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The aim of this study was undertaken with the aim of examining if there is any working 

collaboration between schools, social services, child/youth psychiatry and the police in the 

chosen community. We have not implicated a survey with pre-chosen answers, as we feel 

giving the interviewee the chance to reply in their own words with their own views gives a 

better total overview of the situation, than some form of multiple choice survey. Selected 

representatives from each above names departments were questioned to enable us to reach a 

varied selection of answers. Failure in cooperation or communication especially with regards 

the adolescent group’s mental health had led to many victims “falling through the cracks” and 

not being noticed by support groups. Despite being introduced several years ago, the 

cooperation between different departments has not shown positive results as the impact of 

working together has not implied the desired strength. It is more and more important we feel 

to highlight the need for a working collaboration between all parties to achieve the common 

goal of helping young people with problems. In order to understand and explain the theory of 

the different agencies working and cooperating together we start by using the facts of the 

already in place cooperation theory, this to show the complexity of a working result between 

adolescence and improving mental health. The results of our study shows a willingness within 

the authorities to cooperate even outside the designated zones, the only hinders being time and 

money. Patient privacy and secrecy of information is not something that would be perceived 

as an obstacle in working together, most important they believe would be the effects of 

creating trust for youth and a working collaboration between different agencies.  

 

Keywords: collaboration/cooperation, adolescent mental health, "falling between the cracks” 

and privacy. 
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1. Inledning 

Allt som oftast kan man läsa tidningsrubriker som utsänder frustration och vrede med sitt 

budskap om hur ungdomar hamnar utanför samhällets normer och värderingar. Klimatet i 

samhället har blivit hårdare och större krav ställs på ungdomar, som till exempel kravet på 

högre utbildning. Ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa är i behov av stöd och hjälp av 

samhället, speciellt om de inte har tillgång till ett fungerande familjesystem och nätverk. För 

att samhället ska kunna ge det bästa möjliga stödet till dessa ungdomar krävs att olika 

myndigheter samverkar.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan ser ut mellan socialtjänst, skola, 

barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och polis i den aktuella kommunen. Det är viktigt att 

belysa samverkan mellan just dessa fyra myndigheter eftersom de samtliga har mycket 

kontakt med ungdomar som har problem. En viktig faktor för att dessa ungdomars psykiska 

hälsa ska utvecklas positivt är att de olika myndigheterna har kunskap om varandras insatser 

och förmågan att samordna insatserna.  

Att unga ska få en trygg och harmonisk uppväxt är föräldrarnas yttersta ansvar. Föräldrarna är 

de som bäst känner barnet och vet hur de ska fostras och skyddas och de flesta föräldrarna tar 

sitt ansvar på allvar. I dessa fall är samhällets funktion att vara ett komplement och stöd till 

föräldrarna, för att barnen ska få en gynnsam uppväxt. Vad som är viktigt att tänka på är att 

samhället inte har något ansvar som går utöver föräldraansvaret. Det är först när föräldrar av 

olika anledningar inte klarar av att ge ungdomen den trygghet de har rätt till, som samhället 

ska ta vid (Frost & Sköld, 1995:13). 

Enligt 6 § förvaltningslagen har alla som arbetar med barn och unga en skyldighet att 

samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, (Skolverket, 2009). 

Modellen nedan visar hur barnet/ungdomen och dess behov är det centrala och runt om 

barnet/ungdomen finns föräldrarna/vårdnadshavarna som har det yttersta ansvaret för dem. 

Barnomsorgen, skolan och andra vuxna har också ett ansvar gentemot barnet/ungdomen och 

när dessa system inte fungerar har samhället och socialtjänsten en skyldighet att se till 

barnets/ungdomens behov (Frost & Sköld, 1995:12). Modellen illustrerar de olika skikt som 

finns som stöd runt barnet/ungdomen.  
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                                      Modell 1. Skolans ansvar när barn far illa, 1995:12 

 

Modellen kan tänkas ge sken av att ungdomar som inte får stöd av sina föräldrar fångas upp 

av nästa skikt och så vidare. I verkligheten är det ofta så att många ungdomar ”faller mellan 

stolarna” på grund av dålig samverkan mellan olika myndigheter. Vår definition av begreppet 

”falla mellan stolarna” innebär att ungdomen inte fångas upp av någon myndighet på grund av 

att deras problematik inte enkelt matchar kriterierna för stöd eller på grund av myndigheternas 

brits på tid och resurser.  

 

Arbetet med att hitta fungerande former för samverkan har pågått i många år utan några 

tydliga positiva resultat. Detta konstateras i propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer m.m. (Prop.2002/03:53). Sveriges riksdag beslutade 2003 att skärpa lagstiftningen 

om skyldigheten att samverka kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 

Socialstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ta fram en nationell strategi, ett policydokument 

för samverkan. Detta dokument, Strategier för samverkan – barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa, är ett stöd i arbetet kring samverkan. Den ökade psykiska ohälsan bland 

barn och ungdomar har gjort att behovet av samverkan mellan myndigheter har blivit än 

tydligare (Skolverket, 2009:5).  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett samverkansperspektiv undersöka hur skolkuratorer, 

socialsekreterare, kuratorer inom barn- och ungdomspsykiatrin samt polis samverkar kring 

gymnasieungdomar i den aktuella kommunen.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser samverkan ut mellan socialtjänst, skola, BUP och polis kring 

gymnasieungdomar i den aktuella kommunen? 

 Hur tolkar de olika myndigheterna ungdomarnas problematik? 

 Vilken påverkan har sekretessen när det gäller myndigheternas hjälp till 

gymnasieungdomar? 

1.4 Förförståelse 

Vår förförståelse, den subjektiva tolkningsbakgrunden för vår problemformulering, som vi har 

fått genom våra praktiska erfarenheter som handläggare och kurator, i arbetet med människor 

har varit av stor betydelse. Efter fem terminer på Socialhögskolan har vi vid ett flertal 

tillfällen stött på uttrycket ”att falla mellan stolarna”, vilket har blivit extra påtagligt för oss 

under praktikterminen då vi erfarit att många barn och ungdomar ”inte tillhört” någon 

myndighet, det vill säga de har inte fått det stöd och den hjälp som de kan tyckas vara i behov 

av.  Samverkan är något som förespråkats på de arbetsplatser som vi besökt, dock fungerar det 

inte alltid i praktiken på grund av bristande resurser och tidsbrist. Det är ofta en 

prioriteringsfråga från personalens sida då man väljer var man lägger sin kraft och energi. 

Som skolkurator kan man till exempel uppfatta att anmälningar till socialtjänsten inte leder 

någon vart. Samtidigt kan man från socialtjänstens sida uppfatta att det finns en vilja och 

önskan om ett bättre samarbete, men en avsaknad av stöd och engagemang från ledningens 

sida på grund av att samverkan inte får påverka det dagliga arbetet. Vi går in i denna studie 

med de förutfattade meningar som vi nämnt ovan, dock anser vi inte oss ha tillräckliga 

kunskaper inom de fyra olika myndigheterna och dess samverkan. Genom detta arbete hoppas 

vi få en större förståelse och inblick i de fyra olika myndigheterna och dess samverkan.  



Emelie Karlsson Ånhed 
Ellinor Wisjö   

4 
 

 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och reflekteras kring studiens metodval och genomförande av 

undersökningen. Studien diskuteras utifrån etiska forskningsfrågor och aspekter. Vi har valt 

att inte gå djupare in på psykisk ohälsa på grund av att vi under våra intervjuer fått vetskap 

om att psykisk ohälsa inte är ett ämne som man samverkar kring. Vi kommer dock att beröra 

begreppet psykisk hälsa för att få en överblick hur den psykiska hälsan utvecklats i Sverige 

sedan välfärdsstatens förändring och för att när myndigheter samverkar kring 

gymnasieungdomar handlar det oftast om deras psykiska mående på ett eller annat sätt.  

