 

skapa förutsättningar för en positiv samverkan genom att under ett samverkansarbete 

identifiera, lyfta fram och klargöra kunskapsskillnader, organisatoriska olikheter och skillnader 

i regelverk.  

  

Vid framkommande problem agerar de respektive aktörerna utifrån olika perspektiv vilket 

förklaras med olika utbildningar, kunskaper och tolkningar och därmed har de olika tänkesätt 

om hur problemet skall hanteras. Dessa kallar Danermark (2000) för kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Ytterligare faktorer som lagstiftning, regelsystem och avtal är de 

formella och informella faktorer som styr samverkansarbete. Man kan vara verksam i en och 

samma organisation men ändå tolka ”problemet” utifrån sin organisatoriska position och när 

olika organisationer är involverade i samverkansprocessen då den organisatoriska situationen 

påverkar mötet av ”problem”.  

   

Samverkansprocessen som misslyckas anser forskaren vara att det oftast är brister i ledningens 

ansvar. Ledningen tycker att arbetsutövarna är mer kompetenta, är bra experter. De hänvisar 

till att anställda löser de problem som uppkommer. Danermark (2000) dock menar att i ett 

samverkansarbete är en tydlig ledning av stor vikt och därmed ska ledningen vara delaktig under 

hela samverkansprocessen genom att ställa resurser till förfogande, resurser som pengar, tid och 

fullmakt att ta beslut i vissa fall. Från chefsposition och arbetsledare är samverkan en arbetsform 

som gör verksamheten effektiv, samtidigt som det för den enskilde i verksamheten kan 

samverkan upplevas som en besvärlig process.  

  

Ofta förekommer olika uppfattning av vilken information som är tillämpligt att dela med andra. 

En grund för en likadan situation kan vara exempelvis sekretesslagen och dess tolkning av olika 

samverkansparterna. Skolan kan upplysa en viss situation som en nödvändighet att dela med 

andra, socialtjänsten däremot kan tolka samma information inte delbar pga. att det är brott mot 

sekretesslagen (Sundell med fl., 1999). Dock kan situationen även vara omvänd, dvs. skolan 

saknar tydlighet i sin anmälningsskyldighet. Socialtjänsten visar brister i att återkoppla skolan 
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om pågående undersökningar. Detta är ett hinder för skolpersonalen för vidare observation av 

barn och familjer som kan vara behjälpliga under utredningsprocessen.   

  

Olsson (2011) menar att det är lämpligt att informera skolan om socialtjänstens insatser de gör 

i kommunen och detta arbete ska vara mer synligt för skolan. Vidare menar han att bristande 

återkoppling från socialtjänsten blir en anledning till att anmälningar inte görs. Lind med fl. 

(1999) påpekar att anmälningsskyldigheten alltid är överordnad sekretessen. Den rådande för 

lärare tystnadsplikten förlorar sin kraft vid misstanke om att ett barn far illa. Lärarnas 

tystnadsplikt bryts gentemot socialtjänsten och detta är ofta frustrerande, eftersom anmälnings 

förfarande visar tendens mot ensidig kommunikation. Socialtjänsten har ingen rätt utan 

föräldrarnas tillåtelse att förmedla skolan om vad som har gjorts och vilka framtidsinsatser 

planeras i ärendet (Lind med. fl., 1999).  

   

Lind med fl. (1999) menar att tiden och sekretessen är de två viktigaste aspekter till att 

återkoppling från socialtjänsten inte sker. Därför ger Olsson (2011) 11 förslag till 

handlingsprogram som bör kunna återkopplas till skolan/ anmälaren även utan föräldrarnas 

samtycke. Dessutom påstår han att ett samtycke inte är svårt att få från föräldrarna/vårdshavarna 

under förutsättningen till ett nära samarbete under utredningstiden. Enligt Olsson (2011) den 

information som är harmlös och positiv samt anmälaren redan känner till kan återkopplas till 

denne. Som exempel skriver författaren att information kan ges om utredning påbörjats eller 

inte, vem som behandlar ärendet. Även barnens aktuella mående kan nämnas utan föräldrarnas 

samtycke.   

  

Beslut om tystnadsplikt och sekretess i samverkan till skydd för barn och ungdomar finns för 

att hindra att information sprids på ett olämpligt sätt. Sekretessen ska inte användas som en 

ursäkt för att inte behöva informera andra, tystnadsplikten ska vägas mot de föreskrifter som 

bryter sekretessen i lagstiftningen. Man ska kunna använda det juridiska utrymmet för 

samverkan som finns i lagstiftningen (Olsson, 2011).   

Sammanfattningsvis kan sägas att det varit inte komplicerat att hitta forskning som har 

undersökt samverkan inom de ovannämnda organisationerna. Därmed har inte funnits 

svårigheter att finna träffsäkra forskningsbidrag att relatera till. I detta avsnitt av tidigare 

forskning presenteras flera olika perspektiv på samverkans betydelse. Avsikten har varit att 

finna forskning som legat inom ramarna för vad som behandlas avseende samverkan i denna 

studie: organisation, kommunikation och återkoppling.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Under denna rubrik presenteras teoretiska utgångspunkter och begrepp som avses att vara 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Denna teoretiska ansats kommer att stödja 

undersökningens analys kring ämnet.  

  

3.1 Organisationsteori  

Valet av organisationsteori motiveras av att urvalet för denna studie är två olika organisationer 

som samverkar kring barn som far illa. De valda organisationerna verkar samman således 

utifrån var sin yrkeskompetens och sitt handlingsutrymme.  

Organisationsteorin hjälper till att förklara hur dessa organisationer förhåller sig till den 

andres arbetsroll och yrkeskompetens. Organisationsteorier ger en helhetsbild i hur en 

organisation är konstruerad, vilka interna och externa strategier som används i en särskild 

situation, vilka olika kultur och arbetsroller som råder i en organisation samt vilken inflytande 

har omvärlden över en organisation. Dessa teorier förklarar hur skolan och socialtjänst 

samverkar som två enskilda organisationer samt förklarar vad anses vara möjligheter och 

hinder som förutsätter eller också försvårar denna samverkan.  

En organisation kan definieras som en grupp av individer som genom samarbete når upp till 

ett visst mål. Organisationer är strukturerade och koordinerade, de är en del av den stora 

omvärlden (Granberg, 2011). Det centrala syftet inom organisationsteorin är att förstå vad 

som händer i organisationer och hur olika organisationer fungerar. Med stöd av 

organisationsteorin och dess innebörd, blir det möjligt även att få förklaring i hur 

organisationer uppstår och utvecklas, samt hur de har verkan på individer i deras arbetsroller. 

Organisationsteorin påverkas av ett antal olika kunskapsområden och en av dessa är 

psykologin. Psykologin står för bland annat faktorer beträffande förståelsen av människor och 

gruppbeteenden och förhållningssätt i en organisatorisk kontext (Flaa et al., 1998).  

  

I relation till denna studie valdes att bland annat utgå ifrån Jacobsen och Thorsviks 

sammanfattning av generella organisationsteoretiska perspektiv i hur moderna organisationer 

fungerar (2008) som är baserade på empiriska studier. Organisationsteorin innefattar flera 

vetenskapsingångar där medelpunkten i organisationer är inriktad på organisationens kultur, 

organisationsstruktur, strategier och organisationens förhållande till sin omgivning. 
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Organisationsteorin är inte ett fastbyggt system utan en konstruktion under uppförande (Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 2006).  

  

Flaa et al. (1998) menar att organisationsteorin som ett kunskapsområde analyserar fenomen 

inom organisationer på tre olika nivåer: individ, - organisations, - och interorganisatorisk nivå. 

Studier på individnivå fokuserar på personliga lärdomar och beteendemönstret i en 

organisatorisk kontext och förklarar de enstaka aktörernas egenskaper och förhållningssätt samt 

förhållandena mellan dem. Undersökningar på organisationsnivå koncentrerar sig på hur 

organisationerna är konstruerade och på de utvecklingar som man kan se inom och emellan de 

enskilda organisationsdelarna. Centralisering, arbetsdelning, innebörd av viktiga processer som 

beslutfattande är de aktuella aspekter som undersöks på organisationsnivå. Fokus på 

interorganisatorisknivå ligger på relationer olika organisationer emellan, dvs. hur mycket 

organisations attityder kan påverkas av utemiljö samt på vilket sätt organisationen själv inverkar 

på sin omvärld och handlingsmiljö.   

  

Valet av analysnivå beror på vilken företeelse som ska studeras genom att hitta orsaksfaktorer 

på flera nivåer kan man upptäcka den bästa förklaringen av organisationsfenomen. Processen 

som sker inom organisationen är ofta interaktionsresultat mellan de tre huvudaktörerna vilka är 

individ, organisation och omvärld (Flaa et al., 1998). Denna studie analyseras på 

interorganisatorisknivå, då studien undersöker samverkansrelationer mellan två organisationer 

samt hur en organisations handlingssätt kan påverka och bli påverkad av den andra 

organisationen.   

  

Jacobsen och Thorsvik (2008) skildrar organisationsstrukturen som en ”skelett” vilken omfattar 

två huvuddelar: arrangemang för arbetsuppdelning och specialisering samt arrangemang som 

ska leda arbetarna som utför olika specialiserade uppgifter och funktioner. Det centrala i 

organisationsstrukturen är att påverka beteendet i en särskild riktning, begränsa anställdas 

handlingsfrihet i arbetet, detta kallas för en formell organisationsstruktur eftersom på formellt 

sett fattas beslut såväl för arbetsfördelning som också auktoritetfördelning inom verksamheten. 