2.1 Val av metod 

Vi har valt att göra vår studie utifrån ett samverkansperspektiv mellan myndigheter, vilket 

innebär att vi inte ser det utifrån ett klientperspektiv på grund av studiens omfattning. Vi är 

intresserade av den roll som samverkan har för att främja psykisk hälsa bland ungdomar samt 

hur socialtjänst, skola, BUP och polis tolkar och förstår varandra. För att uppnå vårt syfte har 

vi valt att genomföra undersökningen ur ett kvalitativt perspektiv och genom intervjuer och 

litteratur undersöka våra frågeställningar. En kvantitativ metod skulle vara svår att använda 

för att besvara våra frågeställningar. En enkätundersökning skulle till exempel i vår 

undersökning kunna resultera till att svarspersonerna tolkar våra frågor på ett felaktigt sätt, 

vilket kan leda till att vårt redovisade resultat blir missvisande. I intervjuer däremot finns det 

utrymme för att ställa mer djupgående och öppna frågor, vilket gör att analysen blir mer 

intressant, det vill säga mer innehållsrik. Som intervjuare har man en chans att ställa 

följdfrågor och på så sätt få mer information samt att få fram respondenternas åsikter och 

reflektioner tydligare och bättre.   

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa forskningsintervjuns uppenbara förtjänster och svårigheter är att den skapar en 

hållbar och trovärdig relation mellan intervjuare och intervjuad, stor tidsåtgång och flerfaldiga 

analyssvårigheter. I öppna intervjuer kommer den intervjuades åsikter och synpunkter fram på 

ett bättre sätt än via enkäter (Meeuwisse et al. 2008:37). Det finns även begränsningar i 

intervjusituationen. Exempel på begränsningar kan vara att intervjuaren bestämmer frågorna, 

påverkar intervjupersonen och kan inte bara stimulera berättandet utan även hämma eller 

begränsa det och kanske omedvetet ”tysta” andra berättelser.  
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Den stora utmaningen är att fånga den intervjuades perspektiv och inse att det inte finns en 

utan många ”verkligheter”, eller olika perspektiv på en och samma ”verklighet”. Den 

kvalitativa metodens begränsningar är också att kunskapen är begränsad till just det studerade 

fallet och till den intervjuades utsagor (Andersson & Swärd, 2008:238). Trost (2010) skriver 

om trovärdigheten som det största problemet med kvalitativa intervjuer. Viktigt att man kan 

visa på att ens fakta är trovärdig, samt att informationen redovisas på ett seriöst och relevant 

sätt för den aktuella frågeställningen (ibid. 2010:113).  

Aspers (2007) talar om semistrukturerad intervju som är en strukturerad intervjuform, då 

forskaren själv har tänkt ut vilka frågor som ska ställas för att kunna belysa det fenomen som 

forskaren har för avsikt att undersöka. Denna intervjuform utgår ifrån forskarens perspektiv, 

vilket ger begränsat utrymme för respondentens perspektiv (ibid. 2007:137). Vi har valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer, där vi har tydliga frågor som man kan följa upp 

med de svar som ges. På så sätt finns ett utrymme för att få igång en fråga – svarsdialog. 

Under våra intervjuer kommer vi att använda oss av bandspelare, vilket det finns både 

fördelar och nackdelar med. Fördelarna är bland annat att man kan lyssna på tonfall och 

ordval upprepade gånger samt att man inte behöver anteckna, vilket resulterar i en bättre 

koncentration under intervjun. Nackdelarna kan vara tiden som det tar att lyssna igenom 

banden och besvärligheten med att spola de fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj 

(Trost, 2010:53–54).  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Nedan kommer vi att redovisa hur vi kontaktat våra respondenter, hur vi utfört våra intervjuer 

samt gått tillväga med vår insamlade empiri.  

Vi har intervjuat två skolkuratorer, tre socialsekreterare från socialtjänsten, en kurator från 

BUP och en representant från polisen, under cirka en timme vardera, se bilaga 1. 

Respondenterna har kontaktats via e-post, där vi presenterade oss själva och syftet med 

undersökningen, se bilaga 2. Vi frågade huruvida de kunde tänka sig att ingå i vår 

undersökning och bad dem återkomma till oss. Vi fann det mest lämpligt att utföra våra 

intervjuer i en miljö som intervjupersonen kände sig bekväm och naturlig med, något som 

utmynnade i att vi besökte dem på deras arbetsplatser. Innan intervjuerna skickade vi ut våra 

frågeställningar, för att respondenterna skulle kunna delge oss mer djupgående och 

informativrik fakta, se bilaga 3. Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare, för att 

kunna återge deras utsagor på ett trovärdigt och korrekt sätt samt för att undvika att våra egna 

reflektioner influerade informationen. Vi har transkriberat våra intervjuer, dock har vi uteslutit 

pauser, skratt och suckar och sedan valt ut lämpliga svar och citat som belyser våra 

frågeställningar. Vi har analyserat respondenternas utsagor med hjälp av vårt teoretiska 

perspektiv, för att i analysen bygga vidare på den tidigare forskningen som finns om 

samverkan.  

2.5 Urval 

Vi har valt att intervjua anställda inom socialtjänst, skola, BUP och polis på grund av att det 

är fyra olika myndigheter som har kontakt med ungdomar och dess familjer. Erfarenheter från 

praktiken som skolkurator har bidragit till nätverksmöten med socialtjänsten, BUP och 

polisen, då en del elever på skolan även förkom hos de andra myndigheterna. Kontakten med 

handledaren på praktikplatsen har i sin tur bidragit till kontakter med de aktuella 

respondenterna till vår studie. Denna kontakt är något som Repstad (1999) beskriver som 

”snöbollsprincipen”, det vill säga att informanter introducerar en för eller rekommenderar 

andra informanter. Negativt med ”snöbollsprincipen” kan vara att informanterna endast 

rekommenderar sådana personer som tycker likadant som de själva (ibid. 1999:45). Det 

positiva med ”snöbollsprincipen” kan vara att man direkt får tag i aktuella personer som har 

den kunskap och erfarenhet som man är intresserad av. 
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2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet innebär att ange kvalitet hos den empiri som man samlat in. Validitet 

avser värdet av och relevansen hos de data vi samlat in. Validitet beskriver frågor som syftar 

på att man har samlat in data som man behöver för att uppfylla syftet med undersökningen 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och säkerheten i svaren och ser till att samma resultat är 

oberoende av när och av vem som samlat in data (Kylén, 2004:140–142). Trost (1997) 

beskriver reliabilitet som något underligt vid kvalitativa intervjuer. Han menar att människan 

inte är statisk, utan en deltagare och aktör i en process. Människan får ständigt nya 

erfarenheter och befinner sig i nya miljöer och situationer, vilket innebär att svaren på en 

fråga varierar över tid något som vi märkt under våra intervjuer, då vi haft samma 

intervjufrågor men fått väldigt olika svar. (ibid. 1997:100–101). Det är viktigt att man som 

forskare inte lägger in sina egna åsikter och värderingar när man tolkar och analyser sin 

empiri. Genom intervjuer är validiteten i undersökningen stor, därför att vårt syfte med 

granskningen är att få fram de intervjuades bild av samverkan mellan olika myndigheter. Vi 

kommer att använda oss av samma intervjufrågor vid alla sju intervjuer, för att validiteten i 

undersökningen ska bli så korrekt som möjligt.  

2.8 Etiskt perspektiv 

Enligt Forskningsetiska Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet finns det fyra 

viktiga etiska principer, öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och 

autonomikravet. Öppenhetskravet innebär att i etiska situationer ska forskaren informera om 

sin verksamhet samt inhämta samtyckte från respondenterna. Självbestämmandekravet 

innebär att respondenterna när som helst under undersökningen har rätt till att avbryta sin 

medverkan och att de är med under egna villkor. Konfidentialitetskravet innebär att 

respondenterna är anonyma i största möjligaste mån. Autonomikravet innebär att det 

insamlade materialet endast får användas för forskningsändamålet.  
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De fyra etiska principerna har vi varit noggranna med att följa under våra intervjuer med 

respondenterna. Vi har vid varje tillfälle fått ett samtycke från respondenterna att spela in 

intervjun på band och ingen av respondenterna har haft invändningar på intervjun eller velat 

avbryta intervjun. De har varit tillmötesgående och intresserade av vårt ämne, vilket har 

underlättat kontakten. Ingen respondent har visat någon större oro över anonymiteten, utan de 

har varit öppna och hjälpsamma gentemot oss. Vi har, via e-post, skickat ut information om c-

uppsatsen samt vår intervjuguide till respondenterna, se bilaga 2 och 3.   