Härmed blir ledarens ansvar och befogenheter större vilka är väldigt viktiga för att nå upp 

organisationens mål och samtidigt förhålla sig till de utarbetade strategierna (Ibid.). Hur 

uppgifterna ska utföras uttrycker sig genom även etablerade rutiner, dvs. vem har rätt eller är 

pliktig att utföra uppgifterna.  
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I beslutfattandet deltar inte samtliga medlemmar i organisationen. Vissa frågor kan behandlas 

på låg nivå i ett departement, medan mer viktigare och avgörande frågor bearbetas högst upp i 

hierarkin. Hierarkin i en organisation innebär att ledaren kan beordra och handleda 

underordnade (Christensen, 2011). Centralisering respektive decentralisering vid 

beslutfattande kan skiljas mellan typ av arbetsuppgifter, nämligen en och samma anställda kan 

ha en stor handlingskapacitet inom sitt område och tvärtom inte ha alls någon påverkan 

eftersom beslutet är centraliserad till de som sitter högst uppe i en organisation(Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  

  

Organisationskulturen är en informell sida av en organisation, en viktig faktor i den moderna 

organisationsteori vilken ger en förklaring till hur organisationerna fungerar framgångsrikt. 

Organisationskulturen beskrivs inom organisationsteori som de gemensamma normer och 

föreställningar vilka formas på arbetsplatsen hos personalen och därmed, som studierna har 

visat, kulturen i organisationer kan vara avgörande för hur framgångsrikt verksamheten är 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

  

Organisationskulturen kan fungera som en styrande redskap i organisationer genom att 

grundläggande upplevelser, uppfattningar och värderingar bestämmer den anställdas beteende 

och handling i en visst socialt kontext (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och således omedvetet styr 

verksamheten (Flaa et al., 1998). Studierna visar även att ju starkare kulturen är, desto större 

tillit råder mellan ledare och personal eller mellan personalen sinsemellan. 

Organisationskulturen kan ha också oönskade och störande effekter vilka uttrycks genom att 

kulturen kan begränsa varje enskild anställd i sitt handlande och tänkande samt försvåra 

organisationens möjligheter att utvecklas (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

  

Organisationskulturen berörs ständigt av maktaspekter, av formellt (auktoritäre ledaren/ lagar 

och regler) som informellt (informella ledaren). Det kan lätt förekomma intressekonflikter när 

olika yrkesspecialister skall fatta beslut tillsammans och ledaren både formella och informella 

kan utöva inflytande på arbetslaget i önskad riktning (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

  

Generellt sett finns det en rad förhållanden i omvärlden som organisationerna är beroende av 

för att vara verksamma och överleva, då det är ute i omvärlden de måste skaffa resurser i form 

av information, arbetskraft, råvaror osv. för att nå upp till organisationens mål. Samtidigt kan 

omvärlden även begränsa eller minska organisationens valmöjligheter (Jacobsen & Thorsvik, 
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2008), och som Flaa et al. (1998) påstår, utgöra både en resurs och ett hinder för den enskilda 

organisationen. Som grund till detta är det avgörande att uppmärksamma vilka arbetsmetoder 

organisationen använder sig av i samarbete. Om organisationen inte får positiv reaktion från 

omvärlden på sina strategiska val eller tjänster som erbjuds hindras verksamhetens legitimitet. 

Därför är det viktigt att anpassa organisationen till möjliga förändringar i omgivningen samt 

försöka på ett effektivt sätt påverka meningsbildningen i organisationens omvärld, dvs. bygga 

en legitimitet vilken åstadkoms genom den positiva responsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

  

Flaa et al. (1998) hävdar vidare att för att försvara sig mot den osäkerhet omgivningen består 

av, kan organisationen välja olika strategier. Dessa strategier ska vara väl genomtänkta och 

iakttas när valet ska övervägas: samarbete eller autonomi. På grund av detta skiljs interna och 

externa strategier. Vid interna strategier används oftast av lokala resurser och därmed försöker 

organisationen att bygga upp skydd som omgivningen inte ska tränga in. Externa strategier 

används vid samarbete med andra parter. Denna strategi minskar verksamhetens autonomi då 

beroendet av omvärlden är stor. Flaa et al. (1998) betonar vad som alltid ska iakttas och är 

krävande, det är tid och energi.  

  

Även Svensson, Johnsson & Laanements (2008) betonar betydelsen av samarbete. 

Organisationen understryker i första hand koordinering av resurser vilka genom samverkan 

tenderar att ett gemensamt mål nås. För att organisationerna ska öka sin aktualitet strävar de 

efter samverkan, detta styrs av politiska anvisningar, professionella och ekonomiska förmåner. 

Samarbete mellan olika organisationer kan dock bli hindrad, eftersom olika yrken kan lätt skapa 

intressekonflikt, där den mest legitima organisationen tar över företräde (Ibid.)  

  

3.2 Kommunikationsteori  

”Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till men få kan definiera 

tillfredställande”, skriver John Fiske (1997). Med kommunikation menar Lundsbye m.fl. 

(2007) ett budskapsöverförande som finns i mellanmänskliga relationer. Detta kommer fram i 

form av signaler från sändare till mottagare med en direkt återkoppling och kallas för 

interpersonell kommunikation. Med andra ord hävdar författarna att allt man gör eller inte, 

innebär information till en mottagare. Kommunikation äger rum i varje mänsklig relation och 

är ett handlingssätt i mellanmänsklig interaktion, trots om vi är medvetna om att vi sänder 

budskap och tar emot eller inte.  
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 Kommunikation och interaktion mellan människor sker inte slumpmässigt, utan med samband 

med detta skapas både uttalade och outtalade regler för hur man förväntas agera mot varandra. 

Dessa handlingssätt har en viss tendens att upprepas i mönster, vilket ofta formuleras i ett 

budskapsinnehåll. Budskapet kan bli förmedlade genom känslor, tankar, normer etc. och 

behöver inte vara medvetet eller ens avsiktligt. Sändning och mottagning av information kan 

ske även samtidigt i en kommunikation, dessa kan filtreras, både med avsikt eller inte, det som 

ska sändas eller tas emot. Utifrån sina egna livserfarenheter (språkbruk, tidigare upplevelser, 

sätt att utrycka sig) tolkar både sändare och mottagare informationen på sitt sätt (Lundsbye med 

fl., 2007). Detta skapar en förmåga att sätta sig in i hur den andre tänker och ser på en situation 

utifrån en annan persons synvinkel som oftast varierar från människa till människa (Palm med 

fl. 1989).   

  

Som en aktiv varelse kan människan under kommunikation välja vilken information som är 

betydelsefullt att ta tillvara på. Med detta perspektiv som grund blir det avgörande att 

förmedlaren anpassar sig efter mottagaren, det vill säga att sändaren måste ha kunskap om den 

andas behovsstruktur. När budskapet är förmedlat till mottagaren kommer återkoppling fram i 

bilden som meddelandets effekt. Med andra ord hur mottagaren läser av och reagerar på det 

förmedlade budskapet (Palm med fl. 1989).  

  

Fiske (1997) presenterar i sin bok två skolor inom kommunikationsteori som kompletterar 

varandra och ger en mer helhetsbild om kommunikation som ämne. Processkolan lägger vikt 

huvudsakligen på hur sändare och mottagare överför till kod och avkodar informationen, hur 

sändaren använder olika vägar och medel för kommunikation. På samma sätt som Lundsbye 

m.fl. (2007) ser de kommunikationen som sändning av meddelanden. Denna skola stöder ofta 

kommunikationsstudier på samhällsvetenskaplig nivå i ämnen som sociologi och psykologi. 

Den semiotiska skolan betraktar kommunikation något som skapar och byter ut betydelser. 

Enligt denna skola innebär att kommunikationen påverkas av kulturella olikheter mellan 

sändare och mottagare. Även Palm et al. (1989) riktar sig i sina studier till kulturella perspektiv 

när det handlar om kommunikationsutformning. Tillvaro av olika arbetsställen och olika 

arbetsgrupper som en person ingår i och som har olika arbetskulturer leder till att de 

kommunicerar på olika sätt vilket i sin tur betyder att ett och samma fenomen kan uppfattas 

också på olika sätt.  
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 Olika arbetsgrupper finns i olika organisationer, vilka i sin tur är i varierande grad beroende av 

sin omgivning. Det är av stor vikt att visa uppmärksamhet när detta händer för att sändaren kan 

skapa en bild av situationen och ha kunskap om vilka individer i omgivningen som är viktiga 

att ha kommunikation med, både i detta ögonblick och när det gäller framtiden. Utifrån dessa 

olikheter varierar även anställdas handlingsutrymme. För att undvika att dessa olika 

kulturfaktorer försvårar kommunikationen anses försöka förstå hur mottagaren bedömer och ser 

på ett fenomen eller på en viss situation, skapa en känsla för personens kulturella antaganden 

(Palm med fl., 1989).  

  

Att budskapet kan tas emot på olika sätt kan ses även från en relationsaspekt. Detta innebär att 

kommunikation som sker i en asymmetrisk relation där den ena har en högre position än den 

andre kan informationen uppfattas olika. Exempel på detta kan vara chef-anställd, lärare- elev. 

Däremot i en symmetrisk relation, där båda befinner sig på en samma nivå, avspeglar parterna 

varandras handlingssätt, ger råd till varandra, ger feedback osv.(Lundsbye m.fl., 2007).  

  

Kommunikation är alltid kontextberoende; fysiska, psykologiska, sociala och tidsmässiga 

faktorer spelar en avgörande roll i samband med i hur budskapet förstås och tolkas (Lundsbye, 

2007) och en information som i ett sammanhang tas emot och tolkas på ett bra sätt kan bli 

misslyckat i en annan kontext (Palm et al., 1989). Människors motivation till att prestera mer 

ökas när de kan ha ett aktivt deltagande i kommunikationsprocessen. Information som delges 

och diskuteras gemensamt dess innehåll kan bli något som gör möjlig till att utföra ett bra arbete 

(Palm et al., 1989).   

Kommunikationsteorier ger förklaring i hur kommunikation sker i olika tid, vid olika 

sammanhang samt att en information kan tas emot och bearbetas på olika sätt. 

Kommunikationsteorin ger även förklaring och analys i hur återkoppling ses som betydelsefull 

mellan skolan och socialtjänst under samverkansprocess.  

  

4. Metod  

Härvid följer en redogörelse av huruvida forskningen erhåller svar på givna syften och 

frågeställningar. Vidare presenteras även insamlingsmetoderna med argumentation till varför 

dessa metoder blev relevanta för denna studie. Under denna rubrik fortsätts med 

undersökningens urvalsprocess, etiska överväganden, redogörelse av resultat och analys samt 

resonemang kring empiris giltighet, pålitlighet och generaliserbarhet.  
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4.1 Metodval  

Syftet med denna studie är att fånga in och kartlägga ett fåtal respondenternas inställningar och 

erfarenheter kring samverkan, och på grund av detta enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den 

kvalitativa ansatsen att föredra. Den kvalitativa forskningen försöker förstå respondenternas 

värld ur deras perspektiv och ur deras upplevelser. Kvalitativ metod valdes för att den är 

anpassningsbar och den ger möjlighet till att ställa frågor och underfrågor vid intervjutillfället 

för att på så sätt fånga in respondenternas erfarenheter och tankar av samverkan. Det är 

intressant för studien att höra intervjupersonernas synvinkel på ämnet ut ur deras yrke och 

kompetens. Fördelen med en kvalitativ forskning är att den studerar samverkan induktivt utan 

förutfattade antaganden, där teorier kan komma fram ur datamaterial som jag har samlat in 

(Larsson et al., 2005). I jämförelse med den kvantitativa metoden som syftar till mängden av 

något och därmed ger möjlighet till mer generella slutsatser, exempelvis undersökning av 

attityder och åsikter hos ett större antal respondenter, ger den kvalitativa metoden mer grundlig 

och beskrivande bild av det forskningsfenomenet och därmed mer kvalitet av det som berättas 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Det är en ytterligare motivering av den valda metodansatsen.  

  

4.2 Urvalsprocess  

Då syftet med detta arbete är att förstå samverkan mellan skola och socialtjänst grundas urvalet 

av respondenter till undersökningen utifrån studiesyfte och frågeställningar (Larsson et al., 

2005). Under undersökningsprocessen eftersträvades att fånga upp de två olika 

organisationernas åsikter och erfarenheter av samverkan grundade på de frågor som ställdes 

upp. Eftersom studien genomfördes endast av författare, ansågs det att fyra intervjuer är möjliga 

att genomföra. De valda intervjupersoner är två socialtjänstarbetare som är involverade i 

samverkan med skola och två grundskolrektorer. Det insågs att genom detta urval fick studien 

bredd runt fenomenet, i detta fall samverkan mellan skola och socialtjänst, då urvalet omfattar 

chefer och operativa anställda. Trots på tidigare kontakter som författaren hade till de två 

rektorerna, det behövdes deras samtycke till deltagandet, därför både rektorerna och 

socialsekreterarna fick ett e-postmeddelande, där uppsatsförfattaren presenterade sig och syftet 

med detta arbete samt vad deras deltagande betydde för denna studie (Bilaga 3). Även 

socialsekreterarna valdes från en och samma kommun för att få en helhetsbild hur samverkan 

är organiserad just i denna kommun samt se eventuellt skillnaden i deras syn och åsikter 

beträffande samverkan. Alla respondenter kontaktade författaren och gav sitt samtycke att delta 

i diskussionen vilket underlättade detta arbete i och med att det fanns inget behov att söka andra 
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lämpliga respondenter. Nackdelen med att författaren kände rektorer kunde leda till att 

respondenterna kunde svara som de trodde att författaren önskade. Dock enligt Kvale och 

Brinkmann (2009)  kan detta hända även att ingen tidigare relation finns.  

  

Något som anses vara viktigt beträffande kontaktpersoner, är att de är insatta i det ämne som 

kommer att diskuteras i samtalet (Larsson et al., 2005). Som grund till detta var författaren nog 

med att understryka betydelsen av att respondenterna kände engagemang i ämnet samverkan 

med barn som far illa i fokusen och även kunna resonera runt ämnet. Därför har författaren 

motiverat i sina förfrågningar hur viktigt deras deltagande i denna studie är. Därmed skolans 

perspektiv presenterade två grundskolrektorer och socialtjänstens perspektiv två 

socialsekreterare.   

  

4.3. Genomförande  

Varje intervju genomfördes på respektive respondentens arbetsplats och tog mellan 35-45 

minuter. Vid varje intervjutillfälle fick författaren samtycke till att spela in intervjuerna vilket 

var av stor hjälp vid bearbetningen av insamlade empirin då intervjuerna genomfördes enbart 

av författaren. Då anteckningarna skulle minska författarens möjligheter att observera 

intervjuade personer och vid behov även ställa följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Till 

grund hade författaren en frågeguide som var i förväg formulerat (Bilaga1,2).  

  

Öppna intervjuer är en oftast användande typ av datainsamling inom kvalitativ metod (Larsson 

et al., 2005) som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att frågor ställs utifrån varken ett 

strängt frågeformulär eller att samtalet är helt öppet. Metoden valdes med syfte till att få 

information som innefattade respondenternas egen syn och upplevelser av samverkansprocess 

samt även att få tillgång till fakta av respektive verksamhets struktur och regel kring samverkan 

mellan skola och socialtjänst. Kvale och Brinkmann (2009) utrycker sig till detta genom att 

hävda att enskilda intervjuer kan ge både faktabaserad information samt åsikter och attityder. 

Efter några resonemang kom författaren fram till att respondenter deltar tillräckligt i det 

praktiska arbetet och är kunniga vad gäller organisationens struktur för att kunna dela med sig 

sina åsikter och erfarenheter.  

  

För att en god kvalitet på intervjuer ska hållas och empirin framställas, kräver den kvalitativa 

metoden utarbeta en intervjustrategi (Larsson et. al., 2005). Intervjuguiden formulerades med 
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fokus på vissa teman (Kvale och Brinkmann, 2009) och ut ur dessa teman utformades frågor 

som författaren har använt sig av vid intervjutillfällen. I annat fall var risken stor med att 

intervjuerna skulle kunna glida in i oväsentlig riktning samt inte ge den resultat som 

förväntades. Dock det finns även en nackdel med en intervjuguide som kan begränsa 

respondenternas möjligheter att diskutera fritt (Larsson et al., 2005).  

   

Det nästa steget blev transkribering av intervjuer och därefter sammanställning av alla 

intervjuresultat grundade på studiens tema. I analysen gick författaren utifrån ett antal 

upprepande termer. Därmed under analys sammankopplades empirin och relevanta 

teoribildningar som redovisas senare i uppsatsen under Resultat och Analys rubriken.  

  

4.4 Analysmetod  

För att insamlade empirin bli tillgängliga för analys börjades det att sammanställa alla intervjuer 

och skrevs ner de muntliga delarna av intervjuer till skriftliga texter. Senare valdes ut ett 

relevant material från resultaten samt omformulerades denna till ett mer formellt språk (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Eftersom datamaterialet bestod enbart av ett fåtal intervjuer valdes en 

hermeneutisk ansats för att analysera empirin, då detta ansågs vara relevant för en kvalitativ 

forskning. Syftet med hermeneutisk metod, enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att få en 

gemensam uppfattning av fenomenet, eftersom målet inte är att direkt nå den absoluta sanningen 

utan endast att ge en förklaring på hur den kan tolkas.  

  

För att tydliggöra min analys skapade det olika teman vilka kunde ge svar till studiens 

frågeställningar. Resten av datamaterialet som inte ansågs vara lämplig till denna forskning och 

därmed inte användbar valdes bort. Larsson et al. (2005) menar att det finns inga klara och enkla 

metodregler. Därför valde det att sammanställa och tematisera resultat som blev 

utgångspunkterna även för studiens analys och kommer direkt efter varje resultattema anknuten 

till lämpliga teorier samt den tidigare forskningen som presenteras i uppsatsen.  

  

4.5. Etiska hänsynstaganden  

Under hela forskningsprocessen har etiska aspekter tagits i beaktande. Respondenterna blev 

informerade om att medverkan är helt frivillig och de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som 

helst (Larsson et al., 2005). Detta gjordes redan i första e-postmeddelandet och även i kontaktbrevet. 

Vid samtliga intervjutillfällen informerades respondenterna om syfte och användandet av 
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datamaterialet samt att all information som de delgett oss kommer att behandlas konfidentiellt 

(Larsson et al., 2005) samt kommer att raderas direkt efter transkriberingen för att garantera 

respondenternas anonymitet (Kvale och Brinkmann, 2009) genom att det nämns inga personliga 

namn eller ortens namn i texten. Det valdes att använda beteckning han för alla respondenter för att 

undvika upprepningar och göra texten mer flytande med syfte till en ytterligare gång säkra deras 

identifiering. Arbetsrelaterade relationer till rektorer som fanns sedan tidigare har betytt etiska 

betraktande, då personlig relation har påverkan på resultatet (Kvale och Brinkmann, 2009). Dock 

efter övervägande av fördelar bedömts att uppväga nackdelar då på grund av tidsbegränsning var 

det svårt att få tag på lämpliga respondenter till forskningen.  

  

4.6 Validitet, reliabilitet, generalisbarhet   

Med syftet till att undersökningen ska bli tillförlitlig används både validitet och reliabilitet. Med 

validitet menas att mäta det som forskaren ska mäta i undersökningen. Reliabilitet i en studie 

innebär att det uppnås samma resultat vid upprepande undersökningar. I och med att 

reliabiliteten inom en kvalitativ studie inte är lätt fastställbar på grund av att fenomenet inte kan 

mätas direkt, upptäcks och beskrivs det i ett visst sammanhang istället. I början av 

undersökningen har forskaren inte ett färdigt begrepp att mäta, eftersom en kvalitativ studie 

utgår ifrån en induktiv ansats (Kvale och Brinkmann, 2009).  

  

Validiteten inom en kvalitativ forskning, enligt Larsson et al.,(2005) innebär att forskaren 

fångar in det som avses fånga in. Detta uppnås med hjälp av att forskaren ställer fullständiga 

frågor och försöker få informationsrika data från intervjuade personer och det är någonting som 

bevarades under forskningsprocessen. Det ställdes korta och öppna frågor under 

intervjugenomförandet med syfte till att ge respondenterna möjlighet för uttömmande svar. 