2.9 Litteratursökning 

Vi har använt oss av sökord på svenska och engelska, några av orden som vi använt oss av är 

interaction, cooperation, collaboration, psychiatric disorders, samverkan & samarbete, 

ungdomar, skolan, socialtjänst, polis samt psykisk ohälsa. Vi har också använt oss av 

söktjänster via Lunds universitets bibliotekskatalog som Libris, Elin, Socindex och SwePub.  

3. Bakgrund  

Nedan kommer vi att redovisa för hur samverkan och psykisk hälsa har utvecklats sedan den 

svenska välfärdsstaten förändrades. Detta för att visa på hur nya arbetsformer växt fram och 

resulterat i större vikt av samverkan mellan kommun och landsting. Vi har valt att ta upp 

psykisk hälsa på grund av psykiatrins utveckling från att vara institutionell till mer öppen 

verksamhet där vikten av att samverka har blivit mer tydlig. Vi kommer även att redogöra för 

en del av de lagar som styr samverkan mellan olika myndigheter, för att se vad varje 

myndighet har att förhålla sig till.   

3.1 Samverkan 

Det har växt fram nya arbetsformer när den svenska välfärdsstaten förändrades. En ny 

arbetsform är samverkan, något som inte är nytt, men samverkan är idag inget valbart utan 

något nödvändigt. Under 1970 – talet har det beviljats relativt mycket pengar till att utveckla 

olika typer av samordningsprojekt men trots detta så har inget stort forskningsprogram 

initieras inom samverkan. Det är många människor som varit involverade inom olika 

samverkansprojekt så det finns en stor vardagskunskap om fenomenet. Däremot är det brist på 

teoretiskt förankrade studier som kritiskt analyserar samverkan och som kan ge oss ett mer 

generellt perspektiv.  
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Kungliga Majestät rekommenderade redan år 1959 att särskilda samverkansorgan skulle 

bildas i kommunerna för att på så sätt få fram ett regelbundet samarbete. Socialstyrelsen, 

Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen gav 1971 ut gemensamma råd och anvisningar om 

samarbete (Skolverket, 2009:4). Samverkan är något som länge varit aktuellt för verksamheter 

som arbetar med barn och ungdomar enligt Skolverket. Skolverket har ett regeringsuppdrag 

som handlar om samverkan mellan socialtjänst, skola, barn – och ungdomspsykiatri samt 

polis. Avsikten med uppdraget är att den ska bidra till ökad kunskap om metoder och 

tillvägagångssätt inför långsiktiga satsningar på samverkan mellan organisationer (Skolverket, 

2009:5).  

Axelsson och Axelsson Bihari (2007) menar att det under en längre tid har funnits flera olika 

mål eller motiv bakom utvecklingen mot en ökad samverkan mellan myndigheter. Ett mål har 

varit att motverka delningen av välfärdssystemet genom en ökad integration mellan olika 

organisationer och myndigheter. Mer konkret har målet inneburit att man förbättrat kvalitén i 

välfärden, genom att flera olika organisationer bidrar med kompletterande resurser, kunskap 

och kompetens. Andra mål med samverkan har varit att förbättra tillgängligheten och 

kontinuiteten, dock har det alltid funnits ekonomiska motiv (ibid. 2007:12).       

Anledningen till att samverkan i dagens samhälle är något nödvändigt är på grund av två 

tendenser som har uppkommit efter välfärdsstatens utveckling. Dessa två är: 

heterogeniseringsprocessen och renodlig respektive diversifiering av verksamheterna. 

Heterogeniseringsprocessen innebär att man gått från detaljstyrning och centralisering till 

ramlagsstiftning och en åtföljande decentralisering av beslutsbefogenheter som har inneburit 

nya verksamhetsformer. Renodlig respektive diversifiering syftar till innehållet i 

verksamheten, vilket innebär att välfärdsstatens aktörer avgränsar sin verksamhet, det sker en 

renodling. Exempel på detta är att hälsa – och sjukvårdens uppgifter förs över på andra 

aktörer, oftast kommunen. Detta ledar till att parallellt med hälso- och sjukvårdens renodling 

sker det en diversifiering av kommunens uppgifter. Dessa processer leder till en för 

välfärdsstaten helt ny typ av beroendeförhållande mellan de olika aktörerna, vilket kräver att 

dessa samverkar för att man ska klara de olika verksamheterna (Danermark & Kullberg, 

1999:9). 
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3.2 Psykisk hälsa 

Det har sedan 1960– och 1970 talet skett stora förändringar inom det svenska 

välfärdssystemet. Det har skett en omfattande avinstitutionalisering inom flera delar av 

systemet. Införandet av socialtjänstlagen och hälso– och sjukvårdslagen är exempel på en 

omfattande decentralisering av viktig verksamhet. En av de verksamheter som blivit öppnare 

är den psykiatriska vården. Psykiatrireformen fastslår att det är socialtjänsten som har det 

övergripande, samordnande ansvaret för vården av psykiskt störda. Psykiatriutredningen, som 

låg till grund för psykiatrireformen, handlar i första hand om de psykiskt stördas situation 

utanför den traditionella psykiatrin. I utredningen betonas flera förhållanden som påverkar 

patientens möjligheter till vård och rehabilitering på ett negativt sätt. De viktigaste av dessa 

faktorer är att samverkan mellan psykiatri och andra myndigheter är dåligt utbyggd, att 

rehabiliteringsinsatserna är dåligt utvecklade, dåligt samordnade och vilar på en föråldrad 

ideologi och dåliga kunskaper. Det har visserligen förekommit samverkan mellan olika 

myndigheter under lång tid men det är först de senaste åren som det blivit mer av en plikt att 

samverka. Det är viktigt att samhällets olika aktörer blir bättre på att upptäcka människor som 

befinner sig i kris, för att tidigt kunna sätta in åtgärder (Danermark & Kullberg, 1999:21–23).  

Det är vanligt hos personer med psykisk ohälsa att det finns en avsaknad av någon att anförtro 

sig åt och att det vid psykisk ohälsa behövs riktade insatser av olika aktörer i samhället. För 

att hitta möjliga vägar till hjälp, är det viktigt att vända sig till professionella behandlare som 

är vana och har kompetens att möta människor i kris. Det är också viktigt med ett långsiktigt 

stöd och generella insatser av samhället som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa. Generella insatser för ungdomar kan hjälpa dem att på egen hand hantera 

påfrestande situationer i livet (Meeuwisse et al. 2008:126).      

Enligt Sundell och Colbiörnsen (1996) råder det stor enighet om ett behov att förbättra den 

förebyggande ungdomsvården.  Att tidigt komma in med förebyggande insatser för barn och 

ungdomar som växer upp i riskmiljöer innebär att man ger ungdomen en chans till en bättre 

start i livet. Socialnämnden har enligt 12 § Socialtjänstlagen huvudansvaret för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Socialnämndens skyldighet är att utreda och 

bistå barn i riskmiljöer.  
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Ett gemensamt ansvar finns hos de myndigheter som på något sätt kommer i kontakt med barn 

och ungdomar att vid misstanke utreda enligt 71 § Socialtjänstlagen. Skolan har en särskilt 

viktig roll i barnet och ungdomens liv, då skolpersonalen träffar dem så gott som dagligen har 

de lättare för att se om deras beteende är avvikande eller om sviktande hälsa förekommer 

(ibid. 1996:11). 

3.3 Lagar som styr samverkan 

Att arbete inom en myndighet innebär också att arbeta efter bestämda lagar. Vi har nedan valt 

att nämna några av de lagar som visar på den lagstadgade samverkan som finns mellan olika 

myndigheter. Detta visar på att det finns många olika lagar inom de olika myndigheterna som 

man behöver vara medveten om när man samverkar med varandra. Det är inte bara den egna 

myndighetens lagar, regler och förordningar som är viktiga att känna till utan även att det 

finns lagar, regler och förordningar för de andra myndigheterna som påverkar samverkan. Det 

gäller att man kan anpassa sin samverkan efter dessa och kunna föra ett samarbete trots detta. 

Enligt lag (1986:223) Förvaltningslagen 6 §, skall samverkan mellan myndigheter ske. Varje 

myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.  

Enligt lag (1980:100) Sekretesslagen 1 kap 1 §, avser denna lag bestämmelser angående 

tystnadsplikt i det allmännas verksamheter och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att 

allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).  

Enligt 1 kap 5 § innebär det att sekretessen inte utgör hinder mot att uppgift lämnas ut, om det 

är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. 

Enligt lag (2001:453) Socialtjänstlagen 1a §, skall socialnämnden i frågor som rör barn som 

far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. 

denna lag och av sekretesslagen (1980:100). 
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Enligt lag (2010:800) Skollag 29 kap 13 § skall huvudmannen för verksamhet som avses i 

denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor 

som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de 

begränsningar som följer av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt 15 

kap 4 § skall huvudmannen för gymnasieskolan samverka med samhället i övrigt. 

Enligt lag (1982:763) Hälso- och sjukvårdslag 1 §, skall sjukdomar och skador utredas, 

behandlas och medicinskt förebyggas. Enligt 26e § skall landstinget och kommunen samverka 

så att en enskild som kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har ansvar för, också få 

övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 3d § som hans eller 

hennes tillstånd fordrar. 

Enligt lag (1984:387) Polislag 3 §, skall polisen samarbeta med åklagarmyndigheterna. 

Samarbetet skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer, vilkas 

verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande 

samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 

förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 

4. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer vi att presentera olika studier som gjorts om samverkan inom 

socialt arbete och psykologi. I den tidigare forskning har vi valt ut studier som utgår från 

svenska förhållanden om samverkan mellan olika myndigheter som vi fann relevanta att 

relatera till vår studie. Samverkan består av olika aktörer med olika kunskaper och 

erfarenheter och det är viktigt att ha respekt för varandras professioner. Trots olika aktörer så 

behöver det inte alltid ses som negativt utan det kan även berika och utveckla samverkan 

(Stenberg, 2000; Hjortsjö, 2005; Danermark & Kullberg, 1999). Det gemensamma för dessa 

studier är att de lyfter svårigheterna men understryker vissa fördelar. 
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4.1 Samverkan 

Rebecca Stenberg (2000) har skrivit en avhandling som heter Organisationslogik i samverkan 

- konsten att organisera samverkan i en imaginär organisation av offentliga aktörer. Det är 

viktigt att få en ökad kunskap om det samarbetsorganiserande som allmänt kallas samverkan. 

Samverkan mellan offentliga organisationer är ett område som växer allt mer. Vid samverkan 

är det viktigt att förstå innebörden av att vara olika aktörer i olika organisationer (ibid. 2000: 

3-4). Imaginära organisationer är en organisationsform som bygger på gränsöverskridanden 

mellan olika aktörer. Detta kan innebära att ett samarbete med andra aktörer i samhället kan 

ge gemensamma fördelar genom höjd effektivitet och lägre transaktionskostnader. En 

imaginär organisation kan bestå av mer eller mindre oberoende aktörer från helt olika 

verksamheter och strukturerna kan se olika ut (Stenberg, 2000:20–21).  

Stenberg fortsätter med att förklara begreppet samverkan som förekommer i alla tänkbara 

former av verksamheter, som omfattar kommunikation mellan aktörer. Det kan lätt tyckas att 

samverkan är något som sker inom offentligheten. Så är det naturligtvis inte utan samverkan 

sker på olika ledder och kors och tvärs både inom och mellan offentliga, frivilliga och privata 

organisationer. Under de senaste åren har det framkommit behov av att samverka för att 

använda resurser mer effektivt och för att ge större utfall för medborgarna (ibid.2000: 26-27).  

En av Stenbergs slutsatser av hennes empiriska studie är att när man i samverkan är olika 

aktörer i den imaginära organisationen resonerar man utifrån olika synsätt vilket gör att man 

tolkar samverkan på olika sätt och hamnar i motsättningar och konflikter utan att veta varför 

(ibid. 2000: 197). Det verkar även vara så att ju mer man suddar ut gränserna mellan 

varandras arbeten och uppgifter desto viktigare är det med en tydlig rollfördelning av vilka 

förväntningar som finns på de olika grupperna, både från dem själva och från andra (ibid. 

2000: 214). Det behövs olika faktorer för att samverkan ska kunna fungera. Dessa är bland 

annat att samverkan behöver bygga på ett gemensamt uppdrag och en vision i form av mål 

och strategier, att rollerna är tydligt fördelade och att man ser på hur strukturen i 

organisationerna är uppbyggda för att hitta funktioner som motsvarar varandra.  
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Sammantaget är det viktigt att alla aktörer känner sig tillräckligt delaktiga i samverkan för att 

vara motiverade och känna ansvar.  De behöver även känna sig tillräckligt autonoma för att 

inte känna att sin professionalitet blir hotad. Olika roller och uppdrag måste definieras och 

göras tydliga. Uppdrag och mål behöver översättas mellan olika organisationer och kulturer. 

Samverkan är en balansgång mellan närhet och distans, mellan autonomi och samarbete och 

mellan centraliserad styrning och decentraliserade initiativ som kräver kommunikationer i alla 

riktningar (ibid. 2000: 218-219).  Man kan inte säga att skillnader i organisationslogik och att 

man är olika aktörer alltid är ett hinder i samverkan, ibland är det så att skillnader kan ses som 

dynamisk potential för utveckling där man stödjer varandras utveckling. Enligt Stenberg så är 

samverkan mellan organisationer och mellan samhällssektorer en förutsättning för utveckling 

av välfärden (ibid. 2000: 229-230).  

Maria Hjortsjös (2005) avhandling, Med samarbete i sikte, har varit att förstå innebörden av 

samarbete mellan personal som tillhör olika organisationer i en samlokaliserad verksamhet. 

Familjecentralen är ett exempel på en samarbetsmodell som innebär att man samarbetar 

mellan professioner med olika organisationstillhörigheter i en samlokaliserad verksamhet. 

Familjecentralen som organisation ska tjäna barnfamiljer inom ett geografiskt avgränsat 

område. Personalen som arbetar är bland annat barnmorskor, barnsjuksköterskor, 

förskolepersonal, socionomer, läkare, psykologer och familjerådgivare. Syftet är att man 

utifrån familjens hela livssituation ska främja god hälsa hos barn och föräldrar och erbjuda 

socialt stöd och sociala insatser (ibid. 2005:4). Det behövs ett samarbete mellan 

yrkesverksamma för att enskilda yrkeskompetenser inte alltid räcker till och för att hjälpa 

människor med sammansatta problem. Genom samarbete utnyttjar man resurserna bättre samt 

att samarbete ses som något värdefullt och nödvändigt. Ett effektivt samarbete förhindrar att 

individerna ”faller mellan stolarna”. Samarbetet blir till fördel både för de professionella och 

för klienterna. Samarbete blir ”lösningen” på problemet (ibid. 2005:3-4).   
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Hjortsjö har i sin forskning bland annat kommit fram till att ett samarbete mellan olika 

organisationstillhörigheter utgår ifrån en ”vinstaspekt”. Enhetens egna resurser kan användas 

effektivare genom kompletterande information från samarbetande parter och att hjälpen som 

kan fås kan avlasta enheten. Konsultation kan även vara en metod som fungerar för att få en 

ömsesidig förståelse för en gemensam syn på hur man ska förstå och angripa olika problem. 

Genom samarbete med andra yrkesgrupper kan man hänvisa ungdomen till rätt ställe eller 

komplettera med annan expertkunskap när det uppstår sådant som ligger utanför sin egen 

expertis. Samarbete kan därför ses som ett verktyg i det förebyggande arbetet med 

barn/ungdomar. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper gör att de närmar sig varandra i det 

gemensamma arbetet men samtidigt står de med ena benet i sin moderorganisation och 

därigenom skyddar de sin kompetens och yrkesidentitet. De som samarbetar tillhör alltså olika 

enheter och ofta poängteras de personliga relationernas betydelse för att samarbete ska 

fungera. I en samarbetsrelation bör aktörerna vara professionella och samarbeta utifrån sin 

yrkesuppgift, men samtidigt är de individer som präglas av sin personlighet. Det är alltså 

viktigt med personkemin mellan de olika aktörerna för att samverkan ska fungera så bra som 

möjligt (ibid. 2005:168–171). Samarbete är något positivt och värdefullt när det fungerar med 

respekt för varandras gränser. Det är många olika aktörer i flera olika organisationer som 

samverkar med varandra, vilket gör att det kan hända att ju närmre man kommer varandra 

desto lättare är det att ”tappa bort sig själv”. Det är viktigt att man har kvar sin egen 

personlighet samt sina egna kunskaper och erfarenheter. Människorna är olika och de gör 

skilda saker, men det ger även en trygghet då de vet vad de kan begära och förvänta sig av de 

andra enheterna (ibid. 2005:190).  