Detta utfördes för att respondenterna skall kunna beskriva sina åsikter och upplevelser kring 

fenomenet mer detaljerad. I och med att respondenterna läste in sig på ämnet innan intervjuerna 

genomfördes kan leda till ökade validitet.  

  

Larsson et al., (2005) beskriver betydelsen av intervjuares kompetens, skicklighet att kunna 

kontrollera, ifrågasätta samt kunna tolka sina insamlade material som kan bidra till hög validitet. 

Även detta blev beaktat under forskningsprocessen då empirin blev flera gånger kontrollerad 

och tolkad. Dock något som försvårade arbetet är att forskningen genomfördes endast av en 

författare och därmed utifrån ett perspektiv. För att uppnå hög reliabilitet ställdes liknande 

frågor några gånger med syfte till att hitta konsistensen i respondenternas svar. Något som ökar 
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reliabiliteten är att varje intervju spelades in för att kunna gå tillbaka till källan när det behovs 

(Larsson et al., 2005).  

  

I forskningen förväntas att man ska kunna ha en kritisk inställning och ifrågasättande om det 

finns en grund till förklaring vilket tyder på generaliserbarhet. En nackdel med kvalitativa 

empirin är att det är svårt att generalisera resultatet man har fått fram. Eftersom denna studie 

grundar sig på ett litet urval är det inte möjligt att generalisera forskningsresultat (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Dock avsikten med denna studie har inte heller varit att nå ett generellt 

resultat, utan intresset har varit att forska kring respondenternas personliga upplevelse och 

attityd runt fenomenet samt kartlägga samverkansarbete mellan två organisationer i en och 

samma kommun.  

  

5. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras analys samt resultat av intervjupersoner. För att underlätta för läsaren 

och skapa ett sammanhang i denna studie presenteras undersökningens resultat och analys under 

en och samma rubrik. Utifrån kodningen formulerades olika teman och underteman som ska 

behandlas var för sig. Varje resultatpresentation kommer att följas med direkt analys.  

  

5.1 Presentation av intervjupersoner  

Här presenteras fyra respondenter. För att säkerhetsställa intervjupersonernas anonymitet 

kommer jag inte nämna deras namn. Jag har kodat dem till Rektor 1, Rektor 2,  

Socialsekreterare 1 och Socialsekreterare 2.    

Rektor 1 är områdets rektor: skolområdet innefattar två grundskolor med drygt 900 elever och 

tillhörande sex förskolor med drygt 500 barn. I botten är Rektor 1 förskolelärare men mesta 

delen av hans yrkesverksamma liv har han arbetat på ledarpositioner. Rektor 1 har även en 

juridisk utbildning. Sedan 2005 arbetar han som rektor. Även Rektor 2 är rektor över ett visst 

skolområde. Detta område består av två grundskolor och fyra förskolor. Antal skol- och 

förskolebarn är ca 1100. Rektor 2 har en pedagogisk utbildning och arbetar som rektor sedan 

2006. Socialsekreterare 1 har socionomutbildning med flera års arbetslivserfarenhet som 

socionom, arbetar ett år som socialsekreterare på Barn, - och vårdsutredningsenhet. 

Socialsekreterare 2 har socionomutbildning och arbetar som ungdomshandläggare sedan 2001.  
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5.2 Respondenternas definition av samverkan  

Inledningsvis fick respondenterna ge sin definition av begreppet samverkan. Avsikten med 

detta är att jämföra hur respondenterna tolkar samverkan och hur Danermark (2000) och 

Sundell, Colbiörnsen (1999) definierar begreppet.   

 Alla respondenter gav överensstämmande formuleringar kring begreppet samverkan.            Jag 

tycker, när vi sammanställer våra resurser, till exempel, i detta fall, kring en elev alltså, när vi 

arbetar på de bitar som är skolans ansvar och de andra tar sitt ansvar för sina områden. Det 

är som ett pyssel, och vi måste sätta ihop de bitarna.( Rektor 1).  

  

Rektor 2 menar att samverkan uppstår när det inte kan hittas lösningar runt en fråga i sin 

verksamhet. Då försöker man samarbeta med andra parter för att komma fram till gemensamma 

lösningar.  

         Det är ett ömsesidigt arbete, där man ger och tar hela tiden. ( Socialsekreterare 1).  

Enligt sekreterare 2 är samverkan när två eller flera organisationer ställer upp sina krafter och 

kunskaper runt barn, i detta fall. I tidigare forskningar och i begreppsdefinitioner refereras till 

Danermarks (2000) och Sundells, Colbiörnsens (1999) avgränsning av begreppet samverkan. 

Författarna håller isär samverkan och samarbete där enligt dem samverkan handlar om att olika 

parter från olika organisationer har medvetna, målinriktade riktlinjer kring en problematik. 

Respektive parterna möts kontinuerligt för att hitta lösningar runt problem där behåller de sina 

befogenheter (Danermark, 2000).  

  

Vid jämförelse av definitioner som respondenterna gav anses att det finns samstämmighet när 

det gäller att samverkan sker mellan två eller mer organisationer. Däremot att dessa olika 

verksamheter har målmedvetna och målinriktade rutiner som Danermark (1999) anger kommer 

inte fram i informanternas definition. Jag tror, detta kan bero på att respondenterna svarar 

övergripande på frågan. I resterande intervjudelar framkommer inte heller att respondenterna 

nämner detta. Om man ska utgå ifrån respondenternas definition av vad samverkan är, skulle 

kanske kunna se samverkan ett mellanting av vad Danermark (1999) och Sundell, Colbiörnsen 

(1999) definierar som samverkan och samarbete.  

  

5.3 Samverkan - finns det behov?  

Utifrån intervjuerna anses att det finns ett stort behov att skolan och socialtjänsten samverkar. 

Då kan de arbeta tillsammans runt barnet, ge barnet skydd där barnen får trygghet såväl i skolan 
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som även på fritiden. Enligt skolans perspektiv finns ett stort behov av samverkan.          Ja, 

mycket stort behov, och vi skulle behöva ännu mycket mera behov, vi skulle behöva mera raka 

rör, raka linjer på hur vi samarbetar, tydliga rutiner. (Rektor 1).  

Skolan påstår att de behöver stöd från socialtjänsten, eftersom de har mer handlingsutrymme 

genom att ha mer kunskaper och resurser, och ser även en nackdel med att ta över 

socialsekreterares arbete. Socialsekreterarna tycker att skolan är en stor del av de som står för 

anmälningar och därmed finns det behov att samverka.  

  

Tre respondenter ser endast fördelar med samverkan och ser barnens bästa i detta arbete. Rektor 

1 menar att det är viktigt att utveckla samverkan mellan respektive organisation då med detta 

minimeras även riskerna för att barn far illa. Ett bra samarbete mellan de, fortsätter han, kommer 

att ge positiva effekter och hjälpa hitta de bästa lösningarna. En jätteviktig faktor, tycker han, 

är att vid mötet skall alla parter har lika förutsättningar samt inställning till problematiken. Även 

Rektor 2 tycker att alla berörda ska jobba under samma villkor, därför är det avgörande att de 

har ett gemensamt mål i varje ärende.  

  

Socialsekreterare 2 anser att de som arbetar i skolan har mer tillgång och kontakt med barn, 

skaffar en helhetsbild av hur barn mår. I fall då ett barn uppmärksammas för eventuella behov 

av hjälp och stöd och skolan inte kan hjälpa vidare pga. bristande kunskaper och resurser, 

kopplas socialtjänstens resurser till. Därför är en fördel att ha ett gott samarbete med 

socialsekreterarna. Dock ser Rektor 2 även den negativa effekten i samverkan; han tycker att 

inte kring alla föremål ska samverkas, man ska ha ett visst utrymme för varje verksamhet att 

arbeta med sina metoder som är specificerade för just den organisationen.  

Jag vill vara trygg i vad jag gör. (Rektor 2).  

Socialsekreterare 1 tycker med att det är viktig att under samverkansprocess inte överskrida 

varandras verksamhetsgränser och inte gå in i varandras arbete, flyta inte ihop för nära, istället 

måste de sammansätta varandras arbete.  

Alla respondenter var eniga i att viktigaste är barnens aspekt, att det är till nytta för barn som 

far illa eller riskerar fara illa man arbetar med. De tycker även att de är komplement till 

varandras verksamhet, och man varken kan eller ska klara sig utan varandras kunskap.  

  

Som kommer fram från intervjuerna är alla informanter eniga vad gäller samverkans 

nödvändighet. I samband med en rad förhållanden i omvärlden är verksamheterna beroende av 

varandra: nödvändiga resurser i form av arbetskraft och information är viktiga för att en 
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organisation överlever och når upp till sitt verksamhetsmål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Även 

Svensson, Johnsson och Laanements (2008) betonar betydelsen av samverkan, då genom 

samverkan tenderar att ett gemensamt mål nås. Med samverkan ökar organisationerna sin 

aktualitet. Samtliga respondenter ser vikten att deras verksamheter gott samverkar, dock några 

av dem anser även att samverkan kan leda till vissa negativa effekter, man ska ta hänsyn till när 

olika kompetenser sammanförs. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att omvärlden kan 

begränsa eller minska verksamhetens valmöjligheter. Flaa et al. (1998) påstår i sin tur att 

omvärlden kan utgöra både en resurs och hinder för den enskilde organisationen. För att behålla 

utrymmet för sin specifika kompetens verksamheten behöver utarbeta speciella internstrategier, 

vilket innebär att verksamheten ska avgränsa sig från omvärlden och koncentrera sig på sina 

interna kunskaper. Externstrategier däremot fungerar vid samverkan med andra parter.  

  

5.4 Samverkan – olika former  

Under detta tema presenteras resultat och analys som berör verksamhetens struktur och rutiner 

kring samverkansarbete mellan respektive parter idag.  