Danermark och Kullberg (1999) har under tre år följt ett samverkansprojekt mellan flera olika 

aktörer som arbetar med personer med dubbla diagnoser, psykisk störning och missbruk. 

Detta har gett värdefulla insikter i samverkansformens villkor. De har reflekterat över vilka de 

grundläggande och generella problemen är, men även hur man kan övervinna eller åtminstone 

bearbeta dessa på ett konstruktivt sätt. Författarna har inte för avsikt med projektet att visa på 

effektiva lösningar utan vill istället bidra med insikt i vilka mekanismer som skapar problem i 

samverkan och diskutera möjligheterna för samverkan. Målet är att finna långsiktiga lösningar 

genom att förmedla kunskap till de berörda (ibid. 1999:12–13).  
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Problem i samverkan skapas på grund av att det handlar om organisationer där det finns 

många olika intressen, kompetenser och kunskaper. Detta bidrar till att problemen 

förekommer när det är oklart mellan de olika aktörernas domäner, behandlingsformer, mål 

och värderingskriterier samt förväntningar på samverkansformerna (ibid. 1999:14). 

Författarna har identifierat tre problemområden som oftast uppstår då organisationen ska 

samverka. Dessa tre är: lagstiftning och regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller samt 

organisation. För att uppnå bra samverkan är det viktigt att man uppmärksammar de skilda 

synsätt som finns mellan professionerna och hur dessa ska hanteras. Det är inte alltid så att 

olikheter bara skapar problem i samverkan utan det kan även befrukta och berika arbetet. En 

förutsättning för detta är dock att olikheterna är komplementära och inte konkurrerande (ibid. 

1999:103).  

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar samverkan positivt mellan olika myndigheter 

och det är bland annat att det är viktigt med bra sociala relationer samt att det finns en klarhet 

i målsättningar, regler och ansvarsfördelning för att samverkan ska kunna fungera. Det som 

kan hämma samverkan är bland annat att samverkan har för vagt formulerade mål, olika 

kunskapstraditioner och olika ansvarsfördelning, skilda organisatoriska strukturer samt en 

asymmetrisk relation mellan de samverkande. I samverkan kan det uppstå många och olika 

problem när olika aktörer möts. Problemen har sin grund i olika typer av organisationer, 

arbetsförhållanden, kunskaps och kompetensfrågor. Situationen kommer säkert att förbättras 

långsamt även om det kan ta lång tid att övervinna de problem som samverkan medför. 

Nödvändigheten att samverka, ökade insikter och ökad effektivitet ska vägas mot tradition, 

maktförhållande och prestige. Det finns såväl starka krafter som verkar för en god samverkan 

liksom det finns starka motverkande krafter (ibid. 1999:54–57).  

Samverkan är ett tecken i tiden. Välfärdsstaten söker nya arbetsformer och samverkan har 

blivit ett sätt att organisera arbetet efter delvis nya former. Dessa former förutsätter ett 

närmare samarbete mellan olika yrkesgrupper och professioner (ibid. 1999:164). Danermark 

och Kullberg föreslår att man bör ”lära sig” samverkan redan i grundutbildningen. Det måste 

till insikter och kunskap om samverkan, inte bara som arbetssätt, utan att få grundläggande 

insikter i de olika aktörernas lagmässiga, kunskapsmässiga och organisatoriska förutsättningar 

för att samverkan (ibid. 1999:166–167).  
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6. Teori 

En teori behövs för att kunna koppla samman empirin och frågorna. En lämplig teori skapar 

förståelse och förklaring för studien. Teorin öppnar upp möjligheter och nya tankar i mötet 

mellan teori och empiri (Aspers, 2007:78). Den teori vi valt att utgå ifrån är samverkansteorin, 

för att se på hur samverkan mellan myndigheter kan förstås och förklaras. Vi har också valt att 

koppla in den utvecklingsekologiska modellen för att se om man utifrån de olika nivåerna, 

makronivån, mikronivån, exonivån och mesonivån kan förstå den komplexitet som finns kring 

samverkan.  

6.1 Samverkansteori 

Vi har valt att lyfta fram samverkansteorin då man utifrån den teori kan förstå och förklara 

hur samverkan kan se ut mellan olika myndigheter. Det är en teori som också tar upp olika 

aspekter kring samverkan, till exempel förutsättningar, förväntningar och ansvar gentemot 

varandra. I denna studie avser vi främst att använda definitionerna samverkan och samarbete 

utan att göra någon skillnad mellan de. Det finns i den samhällsvetenskapliga litteraturen 

olika och motstridiga definitioner av begreppet samverkan och liknande begrepp som 

samordning och samarbete. Integration är ett samlingsnamn på begreppen samverkan och 

samarbete som innebär att olika aktörer eller aktiviteter har förts samman till en större helhet 

(Axelsson & Axelsson Bihari, 2007:13).   

Enligt Danermark (2005) är samverkan något som ligger i tiden, något vi inte kan komma 

undan och något som förhoppningsvis kan leda till utveckling. Samarbete är en naturlig del av 

vår vardag och det sociala livet bygger på samarbete mellan människor. Samverkan däremot 

innebär att man tillsammans med andra, som är styrda av andra regelsystem och i annan 

organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål (ibid. 2005: 8-10). Samverkan kan ha 

olika betydelser i olika sammanhang, vilket kan skapa en förvirring för aktörerna. För 

myndigheterna är det betydelsefullt att man redan i ett inledande samarbete diskuterar 

samverkan/samarbetets innebörd och även andra definitioner.  

Samverkan är alltså: Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i 

en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. 
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Bakom olika arbetssätt eller de tillsynes konkreta och praktiska diskussionerna i ett 

samverkansprojekt finns alltid olika teorietiska antaganden. Aktörerna har olika 

kunskapstraditioner och olika ”språk”. Samverkan innebär möten med andra människor som 

talar olika ”språk” och man drar sig ofta för att blotta sin okunnighet och fråga vad ett obekant 

ord betyder. En nackdel med att man har olika ”språk” kan vara att vissa ord inte går att 

översätta till vardagssvenska, utan att det förlorar sin betydelse (ibid. 2005: 28-29).        

Samverkan är ett ord som väcker känslor av förhoppningar, förväntningar men även olust. 

Förhoppningen hos verksamheter är att det ska kunna bli effektivare, billigare och bättre 

genom samverkan. Positivt med samverkan är att individen vidareutvecklas och att man får ge 

andra del av sina kunskaper och erfarenheter. Det finns även negativa sidor av samverkan som 

kan upplevas oroande, så som att samverkan ofta innebär en förändring av arbetet, en 

förändring mot det okända. Det kan lätt skapas en irritation och oro om syftet med samverkan 

är oklart. Samverkan är också något som tar tid och kraft från det dagliga arbetet. Det är även 

vanligt att det finns skillnader i makt och inflytande mellan de samverkande myndigheterna 

(Danermark, 2005:8–10).  