  

5.4.1 Struktur  

Respondenterna har delade åsikter vad gäller samverkansprocessen. Rektor 1 berättar om vilka 

tydliga rutiner skolan har gällande samverkan i hans verksamhet, mellan skolpersonal kring 

barn som far illa. Han påstår att allt som rör skolans uppdrag har de fullt kontroll på. Däremot 

när de kommer ut utanför skolans ramar då där stöter de mest på problemet. Vidare säger han 

att kommunen startade för några års sedan ett projekt där träffades skolan och socialtjänsten 

med respektive förvaltningschefer med syftet att lyfta upp de gemensamma frågorna kring detta 

ämne. De har ett gemensamt dokument om samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polis. 

De har dragit upp riktlinjer i form av att skolan har fått sina kontaktsocialsekreterare som har 

kontaktat skolan om pågående ärende, de har skolan även nu, dock Rektor 1 anser att 

kommunikationen har stannat av på något sätt. Grunden till detta kan vara att det anställs nytt 

folk som inte känner till ärendet eller också att de hinner inte koppla mot varandra.  

Skolan har ett elevråds team med skolkuratorer, skolsköterskor, speciella pedagoger och 

tillgång till psykolog via elevhälsa, och det funkar bra, samarbete mellan oss, det kan jag 

inte påstå med socialtjänsten. (Rektor 1).  

Även socialsekreterare 1 har nämnt det gemensamma projektet som startades för några år sedan. 

Dock anser han att detta projekt följs och såg inga konstigheter att det fungerar så som den ska.  
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Säkert, det är önskvärt att samverkan blir ännu effektivare, vi jobbar på. 

(Socialsekreterare 1)  

  

Socialtjänsten har en ytterligare resurs, fortsätter han, som arbetar på fältet, dvs. det finns 

assistenter som har direktkontakt med berörda familjer och vid behov finns de även på 

kvällstider hos dessa familjer och/ eller barn. Vissa av de assistenterna arbetar även halvtid på 

skolor som speciella pedagoger, vilket gör att arbetet blir mer effektiv. De har möjlighet att 

uppmärksamma och fånga upp barn som far illa under skoltiden och sedan handla vid behov, 

säger Socialsekreterare 1. Han anser endast en fördel med att ha en resurs som är verksam både 

i skolan och socialtjänsten.  

  

Rektor 2 säger att skolan försöker skapa metoder som ska gynna socialtjänstens och skolans 

samverkansarbete. Även han som de två andra respondenterna berättar om projektarbetet i 

kommunen. Naturligtvis finns tydliga rutiner fram till hur en anmälan görs och första mötet.  

Efter anmälan finns dock inga utarbetade rutiner för hur en samverkansprocess ska pågå efter 

det första mötet.  

Ja, vi gör anmälan, så fort vi märker ett visst tecken att ett barn inte mår bra, dessa rutiner 

kan vi bra men sen då? ( Rektor 2).  

Han anser att inga rutiner finns som säger att så många grupper eller sekreterare behövs som 

ska ta hand om ärendet, hur de ska träffas eller hur ofta och i vilken utsträckning ska de 

samverka. Han säger vidare att det brister i rutiner som stör samverkansarbete och visar att 

barnaspekten i detta fall blir inte helt tillfredställande.    

Socialsekreterare 2 berättar om rutiner så som mottagningsenheten där anmälan tas emot och 

det sker ett ge och ta mellan mottagningssekreterare och elevvårdsteam. Socialsekreterare 2 

nämner aven andra former av samverkan så som telefonsamtal och mail som sker mellan skola 

och socialtjänst under utredningsprocess. För det mesta sker denna kontakt via rektor eller 

skolkuratorer. Han berättar även att mycket hänger på vårdnadshavarnas samtycke i 

samverkansarbete. Om vårdnadshavarna har en negativ inställning till informerat samtycke blir 

det svårare för både socialtjänsten och skolan till fortsatt samverkan.  

Det bästa, när alla inblandade sätter sig vid ett bord, då kan vi lägga alla hinder på sidan 

och samverka. (Sekreterare 2).  

  

Resultatet visar att i helheten finns tydliga rutiner för hur en samverkan inleds men det visar sig 

att det inte finns riktlinjer för hur man upprätthåller en samverkan mellan de två verksamheter.   
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Respondenter berättar i sina intervjuer om organisationsstruktur som de arbetar efter. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) är organisationsstruktur ett ”skelett” i organisationen som styr 

arbets, - och funktionsuppdelning. Struktur i organisationen påverkar anställdas beteende i en 

särskild riktning och begränsar handlingsfrihet. Hur uppgifterna ska utföras beror på etablerade 

rutiner som varierar från organisation till organisation. Resultatet visar att de två 

organisationerna har olika uppgifter och mål i sina verksamheter vilka kan leda till brister i 

samverkan mellan respektive organisation. Även Bölander-Ramstedt (1993) anser att det brister 

i organisationsstrukturen för att verksamheterna inte har utarbetade arbetssätt och 

arbetsmetoder. Enligt informanter finns det rutiner och strategier för samverkan fram till en 

anmälan har gjorts dock vidare i utredningsprocessen saknas de. I resultatet redogörs även  att 

kommunen har skapat en uppdelad tjänst där den anställde är verksam både för skola och 

socialtjänst. Syftet med denna tjänst är att den anställde får bättre helhetsbild av både 

organisationer och dess agerande kring barn. Detta tyder till att respektive verksamhet har sina 

arbetsmetoder för att samverkan sker trots att de är fortfarande otillfredsställande.   

  

5.5.2 Vad styr samverkan?  

Det finns flera olika styrande aspekter i samverkansprocess. Rektor 1 upplever att 

anmälningsplikten är den största faktor som styr. Skolans samverkansgrupp med skolkuratorer, 

specialpedagoger och skolsköterskor utformar arbetet på egen hand och sedan avrapporterar till 

Rektor 1. De arbetar utifrån ett skriftligt rutindokument där står på vilket sätt gruppen ska verka 

i skolan och därmed utför de det praktiska arbetet under denna process.  

  

Rektor 2 förklarar att i skolan finns en policy där står tydlig vilka som ska samverka kring barn 

som behöver ha hjälp. Utifrån detta har de skapat en grupp med specifika kompetenser som 

genomför sitt arbete. Rektor 1 och sina tre biträdande rektorer informeras om hur arbetet pågår.  

 Vid varje möte berättar gruppen läget, i stort sett kommer de med nya idéer och tankar. 

De har en viss grad handlingsfrihet, visst inom lagramar.(Rektor 1).   

Socialsekreterarna pratar om lagar som baseras på politiska beslut. Socialsekreterare 1 tydliggör 

att statsnämnden har formulerat tydliga ramar i hur samverkansarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten ska bedrivas. Socialtjänsten har ansvar över att arbetet verkställs. På så sätt 

socialnämnden har endast det politiska ansvaret. Vårdnadshavarens samtycke till samverkan, 

enligt Socialsekreterare, kan bli en ytterligare faktor som styr deras fortsätta samverkan med 

skolan.   
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Politikerna sätter upp mål med samverkan, och det är det vi jobbar efter, men sen, oftast, 

behöver vi familjens godkännande till samarbete.(Socialsekreterare 1).  

  

I resultatet presenteras olika faktorer som styr ovannämnda organisationens samverkansarbete. 

Skolan lyfter fram anmälningsskyldigheten som en viktig faktor. Christensen (2011) skriver att 

det inte är alla som har mandat att fatta beslut i en verksamhet. Naturligtvis finns vissa frågor 

som kan behandlas på låg nivå i en organisation, dock mer avgörande beslut fattas högst upp i 

hierarkin. Detta beror på att det skiljas typer av arbetsuppgifter som behöver en stor 

handlingskapacitet inom sitt område (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Som socialsekreterarna 

påstår styrs deras samverkansarbete av politiska beslut. Även Danermark (2000) menar att 

faktorer som lagstiftning, regelsystem, avtal är de formella och informella faktorer som styr 

samverkansarbete. Palm med fl., (1989) påstår däremot att när anställda aktivt deltar i 

kommunikationsprocessen ökas automatiskt dess motivation till att prestera mer. När det gäller 

tystnadsplikten är det viktigt att alla berörda i samverkansgruppen utgår efter en och samma 

sekretesslag. Det innebär att man ska väga sekretessen mot föreskrifter som bryter 

tystnadsplikten i lagstiftningen. Samtycke är en av dem som Olsson (2011) nämner genom att 

säga att samtycket ska vara specificerat när det handlar om vad som får sägas och till vem.  

  

5.5. Vad möjliggör och vad hindrar samverkan  

Under denna rubrik behandlas de faktorer som enligt respondenterna påverkar samverkan 

mellan skola och socialtjänst i en viss riktning. Då dessa faktorer är olika är avsnittet uppdelad 

i underteman för att tydlig skilja och lätt analysera dem.  

  

5.5.1. Möjliggörande faktorer  

Sekreterare 1 betonar att viljan och ambition att samverka kan vara faktorer som kan möjliggöra 

deras samverkansarbete. Han anser att det är mycket upp till skolan hur ofta de söker samverkan 

med socialtjänsten. Sekreterare 2 lyfter upp tid för avsedd samverkan, tydliga roller och rutiner 

samt tidigare goda erfarenheter som i sin tur kan leda till förtroende för varandra. Dessa enligt 

honom kan ses som möjliggörande faktorer för samverkan. Beroende på hur socialtjänsten 

agerar på en anmälan, om de ger feedback gällande ärendet, då ser sekreterarna mer reaktion 

från skolans sida för samverkan.  

Då, tycker jag, kan vi alla ha större nytta med det, vi måste bli duktigare på att ge 

feedback.(Sekreterare 2).  
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Rektor 1 bekräftar sekreterarens argumentation och säger att när skolan får återkoppling då det 

finns mer engagemang till fortsatt samarbete. Skolan vill vara säkert i påbörjade åtgärder. I 

annat fall upplevs det att det inte har skett något agerande. Han tycker att även tiden kan vara 

en faktor som underlättar samverkan, då när skolan kontaktar socialtjänsten, får de mer eller 

mindre en viss information. Rektor 2 nämner respekt för varandras olika arbetssätt och kulturer 

som underlättar och möjliggör samverkan mellan de två organisationerna. Han värdesätter den 

ömsesidiga kännedom om varandras verksamheter, då även den kan underlätta samverkan. 

Sekreterare 1 anser att vårdnadshavarens samtycke möjliggör och underlättar mycket 

samverkan mellan parterna. Informationsbyte blir lättare och öppet som tystnadsplikten i annat 

fall skulle hindra. Han påstår att tiden som är avsedd för att ha oftare möte verkar positiv på 

samverkan mellan skola och socialtjänst. Samtliga respondenterna nämner assistenterna som 

arbetar nära med familjer som en viktig faktor som gör möjligt samverkan. De assistenterna är 

en ”mellanbro” som presenterar socialtjänsten perspektiv samt underlättar kontakten mellan 

samverkansparterna.  

  

De flesta intervjupersoner betonar att samverkan är tidsberoende. Lundsbye (2007) hävdar att 

bland annat tiden har en avgörande betydelse för huruvida kommunikationen uppfattas och 

tolkas, eftersom kommunikation sker i en tidsmässig kontext. Rektor 1 berättar att 

socialsekreterarna har ont om tid vilket leder att skolan får för lite information eller inte alls tills 

skolan inte kontaktar socialtjänsten. Flaa med fl., (1998) säger i sin tur att organisations 

samarbete med andra parter är krävande strategi både när det handlar om tid och energi. Lind 

med fl.,(1999) menar att tiden är av de viktigaste aspekter till att återkoppling från socialtjänsten 

inte sker.   

  

Flaa med fl., (1998) nämner i sin teori att var och en organisation har sina mål. Dessa mål nås 

upp genom användandet av metoder och aktiviteter som är relevanta inom respektive 

organisation. En verksamhet skapas och får sina speciella egenskaper utifrån formella 

föreskrifter om struktur och regler, men även enskilda människor som är aktiva i verksamheten 

spelar roll. En av respondenterna berättar att förtroende och respekt för varandras kompetens är 

viktiga faktorer i samverkansarbetet. Han lägger vikt även på vad de två samverkansparterna 

förväntar från varandra i deras gemensamma arbete. Lundsbye (2007) förklarar detta genom att 

säga att de interagerande och kommunicerande människorna inte är slumpmässigt valda, utan i 

relation skapas snabbt vissa uttalade och outtalade regler för hur parterna förväntas att bete sig 

mot varandra.   
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5.4.2. Hindrande faktorer  

  

Tid och resurser  

Rektor 1 nämner tidsaspekten som ett möjligt hinder eftersom de behöver gott om tid på sig för 

att hinna gå igenom ärendet och på så sätt undvika att hitta snabba lösningar.  

Mitt önskemål är att det skulle finnas socialsekreterare i skolan för att ta tag på grejer i 

ett tidigt skede, innan det har gått för långt, men här är igen fråga om pengar.     

(Rektor 1).  

Han upplever ofta besvikelse från respektive skolpersonal att de inte har tillräcklig med tid. Han 

önskar även lite mer styrelse från högra instanser då följden av detta, enligt honom, skulle bli 

då automatiskt samverkan i en större utsträckning.  

Även Rektor 2 lyfter fram tiden som en hindrande faktor. Han känner oftast att 

utredningsprocessen är långsam och tar alldeles för lång tid. Detaljerad berättar han vidare hur 

det går till efter att socialtjänsten fått anmälan från skolan.  

Rektor 2 anser att samverkansarbete blir effektivare om skolan och socialtjänsten skulle träffas 

kontinuerligt och detta är oftast omöjligt på grund av arbetsschema. Han menar att med 

skapandet av något mötes forum kan underlätta deras samverkan. Sedan nämner han ekonomin 

som oftast påverkar och hindrar hela arbetsprocessen. Han måste prioritera ganska ofta vad som 

är viktig i första hand. Socialsekreterare 1 menar att tiden saknas idag för nära samverkan, då 

deras arbetsschema är fullspäckat. Han förklarar vidare att man är tvungen att trycka in tid i 

almanackan och därmed göra det bästa av den tid man har.  

  

Sekreterare 1 fortsätter med att han förklarar att deras verksamheter har olika ekonomiska 

förutsättningar vilka leder till olika möjligheter i samverkansarbete. Det skulle underlätta om 

skolan och socialtjänsten skulle känna till varandras verksamhet och varandras möjligheter. Han 

menar att det ekonomiska handlingsutrymmet inte är tillräckligt i dagsläget och att 

socialtjänsten och skolan följer sina separata budgetar. Sekreterare 2 tycker att skolan och 

socialtjänsten är skyldiga att samverka och använda de gemensamma resurserna på bästa sätt. 

Oftast är det svårt att få ihop dessa. Vidare påstår han att skolan och socialtjänsten har olika 

verksamheter med olika politiska uppdrag och olika ekonomiska resurser som i sin tur påverkar 

samverkan.  
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Respondenternas svar tyder på att tiden och ekonomiska resurser har en stor betydelse i deras 

samverkansarbete. De anser att skolan och socialtjänsten har olika uppdrag och mål i respektive 

verksamheten och därmed även olika handlingsutrymme vad gäller tiden och resurser. 

Bölander-Ramstedt (1993) menar att samverkansarbetet kan hindras med problemet gällande 

handlingsutrymmet, eftersom olika verksamheter har olika möjligheter och resurser att 

investera i det gemensamma arbetet. Rektor 1 önskar att ledningen skulle bli mer involverade i 

deras samverkansarbete för att samverkan sker i en större utsträckning. Danermark (2000) 

menar att i samverkansarbete är en tydlig ledning av stor vikt. Därmed ledningen kan vara mer 

delaktig under samverkansprocessen genom att ställa resurser till förfogande, resurser som tid 

och pengar.  

  

Sekreterare 2 betonar att de måste använda deras gemensamma resurser på bästa sätt. Svensson, 

Johnsson och Laanements (2008) betonar betydelsen av samarbete. Dock organisationen 

understryker i första hand koordination av resurser vilka genom samverkan tenderar att uppnå 

ett gemensamt mål. Socialsekreterare 1 berättar att hans almanacka är fullbokad. Flaa med fl., 

(1998) menar att ett organisationssamarbete med andra verksamheter är tids- och 

energikrävande strategi.   

  

Organisationskultur och arbetsroller   

Två av intervjuande personer nämner olika kulturer som möts under samverkan kan ha en 

hindrande effekt. Rektor 1 berättar angående olika kulturer att det inte går att en kultur tar över 

den andra utan i stället man ska hitta kompromisser och inte glömma bort att barnensaspekt 

som står i fokus.  

Ibland händer att vi, samverkansgrupper pratar två olika språk, det är inte lätt.    

(Rektor 1).  

Det förekommer en slags kamp mellan parterna, säger senare Rektor 1. Han anser att 

involverade personalen ska hålla isär sina roller och organisationskultur. Socialsekreterare 2 

säger att skolans och socialtjänstens arbetsuppgifter är olika: skolan svarar för att bedriva 

undervisning däremot socialtjänsten svarar för barnens stöd och skydd vid behov. Socialtjänsten 

har sitt arbetssätt att hantera problem med barn, och som regel är skolan inte informerat i 

socialtjänstens organisatoriska rutiner.  

  

Även om endast två studierespondenter nämner organisationskultur och olika roller som ett 

hinder i samverkansarbete, anses dessa två faktorer vara av stor vikt att förklaras utifrån 
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organisationsteorier. Rektor 1 säger att han känner ibland att de pratar två olika språk. Jacobsen 

& Thorsvik (2008) menar att organisationskulturen kan fungera som en styrande redskap genom 

att grundläggande normer och värderingar bestämmer anställdas handlingar i ett visst socialt 

sammanhang och alltså enligt Flaa (1998) omedvetet styr verksamheten. Palm med fl.(1992) 

utgår från kulturella perspektiv och menar att olika arbetskulturer leder till att parterna 

kommunicerar på olika sätt vilket i sin tur betyder att ett och samma fenomen kan uppfattas 

också på olika sätt. För att dessa olika kulturfaktorer inte hindrar kommunikationen påstår 

författaren att man ska försöka förstå hur mottagaren bedömer och ser på ett och samma 

fenomen eller på en viss situation, skapa en känsla för personens kulturella antaganden.  

  

Rektor 1 upplever ibland kampstämning under möten, och säger även att man inte ska ta över 

andras kultur. Lundsbye med. fl. (2007) skriver att när en kommunikation sker i en asymmetrisk 

relation kan informationen uppskattas olika. Bölander-Ramstedt (1993) menar att i 

samverkansarbetet kan förekomma att någon har mer förmåga och breda kunskaper för att 

hantera samverkan och detta kan upplevas som företräde framför andra samt även en viss grad 

av makt.   

  

Sekretess  

Alla informanter ser sekretessen som ett hinder för en bra samverkan. Rektor 1 ser sekretessen 

som besvärlig i vissa fall dock han menar inte att det är ett stort hinder. Det bero på hur parterna 

förhåller sig till sekretessen. Han upplever i vissa fall att socialtjänsten använder sekretessen 

även där när de inte behöver använda den, dvs. att det förekommer att familjer ger sitt 

godkännande, dock socialtjänsten fortfarande inte ger någon information. Han menar att man 

kan hitta den rätta vägen att förhålla sig till sekretessen.  

  

Sekreterare 1 tycker att deras klienter ska vara skyddade, eftersom många av dem ser oro i det 

fortsatta arbetet. Flera familjer, berättar han vidare, tänker att deras barn kommer att tas från 

dem. Därför upplever han ofta även det positiva perspektivet med tystnadsplikten. Sekreterare 

2 ser med sekretessen ett hinder. I och med att sekretessen förbjuder att skolan blir informerade 

efter en anmälan har gjorts tappar skolan förtroende för socialtjänsten och detta kan leda till att 

skolan minskar samverkansbenägenheten. Även Rektor 2 ser med sekretessen ett hinder men 

inte ett särskilt stort hinder. Han påstår att det kan skiljas vad skolan och vad socialtjänsten 

anser vara ett hinder med tystnadsplikten. Ibland känner han sig överflödig på de möten, som 

de har, för att de frambringar inget resultat pga. att det ömsesidiga informationsbytet saknas. 
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Istället blir en rapport från skolan till socialtjänsten. Sekreterarna berättar att de inte kan gå ut 

med information som sekretessen hindrar innan vårdnadshavarna gett sitt samtycke. Ibland 

upplever han att bryta mot sekretessen för att det kan bli mer nytta ut av detta.  