All samverkan innebär att man samarbetar om något och samverkansprocessen utvecklas 

olika beroende på om man arbetar med levande människor eller inte, eftersom människan har 

egna tankar, åsikter och känslor. I första hand handlar det om samverkan mellan personer som 

är utbildande att arbeta med andra människor, i organisationer som har liknande syfte till 

exempel inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samverkansprocessen är en 

lärandeprocess där frågor om makt, inflytande och känslor spelar en stor roll (ibid. 2005:13–

17). Det är många samverkansprocesser som misslyckas, vilket ofta beror på att man inte 

diskuterar förutsättningarna för samverkan innan samverkansprocessen startar. Det finns flera 

faktorer som påverkar förutsättningarna för samverkan, till exempel är det ofta olika 

yrkeskategorier inblandade med olika utbildningar, olika sätt att se på problemet, förklara det 

samt lösa det. Lagstiftningen, regelsystem, anvisningar och avtal ser olika ut även om man 

arbetar inom samma organisation, alltså finns det en uppsättning formella och informella 

regler som styr arbetet och som kan skilja sig åt för de inblandade. Det är inte alltid som 

skillnader innebär hinder, ibland kan skillnaderna vara stimulerande och utvecklande för 

samverkan (ibid. 2005:10–13).  
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I samverkan är det bra att aktörerna har uttalade mål och upplevda behov av ett samarbete, 

men även en tydlighet kring vilken målgrupp och vilka problem de arbetar för att lösa. Det 

kan vara av vikt att man har kunskap om varandras regelverk och verksamheter för att 

samverkan ska kunna fungera. Detta behöver inte gälla i alla samverkansformer, utan det är 

beroende på situation (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007:22) I samverkan mellan olika 

myndigheter möts olika professioner som innebär en kamp om dominans eller om att få sina 

perspektiv hörda. Vissa kunskaper har mer status och tyngd än andra. Yrkesgrupper har olika 

prestige och makt, vilket innebär att ju större skillnaderna är, desto större är sannolikheten att 

problem uppstår i samverkan. Men även skillnader kan göra att samverkan berikas, då 

ungdomens situation kan kräva att man faktiskt har olika synsätt. Då människan är en helhet 

som består av en biologisk, en psykologisk och en social del är det viktigt att olika 

professioner samverkar kring individen för att på så sätt få en klar uppfattning om problemet. 

Olika professioner har olika sätt att se problemen utifrån. Det kan bli svårt att förstå varandra 

om man inte har någon kunskap om varandras synsätt och arbetssätt. Samverkan kan komma 

att bli bättre om man gemensamt uppmärksammar varandras professioner och gör oenigheten 

till att man lär av varandra och utvecklas (Danermark, 2005: 25-28).  

 

Behovet av samverkan kring barn och ungdomar har uppmärksammats mycket de senaste 

åren skriver Fleetwood och Matscheck (2007) i sitt kapitel ”BUS- avtalet – en fråga om 

samverkanskompetens”. Kravet att samverka kring barn och ungdomar är alltså generellt och 

gäller många olika verksamheter menar Fleetwood och Matscheck. Detta innebär en stor 

utmaning för de myndigheter som berörs. Ungdomar träffar olika professioner vid olika 

ändamål, och dessa yrken är organiserade i olika verksamheter, som socialtjänst, skola, BUP 

och polis (Axelsson & Axelsson Bihari, 2007: 163). Olika aktörer ser olika lösningar på en 

problemsituation, vilket innebär att man kanske inte ska samarbeta kring allt, dock anses det 

att mångfalden är viktigt då den bidrar till gruppens styrka. När man ingår i 

samverkansgrupper bör man ha med sig att samverkan inte alltid blir som man tänkt sig, men 

att det är viktigt att man hittar en gemensam nämnare att samverka kring. Olika aktörer har 

olika ansvar och kompetenser som bidrar till en bättre helhetssyn runt ungdomen 

(Ungdomsstyrelsen, 2002:25). Det behövs såväl politisk- som ledningsnivå för att samverkan 

ska kunna bestå över tid. Det ger arbetet den legitimitet som behövs för överlevnad 

(Skolverket.se, 2009).  
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Även Danermark (2005) visar att det genom erfarenheter i samverkansprojekt är mycket 

viktigt med en klar och tydlig ledning för att samverkan ska fungera över tid. Det råder ofta 

stora brister avseende ledningsfunktionen, vilket kan bero på tidsbrist och okunskap om vad 

samverkan handlar om. Danermark menar att ledningen måste ha en aktiv roll under hela 

processen, då det ständigt dyker upp frågor som bäst hanteras på ledningsnivå. Något som 

även påverkar möjligheterna till samverkan är att vissa myndigheter är mer politisk styrda än 

andra, till exempel inom hälso- och sjukvård är arbetet mindre politiskt styrt än inom 

socialförvaltningen (ibid. 2005:18–19 & 36). Det kan vara svårt att ha en kontinuitet i 

samverkan, då det kan komma in nya politiker och aktörer på ledningsnivå som har en annan 

syn på samverkan än vad de tidigare aktörerna kanske hade. Detta medför att det då kan bli 

svårt för myndigheternas aktörer att bibehålla en god samverkan och förutsättningarna 

förändras.       

I kommunen där vi gjort vår studie finns det ett Länsövergripande avtal – en 

ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt 

psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver stöd från samhället. Man har 

upprättat något som kallas för en samordnad individuell plan (SIP-avtal) som innebär att ett 

avtal görs tillsammans med det enskilda barnets eller ungdomens vårdnadshavare. Genom att 

teckna formella avtal formaliseras samverkan i möjligaste mån, vilket är främjande för 

samverkan över tid. Saknas sådana avtal kan det vara svårt att, då en tid förflutit och 

exempelvis personer i ledande positioner bytts ut, fortsätta vara överens kring hur samverkan 

ska organiseras (Skolverket, 2009). Avtalet anger vilka insatser som ska ges och vem som är 

ansvarig för insatserna samt uppföljningen av dessa. Kommunerna och landstinget ska 

samverka i planering och insatser för att stödet till barnet/ungdomen ska fungera (Bilaga 4). I 

kommunen finns det en överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun som 

syftar till en ökad trygghet med koppling till hälsa. Målet med samverkan innebär att behålla 

en trygg kommun för ett fortsatt arbete med att öka skyddsfaktorerna och minska 

riskfaktorerna. Nätverket består av representanter från kommunen (socialförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, enheten för skydd och säkerhet, 

gatuförvaltningen), polisen och landstingets folkhälsoenhet. Genom en bred representation 

skapas det goda förutsättningar för en trygghetsfrämjande och brottsförebyggande kommun 

med koppling till hälsa.   
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6.2 Utvecklingsekologiska modellen 

Den utvecklingsekologiska modellen, som utformats av den amerikanska psykologen 

Bronfenbrenner, illustrerar ungdomens samspel med de olika miljöer som ungdomen befinner 

sig i. Under hela livet sker en pågående utveckling, påverkad av relationer inom och mellan 

både närmiljöer och större sociala sammanhang. Modellen är uppbyggd av fyra nivåer som är 

på olika avstånd från individen (Lagerberg & Sundelin, 2000:19).  

    

 

 

 

 

 

                               

                                                                     

 

 

                                                                    Figur 2. (Skolverket, 2009) 

 

De fyra olika nivåerna i figur 2 är:  

Mikronivån – Relaterar till våra vardagliga situationer med bland annat familjen, grannar, 

arbetsplatsen och skolan och hur dessa påverkar individen.  

Mesonivån – Fokuserar på samspelet mellan de olika komponenterna på mikronivån och hur 

dessa påverkar oss i vår privata sfär.   

Exonivån – Handlar om de värderingar och normer som finns i samhället, men som påverkar 

våra liv positivt eller negativt.  

Makronivån – Syftar på det mer övergipande strukturerna som lagstiftning och politiskt 

system. Även här har normer och värderingar en inverkan på individen.   
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De fyra nivåerna samspelar med varandra och ser till helheten runt individen istället för till de 

enskilda delarna (Svensson, 2007:309). Med helhetssyn menas att hänsyn tas till barnets 

hemsituation, relationer, skolsituation, fritid, fysiska och psykiska hälsa och att man ska se 

detta i ett sammanhang, där delarna ömsesidigt påverkar varandra. Ungdomar kommer under 

sitt liv i kontakt med flera olika myndigheter, till exempel sjukvård, barnomsorg och skola. 

När en ungdom riskerar att fara illa är det ett gemensamt samhällsuppdrag, då samverkan 

mellan olika myndigheter kan tillföra olika perspektiv, vilket kan bidra till en konstruktiv 

helhetsbedömning av ungdomens behov. När olika verksamheter bidrar till samlade insatser 

för ungdomen kan det också ses som samverkan (Dahlberg & Forssell, 2006:19–20).  Enligt 

Lagerberg och Sundelin (2000) ska Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell inte enbart 

ses som en beskrivning av samhälleliga och social sammanhang. Tanken är att modellen ska 

fungera som ett hjälpmedel för en större förståelse av samspelet mellan barn, familj och 

samhället (ibid. 2000:19).  