  

Samtliga respondenter återkom till sekretessen som ett hinder under samverkansprocess. 

Rektorerna anser dock att man kan förhålla sig till sekretessen på ett rätt sätt.  En av rektorerna 

upplever även att sekretessen används som en ursäkt för socialtjänsten för att slippa gå ut med 

information. I tidigare forskningar redovisas att sekretessen inte är en av dem mest framträdande 

hinder. Olsson (2011) skriver i sin bok att de föreskrifter som finns angående tystnadsplikt och 

sekretess finns till för att hindra att informationen utsprids på ett olämpligt sätt, denna kan inte 

användas som en ursäkt.  

  

Sekreterarna säger att de inte får informera skolan utan vårdnadshavarnas samtycke. En av 

sekreteraren tycker att deras klienter måste vara skyddade. Olsson (2011) skriver om detta att 

det är lämpligt att informera skolan om socialtjänstens arbete i pågående ärende, alltså insatser 

de gör i kommunen och att detta ska vara mer synligt för skolan. Vidare säger Olsson (2011) 

att lagstiftningen är utformad på så sätt att även utan vårdnadshavarens samtycke och trots 

sekretess finns det utrymme att i vissa fall avslöja känslig information.  

  

I intervjuerna sägs även att en nödvändighet med sekretess finns. Sekreterare 1 känner en lättnad 

med att kunna säga till sina klienter att han inte kommer att sprida informationen vidare. 

Sundell, Colbiörnsen (1999) menar att skolan kan upplysa om en viss situation som 

nödvändighet att dela med andra, socialtjänsten däremot kan tolka samma information inte 

delbar pga. att det är brott mot sekretesslagen.  

  

5.6. Återkoppling  

Utifrån empirins resultat ses en stor brist på återkoppling från socialtjänsten. Rektor 1 utrycker 

sitt missnöje genom att förklara att all information som de har angående barn som far illa 

rapporteras till socialtjänsten dock får skolan nästan aldrig någon återkoppling. Han berättar att 

ofta upplever de en osäkerhet efter att skolan har gjort anmälan på grund av bristande 

återkoppling, för att barn kommer och berättar en liknande episod som ger skolan grund till att 

utredningen inte har påbörjats.  
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Rektor 2 är övertygad att en bättre feedback kan leda till mer ökat förtroende för både 

organisationer och därmed till ökad anmälningsbenägenhet från skolans sida. Han tror även att 

skolan har att möjligheter hjälpa barn på bättre sätt.  

Det som vi har känt hittills är att den här feedbacken har inte funkat. Ja, ibland de säger 

att de gör en massa men vilka vi får aldrig reda på, vi har ju också vår sekretess, hur vi 

kan då hjälpa barnen? (Rektor 2).  

Sekreterare 1 säger att i de fall vårdnadshavarna samtycker brukar ett möte arrangeras där 

föräldrarna, skolan och socialsekreterarna deltar, är även lämpligt att barnen är med på möten.  

Han berättar att socialtjänsten nu även har skyldighet med återkoppling till skolan enligt den 

nya lagen som kommer träda i kraft. Därmed blir socialtjänstens handlingsutrymme med 

återkoppling tydlig större än i nuläget. Vidare tycker han att man ska sträva efter att återkoppla 

till skolan med syfte att både parterna ska känna bekvämlighet under samverkan.  

  

Sekreterare 2 förstår om skolan upplever att ett ärende inte hanteras eftersom de inte får någon 

feedback, dock kan socialtjänsten inte berätta för skolan om vilka åtgärder de har erbjudit 

familjen. De försöker hitta vägar ledande till en effektiv samverkan så långt som lagramarna 

tillåter. Vidare säger han att de är positivt inställda för en nära samverkan kring barn, eftersom 

den nya lagen kommer att ge mer utrymme till vidare handlingar med skolan.  

  

Rektorerna visar tydligt sitt missnöje i den bristande återkopplingen genom att säga att skolan 

ger mycket mer information än de får tillbaka. Lind med fl., (1999) menar att lärarnas 

tystnadsplikt förlorar sin kraft gentemot socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Det är 

oftast frustrerande eftersom kommunikationen tenderar att bli ensidig. Socialtjänsten har ingen 

rätt utan föräldrarnas medgivande att informera skolan om vad som har gjorts och vilka 

framtidsinsatser planeras i ärendet. Tiden och sekretessen är de två viktigaste aspekter till att 

återkoppling från socialtjänsten inte sker.  

  

Socialsekreterarna berättar att socialtjänsten inte kan agera utanför lagramar och ser mer 

möjligheter i samverkan med skolan vid uppträdande av nya lagen. För att underlätta 

återkopplingen ger Olsson (2011) 11 förslag till handlingsprogram som bör kunna återkopplas 

till skolan/ anmälaren även utan föräldrarnas samtycke. Dessutom påstår han att ett samtycke 

inte är svårt att få från föräldrarna/vårdshavarna under förutsättningen till ett nära samarbete 

under utredningstiden. Enligt Olsson (2011) den information som är harmlös och positiv samt 

som anmälaren redan känner till kan återkopplas till denne. Som exempel skriver författaren att 



30  

information kan ges om utredning påbörjats eller inte, vem som behandlar ärendet. Även 

barnens aktuella mående kan nämnas utan föräldrarnas samtycke. Rektor 2 diskuterar att 

återkopplingen kan hjälpa skolan i den mån att de kan stödja barnen på bästa sätt. Även Olsson 

(2011) menar att socialtjänsten brister i att återkoppla skolan om pågående undersökningar. 

Detta är ett hinder för skolpersonalen för vidare observation av barn och familjer som kan vara 

behjälpliga under utredningen.  

  

6. Diskussion  

Under denna rubrik presenteras avslutande reflektioner relaterade till forskningens syfte. Detta 

för att få djupare diskussion kring ämnet utgå ifrån de särskilda teman som blev behandlats 

ovan i resultaten och analysen.  

  

Uppsatsens syfte var att redogöra för och analysera hur samverkan sker mellan socialtjänsten 

och skolan i förhållande till barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett ytterligare syfte var 

även att kartlägga de förutsättningarna och hinder som kan påverka denna samverkan samt lyfta 

upp betydelsen av återkoppling efter skolan har gjort en anmälan.   

Samverkan är en arbetsform där det behövs sammansättning av olika kunskaper och resurser 

och i denna ska beaktas många olika arbetsdelar som kan bidra till en effektiv samverkan.  

  

Resultaten visar att mellan de två aktörerna finns ett stort behov av samverkan genom 

användning av varandras kompetens och resurser. Dessa kan möjliggöra att barn som far illa 

kan upptäckas och behandlas i tidigt skede. Jag upplevde att samverkansparterna behöver en 

ökad förståelse för varandras verksamhet och detta kräver prioriteringar. I de flesta studierna 

saknas tydliga effekter av samverkansarbete, då i de ovanstående redovisade forskningarna 

påpekas främst de problem som hindrar samverkan och att i följande studier inte har hänt någon 

avgörande utveckling. Det som skiljer nyare och äldre studier är att de senare forskningar ger 

mer positiv bild av ämnet. Jag tror att utvärderingar av befintliga forskningar är av stor vikt med 

syfte till att öka betydelsen om samverkansarbete och därmed prioriteringar av detta.  

Vilka former av organiserad samverkan finns mellan skola och socialtjänst. (Fråga 1). Studien 

visar vidare att det finns olika typer av samverkan mellan respektive organisationerna som 

befinner sig på olika nivåer. Under resultaten poängterades att den mesta av samverkan sker i 

början, på första nivån, där det gäller om informationsförmedling samt råd mellan skolan och 

socialtjänsten. I resultaten avspeglas brist på tid och resurser som tyder på mindre samverkan 

på senare nivåer. Därmed ses ett ökat krav på samordning av samverkan på resterande nivåer. 
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Därför är forskning och följande utvärdering avgörande för att detta ska förankras även på 

resterande nivåer i organisationen.  

  

Utifrån tidigare forskningar och studiens resultat kan dras paralleller gällande förutsättningar 

för samverkan. Det gemensamma mål och tydliga resurser, tid, både ekonomiska och mänskliga 

resurser, en bra kommunikation samt förtroende för varandras arbete är mest framträdande. Jag 

anser att det kan uppstå en hot beträffande samverkan mellan organisationerna. På grund av 

tidsbrist och brist på resurser kan samverkansprocess hamna i en negativ spiral. Den bristande 

kommunikationen kan leda till mindre kontakt och därmed till ännu mindre förtroende.  

  

Hur konstrueras samverkan av de relevanta aktörerna? (Fråga 2).  

 -  Vad anses vara möjligheter och hinder i samverkan mellan skola och socialtjänst?  

  

Denna studie visar olika möjligheter och hinder för samverkan. Jag anser att det kan vara svårt 

att skilja på de faktorerna i och med de påverkar varandra. Vad ses som en förutsättning i ett 

sammanhang är i andra kontext ett hinder, då kommunikation är alltid kontextberoende 

(Lundsbye, 2007). Därmed försvårar dessa olikheter bland annat kommunikationen mellan 

verksamheterna. Jag finner att dessa olikheter ska tydliggöras och arbetsroller ska fördelas för 

att parterna ska få kunskap om den andres profession och därmed förståelse för varandras 

arbete. Detta skulle förhindra missförstånd som sker under samverkansprocess. 

Verksamheterna tenderar att ha stor påverkan på vilka grunduppfattningar de människor som 

verkar i organisationen ska ha (Flaa med fl., 1989).  

  

Skapandet av ett gemensamt program där båda aktörerna möts och diskuterar varandras 

förväntningar, byter ut tankar kring samverkan och informerar varandra om respektive 

handlingsutrymme skulle kunna vara en förutsättning för en lyckad samverkan, enligt 

resultaten. Resultatet visar även att skolan och socialtjänsten representerar två olika kulturer. 