7. Analys 

För att vi ska kunna göra en gedigen analys av vår empiri kommer vi att använda oss av 

samverkansteorin samt utvecklingsekologiska modellen och koppla det till respondenternas 

resonemang kring samverkan mellan myndigheter. I analysen kommer vi att kursivera 

respondenternas utsagor och för att leda läsaren genom vår analys har vi valt att utgå ifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar.  

Vi kommer att benämna respondenterna utifrån deras professioner för att de ska vara 

anonyma samt för att klargöra vilken myndigheter som anser vad. I analysen kommer vi att 

utgå ifrån våra frågeställningar och har delat in respondenternas utsagor i fyra olika 

kategorier:    

 Respondenternas uppfattningar om samverkan kring ungdomar. 

 Samverkan mellan socialtjänst, skola, BUP och polis i den aktuella kommunen.  

 Skolans, socialtjänstens, BUP och polisens synsätt och tolkningar på 

gymnasieungdomars problematik.  

 Sekretessens påverkan på myndigheternas samverkan. 
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7.1 Respondenternas uppfattningar om samverkan kring ungdomar  

Respondenterna i den aktuella kommunen ansåg generellt sätt att det är viktigt med 

samverkan mellan olika myndigheter. Samverkan behövs för att man ska kunna tillgodose 

ungdomarnas behov. Respondenterna uttryckte sig alla på olika sätt runt ämnet samverkan 

kring ungdomar.  

 Kuratorn på BUP: Det är vikigt med samverkan, att man vet vad den andre arbetar med och att man 

jobbar mot samma mål, men utifrån olika infallsvinklar.    

 
Representanten från polisen: Allt samarbete är lagstiftat och man ska samarbeta med varandra. Jag 

tycker att samverkansavtal till viss del är överflödiga men samtidigt har jag sett en vinst i avtalen, då 

jag kan ta fram det och visa på vad som har åtagits i kommunen, en arbetsbeskrivning i samverkan. 
 

Socialsekreterare: Det är mycket viktigt att det finns en samverkan runt ungdomarna generellt.  

 

Då det har växt fram nya arbetsformer sedan den svenska välfärdsstaten förändrats är 

samverkan idag inte någonting som man kan välja, utan nödvändigt eftersom det idag har gått 

ifrån centralisering till decentralisering. I dag sker det en renodling av olika verksamheter, 

vilket man bland annat kan se utifrån att hälso- och sjukvårdens uppgifter läggs över på 

kommunen. Som myndighet blir man mer specialiserad på sin uppgift, vilket leder till att man 

blir mer beroende av samverkan för att man ska kunna få den bredd och den kompetens som 

behövs för att hjälpa ungdomarna och för att de inte ska ”falla mellan stolarna” (Danermark & 

Kullberg, 1999:9). Utifrån den utvecklingsekologiska modellen syftar makronivån på det mer 

övergipande strukturerna som lagstiftning och politiskt system samt normer och värderingar. 

Makronivån har betydelse för hur samverkan bedrivs myndigheter emellan, då lagstiftning 

och politik har en stor påverkan. Samverkan kan bli problematisk då myndigheter inte har 

samma lagstiftning och förordningar. Danermark och Kullberg (1999) har i sin studie 

identifierat olika problemområden som uppstår när myndigheter ska samverka, en av dessa är 

lagar och regelverk som skiljer sig åt (ibid. 1999:103). Det väsentliga är att man inte bara ser 

till lagstiftningen och förordningarna, utan även till meningen med samverkan. 

Respondenterna ansåg det var viktigt med ett syfte och att man inte bara samverkar för att 

lagarna säger det. De menade också på att samarbetet ska vara meningsfullt för ungdomarna 

och för de professionella och att det ska bidra till den hjälp som ungdomen är i behov av, 

vilket man kan se i nedanstående utsagor. 
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Skolkuratorn: Jag tycker att det är viktigt att tänka på för vem det är man samverkar, det är ingen idé 

att samverka med andra och gå på massa möten om det inte leder någonvart. Jag tycker inte att det 

finns någon direkt samverkan där skolan, socialtjänsten, BUP och polisen sitter och samverkar utan 

att det är ett aktuellt ärende som det berör.   

Skolkuratorn: Jag tycker att det behövs samverkan mellan olika myndigheter, men att det är viktigt att 

tänka på att det finns ett syfte med samverkansmötena.  

Enligt Hjortsjö (2005) kan myndigheters egna resurser användas effektivare genom 

kompletterande information från samverkansparterna. Genom rådgivning kan man få en 

ömsesidig förståelse och en gemensam syn på hur man ska förstå och angripa olika problem. 

Samverkan kan bidra till att ungdomen kan hänvisas till rätt ställe och få den expertkunskap 

som är behövlig (ibid. 2005:168–169). Sammanfattningsvis är det viktigt att man inte 

samverkar bara för samverkans skull utan att det finns uttalade mål och synliga behov, vilket 

även Axelsson och Bihari Axelsson (2007:12) samt våra respondenter är överrens om.  

Gemensamt för de båda skolkuratorerna är att de talar om sin roll som ”spindeln i nätet” och 

hur de som ”spindlar” får vara en kontakt genom eleven till andra myndigheter. Nedan visas 

en visuell beskrivning av hur ungdomen placeras i mitten och hur koordinatorerna ser ut kring 

ungdomen.  

Skolkuratorn: Det behövs inte någon direkt samverkan, då skolan har en lärande roll, jag arbetar mer 

som en ”spindel i nätet” och hjälper ofta till att förmedla kontakter med andra myndigheter. Jag 

bjuder in de myndigheter som är berörda till nätverksmöte när någon mår dåligt eller när något 

uttalat problem uppstår.  

Skolkuratorn: Det är vid nästan varje tillfälle som skolkuratorn är den som tar kontakt med BUP, 

socialtjänsten eller föräldrar vid behov.  
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Figur. 4 Erfarenheter av samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (2010)   

 
Bilden visar på att det är många myndigheter som är involverade i ungdomens liv och att det 

är en komplex verklighet som ungdomen befinner sig i. Runt omkring ungdomen finns ett 

nätverk där det är olika professioner som ska samverka med varandra, utifrån bland annat 

olika målsättningar. Det är viktigt att diskutera förutsättningarna för samverkan. Det finns 

flera faktorer som påverkar förutsättningarna för samverkan, till exempel är det ofta olika 

yrkeskategorier som samverkan. Dessa har olika sätt att se på problemet, förklara det och lösa 

det. Detta gör att det är viktigt att man som myndighet är öppen och villig att lära av varandra 

och dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som de olika myndigheterna har. Många 

myndigheter har även olika lagar, regler och riktlinjer som är viktiga att känna till för att man 

ska kunna skapa en bra samverkan. Dessa skillnader behöver inte alltid vara till hinder utan 

istället kan de ses som stimulerande och utvecklande för samverkan. Eftersom det är så många 

olika myndigheter samlade kring ungdomen är det bra om det finns tydliga roller och 

förväntningar på varandra samt tydliga gränser mellan de olika kompetenserna, vilket 

underlättar om man har kunskap om varandras arbetssätt och synsätt. De insatser som erbjuds 

ungdomen riktar sig många gånger mot hela familjen i en strävan efter ett helhetsstöd. Utsatta 

barn och ungdomar måste fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i centrum.  
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7.2 Samverkan mellan socialtjänst, skola, BUP och polis i den aktuella kommunen 

Det är viktigt att alla myndigheter tar sitt ansvar gentemot ungdomen och att man är medvetna 

om varandras skyldigheter respektive rättigheter som myndighet. Under intervjuerna har det 

framkommit att de olika myndigheterna arbetar utifrån olika perspektiv, vilket gör att det blir 

svårare att samverka med andra myndigheter. Några av respondenterna upplever att det är 

svårare att samarbeta med vissa myndigheter än med andra, något som visar sig i nedan 

uttalanden. 

Representanten från polisen: Vi på polisen har absolut ingen kontakt med BUP, vi är bara där om vi 

kör in någon och till exempel hämtar vårdintyg. Vi har bra kontakt och speciella kontaktpersoner på 

skolan som vi pratar med.  

Skolkuratorn: Jag tycker att det är svårare att ha ett nära samarbete med socialtjänsten på grund av 

deras stränga sekretess, jag tycker att de alltid är lättillgängliga och tillmötesgående. Polisen är lätt 

att samarbete med och att polisen ger mycket tillbaka samt att de är relativt öppna sinsemellan. 