Palm med fl.(1989) menar att tillvaro av olika arbetsställen och olika arbetsgrupper som en 

person ingår i och som har olika arbetskulturer leder till att dem kommunicerar på olika sätt. 

Detta innebär att ett och samma fenomen kan uppfattas på olika sätt. Därför anses att försöka 

förstå hur mottagaren bedömer och ser på ett fenomen och skapa en känsla för personens 

kulturella antaganden med syfte till att undvika olika kulturfaktorer försvåra kommunikationen.  

Sett utifrån organisationsperspektiv menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att det kan lätt 

förekomma intressekonflikter när olika yrkesspecialister samverkar, eftersom organisationens 
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grundläggande upplevelser, uppfattningar och värderingar bestämmer anställdas beteende och 

handling. Vad som dock inte reflekteras över är huruvida dessa kulturer etableras utifrån ett 

större organisatoriskt sammanhang, utan det som snarare poängteras är personligheternas 

påverkan på kulturen än organisationens och den styrda strukturens påverkan.  

  

Utifrån empirin är sekretessen något som nämns att vara ett hinder. Det anses att sekretessen 

finns tills skydd för individen vilket försvårar samverkan mellan skolan och socialtjänsten 

gällande att kunna ha en öppen kommunikation med varandra. När ett ärende har gått över till 

socialtjänsten, enligt de lagbestämmelserna som finns, blir skolan utesluten från det fortsatta 

arbetet vilket hindrar att ha ett effektivt samverkansarbete. Vårdnadshavarnas samtycke oftast 

underlättar samverkan, men jag tycker att det finns även andra anledningar till varför samtycket 

inte ges i vissa fall.  

  

Det är inte lätt för både barnet och vårdnadshavarna att prata om de problem som finns inför 

okända människor och inför två myndigheter, även om skolan och socialtjänsten har goda 

avsikter att hjälpa familjen. Samtidigt får samtycke en viktig betydelse för hur det fortsatta 

samverkansarbetet går. Enligt Danermark (2000) ska hinder i samverkansarbete överbryggas, 

dock vad gäller tystnadsplikten är det svårt att finna en lösning där alla parter är nöjda, då 

sekretessen styrs av lagbestämmelser. Jag anser att i och med att skydd av individer har klara 

fördelar, är och förblir sekretessen ett hinder i samverkan.  

  

I vilken bemärkelse anses återkoppling från socialtjänsten till skolan vara viktig efter att en 

anmälan har gjorts? (Fråga 3).  

Återkoppling anses som ett ytterligare hinder, enligt samtliga respondenter. Denna brist avses 

som hämmande i samverkansarbete utifrån skolans perspektiv. Fastän socialtjänsten kan 

uppfatta att det är mindre viktig att skolan återkopplas till, kan det vara av betydelse för skolan. 

Olsson (2011) menar att socialtjänsten brister i att återkoppla skolan om pågående 

undersökningar. Detta är ett hinder för skolpersonalen för vidare observation av barn och 

familjer som kan vara behjälpliga under utredningen. Jag tror på att skolan i alla fall ska få 

återkoppling på påbörjade åtgärder. Detta skulle kunna leda till att skolan känner sig säker att 

socialtjänsten har tagit vid.  

  

Genomgående kan det konstateras att samverkan är något som är ofrånkomligt och viktig i 

dagens samhälle, samtidigt stöter samverkan på mycket problem och olika hinder. Innan det 
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påbörjades insamling av datamaterialet, var min uppfattning av samverkan att samhället strävar 

efter det villkorslösa samarbetet mellan olika yrkeskategorier. Denna bild förmedlas ofta genom 

media och litteratur, dock som respondenterna förmedlar i denna studie är samverkan inte 

villkorslös, eftersom det finns en uppfattning om att inte allt inom en organisation är ett föremål 

för samverkan.  

Under uppsatsens gång har jag fått en ny kunskap kring fenomenet samverkan mellan två 

organisationer. Fenomenet, dock, är inte helt utforskat vilket ger en anledning till fortsatta 

forskning med syfte till att hämta mer kunskaper, då människors problem är komplexa där 

endast en organisations resurser är oftast inte tillräckliga. Sammansättning av gemensamma 

kunskaper och resurser skulle kunna hjälpa att lättare hitta möjligheter för förändring beträffande 

arbete med barn som far illa.  
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Bilaga 1 Intervjuguide för rektorer och/ eller skolpersonal  

Bakgrund  

 Yrke/ Befattning   

 Allmänna frågor om utbildning, yrkeserfarenhet. Hur länge har du jobbat i skolan?  

 Kan du berätta hur skolan verkar som en organisation? Sätter skolan på något sätt i 

förbindelse med socialtjänsten?  

Samverkan  

 Vad innebär begreppet samverkan för dig?  

 Hur anser du, finns det behov av samverkan eller inte?  

 Har ni i skolan några tydliga grundprinciper för samverkan med socialtjänsten? Kan du 

berätta lite mer om detta?  

 Tycker du att samverkan mellan skolan och socialtjänsten i din kommun är bra 

organiserat/ utformat?  

 Hur handlar du om du behöver få något råd från socialtjänsten, kan du ringa eller finns 

ett annat tillvägångasätt?  

 Kan du beskriva hur samverkan mellan skola och socialtjänst ser ut? Hur går det till: 

innan och efter en anmälan?  

 Stämmer detta med din personliga uppfattning av hur det ska fungera?   

 Anser du att organisationens/skolans struktur spelar en viktig roll i samarbete med 

socialtjänsten?   

Faktorer  

 Vilka faktorer tycker du underlättar ert närvarande samarbete med socialtjänsten?  

 Vilka faktorer anser du hindrar ert närvarande samarbete med socialtjänsten? Känner du 

att sekretesslagen kan försvåra samverkan mellan skolan och socialtjänsten?  

Återkoppling  



38  

 Efter att jag har läst några forskningar kring ämnet ” skola och socialtjänst” har jag stött 

på att en del av forskningar visar att skolpersonal utrycker sitt missnöje i att 

återkopplingen från socialtjänsten saknas efter skolan har gjort en anmälan. Hur tycker 

du det funkar i din kommun?  

 Anser du att det är betydelsefull för skolans arbete med skolbarnet att socialtjänsten 

kontaktar er efter att en anmälan har gjorts?  
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Bilaga 2 Intervjuguide för socialsekreterare  

Bakgrund  

 Yrke/ Befattning   

 Allmänna frågor om utbildning, yrkeserfarenhet. Hur länge har du jobbat på 

socialtjänsten?  

 Kan du berätta hur socialtjänsten verkar som en organisation? Sätter socialtjänsten på 

något sätt i förbindelse med skolan?  

Samverkan  

 Vad innebär begreppet samverkan för dig?  

 Hur anser du, finns det behov av samverkan eller inte?  

 Har ni i socialtjänsten några tydliga grundprinciper för samverkan med skolan? Kan du 

berätta lite mer om detta?  

 Tycker du att samverkan mellan skolan och socialtjänsten i din kommun är bra 

organiserat/ utformat?  

 Upplever du att skolan ringer till er och frågar om råd när de har misstanke om ett barn 

eller finns ett annat tillvägångasätt?  

 Kan du beskriva hur samverkan mellan skola och socialtjänst ser ut? Hur går det till: 

innan och efter en anmälan?  

 Stämmer detta med din personliga uppfattning av hur det ska fungera?   

 Anser du att organisationens/socialtjänstens struktur spelar en viktig roll i samarbete 

med skolan?   

Faktorer  

 Vilka faktorer tycker du underlättar ert närvarande samarbete med skolan?  

 Vilka faktorer anser du hindrar ert närvarande samarbete med skolan? Känner du att 

sekretesslagen kan försvåra samverkan mellan skolan och socialtjänsten?  
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Återkoppling  

 Efter att jag har läst några forskningar kring ämnet ” skola och socialtjänst” har jag stött 

på att en del av forskningar visar att skolpersonal utrycker sitt missnöje i att 

återkopplingen från socialtjänsten saknas efter skolan har gjort en anmälan. Hur tycker 

du det funkar i din kommun?  

 Anser du att det är betydelsefull för skolans arbete med skolbarnet att ni kontaktar 

skolan efter att en anmälan har gjorts?   
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Bilaga 3 Informationsbrev till skolan och socialtjänsten  

  

Hej,  

Jag heter Lucy Tigranjan och läser sjätte terminen på Personalvetarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna termin skriver jag min c-uppsats med syfte att göra en forskningsstudie i ämnet 

samverkan mellan skola och socialtjänst; hur upplever skolpersonalen och socialtjänsten 

samarbete kring barn. Jag är speciellt intresserad att få mer inblick i hur skolpersonalen 

uppfattar återkopplingen från socialtjänsten efter en anmälan.  

Mitt intresse för detta ämne grundar sig på att samverkan/samarbete blev allt mer viktig och 

användbar i arbetet kring skolbarn.  

För att kunna undersöka djupare hur samverkan teoretiskt och praktiskt är uppbyggt i respektive 

organisationer kommer jag att genomföra intervjuer med rektorer och enhetschefer. Ditt 

deltagande som en praktisk utövare är värdefull för att jag ska kunna genomföra denna 

forskningsstudie. Jag hoppas att Du genom Dina erfarenheter och Dina funderingar ger mer 

tydligare bild av hur samverkan mellan socialtjänsten och skolan ser ut.  

Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter var och spelas in på band. Vid intervjuerna kommer 

jag följa etiska riktlinjer, samtliga intervjupersoner kommer att anonymiseras i själva uppsatsen. 

Den information som kommer fram kommer att användas i uppsatsen men hanteras 

konfidentiellt, dvs. jag kommer inte ange någon specifik kommun, arbetsplats eller person.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och det innebär att Du när som helst kan avstå från att ge din 

åsikt utan att någon anledning behöver anges.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Författare: Lucy Tigranjan                                Handledare: Zhanna Kravchenko  

Tel: 0739098984     

Mail: lucy.1974@live.se  

  