Eftersom att ungdomar under sitt liv kommer i kontakt med flera olika myndigheter är det av 

vikt att dessa myndigheter tar sitt ansvar att informera socialtjänsten om något oroväckande 

uppkommer. När en ungdom riskerar att fara illa är det ett gemensamt samhällsuppdrag, då 

samverkan mellan olika myndigheter kan tillföra olika perspektiv, vilket kan bidra till en 

helhetsbedömning av ungdomens behov (Dahlberg & Forssell, 2006:19–20). Det är viktigt att 

samspelet mellan de olika myndigheterna och ungdomen fungerar på ett bra sätt, vilket enligt 

utvecklingsekologiska modellen förklaras genom den så kallade mesonivån.  

Myndigheterna utgår ifrån olika perspektiv, vilket är positivt då det resulterar i en bättre 

helhetssyn kring ungdomens behov. En effektiv samverkan förutsätter att inblandade 

myndigheter drar fördel av varandras skilda kompetenser och ser till hela situationen för den 

enskilda ungdomen. Det är viktigt att varje part gör det den är specialiserad på utifrån sitt 

samhällsuppdrag. De olika samverkansparterna ansvarar för sina områden i ett stödjande 

nätverk runt ungdomen. Viktigt är att man ser till helheten runt ungdomen, för att kunna 

angripa problemet utifrån olika professioners kunskaper. Då ungdomen är i behov av att varje 

myndighet gör det den är specialiserad på är det viktigt att samverkan bibehålls och utvecklas. 

I nedanstående utsagor kan man se hur samverkan ser ut bland några av de myndigheter som 

vi valt att undersöka. 
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Socialsekreterare: Det finns ett tätt samarbete med BUP som fungerar väldigt bra. Socialtjänsten och 

BUP har två träffar per år. Jag samarbetar med skolan på grund av att det är där ungdomen oftast 

befinner sig. Skolan träffar jag vid nätverksmöten med BUP, skolkuratorerna och föräldrarna. 

Representanten från polisen: Samverkan mellan socialtjänsten och polisen kommer att öka då vi 

kommer att få en socialsekreterare som kommer att sitta hos oss på polisen.  När man griper någon 

ungdom är förhoppningsvis socialsekreteraren där och kan ta med ungdomen till socialtjänsten, vilket 

resulterar i att kommunikationen mellan polisen och socialtjänsten blir bättre. Vi har absolut ingen 

kontakt med BUP, vi är bara där om vi kör in någon och till exempel hämtar vårdintyg. Vi har bra 

kontakt och speciella kontaktpersoner på skolan som vi pratar med. Utredarna träffar 

mottagningsgruppen på socialtjänsten varannan månad och diskuterar hur det funkar med deras 

samarbete, tanken är att det ska utvecklas mer. 

Kuratorn på BUP: Det finns en samverkan då vi är kontaktpersoner till varsin skola i kommunen där 

vi träffar elevhälsan en gång per termin. Vi pratar om hur läget är nu och diskuterar anonymt om 

patienter/elever och blivande patienter, vilket innebär att vi får en lättare kontakt och en bättre 

samverkan. Socialtjänsten samverkar jag med när vi har gemensamma ärenden. Jag har även kontakt 

med polisen när det är någon ungdom som har varit utsatt för övergrepp och det pågår en utredning.  

Samverkan i den aktuella kommunen ser olika ut beroende på vilken myndighet man tillhör. 

Samtliga myndigheter har bra samverkan med skolan, medan intervjuerna visar på en brist i 

samverkan mellan polisen och BUP. Detta visar på vikten av det formella avtal (SIP-avtal) 

som upprättats i kommunen, där det står beskrivit vilken myndighet som ansvara för vad. 

Några av respondenterna berättar om SIP-avtalet och dess betydelse. Nedan ser vi vad 

skolkuratorn anser om SIP-avtalet.  

Man inte kan säga att man inte ska göra något. Man kan kräva mer av varandra nu när SIP-avtalet 

finns, man kan inte sitta på sitt eget rum och inget göra, utan en plan ska göras. 

Trots alla formella avtal, lagar och förordningar är det viktigt med personkemi. Vilket några 

av respondenterna nedan har påpekat.  

Skolkuratorn: Personkemin är viktig, det är alltid underlättande om man har någon kontakt. Viktigt 

med ens egen inställning om man vill samarbeta eller inte. Om man vill samarbeta så kommer det att 

funka bra. 

Skolkuratorn: Samarbete beror även till viss del på hur man är som person, vissa vill samarbete mer 

än andra. Det är lättare att samarbete med någon som man passar ihop med och som man har haft 

kontakt med tidigare. 

Många anser att personkemi bör finnas med för att underlätta samverkan och att personkemin 

inte kan ses som en förklaring till varför samverkan inte fungerar. Det behövs mer 

grundläggande förutsättningar för att inte påfrestningarna ska bli för stora för de inblandade 

och för att inte irritation och spänningar ska skapas.  
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När samverkan misslyckas skyller man ofta på att personkemin inte stämmer överrens, istället 

för att skapa de rätta förutsättningarna för samverkan (Danermark, 2005:11–12).  Även enligt 

Hjortsjö är det viktigt att personkemin finns i samverkan mellan olika myndigheter (Hjortsjö, 

2005:168–171). Enligt samverkansteorin finns det flera olika faktorer som påverkar den 

grundläggande förutsättningen för samverkan. Dessa kan till exempel vara att det finns olika 

yrkeskategorier med olika sätt att se problematiken på. Skillnader kan vara utvecklande och 

stimulerande och behöver inte alltid ses som ett hinder. Det är viktigt att man förstår varandra 

samt har kunskap om varandras arbetssätt.  

7.3 Skolans, socialtjänstens, BUP och polisens synsätt och tolkningar på 

gymnasieungdomars problematik 

Det kan vara en nackdel om man som myndighet har svårt för att förstå varandras arbetssätt 

och tolkningar om man inte accepterar de olika synsätt som finns. Varje myndighet har sitt 

synsätt och arbetssätt gällande ungdomens problematik, för att kunna bemöta de utifrån det 

biologiska, psykologiska och sociala perspektiven. Utsagorna nedan visar på hur några av 

respondenterna ser på hur man tolkar ungdomars problematik.  

Socialsekreteraren: Jag tycker inte att man har olika sätt att tolka ungdomars hälsa på. På BUP gör 

de en bedömning som är viktigt att man tar på allvar och litar på. Självklart gör olika myndigheter 

olika bedömningar.  

Skolkuratorn: Jag tycker att man absolut inte har samma sätt att se på ungdomens problem. Vi har 

olika nyckelhål att titta i. Skolan upplever ett bekymmer vilket kanske BUP inte upplever som ett 

problem, prioritering 3 här och prioritering 23 på BUP. Man måste lita på att BUP gör rätt 

bedömning, det är de som är proffsen när det gäller att göra en bedömning av det psykiska. Tilltro till 

att alla gör ett bra jobb.  

Sammanfattningsvis kan man se att det finns olika sätt att tolka ungdomarnas problematik på. 

Det finns dock en förståelse för varandras olika arbetssätt och synsätt, vilket är viktigt för att 

en eventuell samverkan ska kunna fungera. Polisen anser däremot att samverkan mest handlar 

om att: 

Man ska fånga upp de ungdomar som är lite på glid. De riktigt brötiga ungdomarna har man järnkoll 

på, men ungdomarna som befinner sig mittemellan är de som man skulle vilja att det fanns 

fältassistenter för. Det är ungdomarna som ”faller mellan stolarna” som man vill fånga upp genom 

samverkan. 
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Det är viktigt att man uppmärksammar och utnyttjar de resurser som finns i samhället. Genom 

ett effektivt samarbete förhindras det att ungdomarna riskerar att ”falla mellan stolarna”. 

Syftet med samverkan är att man ska se till familjens hela livssituation för att främja god 

hälsa hos ungdomen (Hjortsjö, 2005:3-4). Enligt utvecklingsekologiska modellen innebär 

samverkan mellan olika myndigheter att man utgår ifrån olika perspektiv, vilket bidrar till en 

helhetssyn kring ungdomens behov (Dahlberg & Forssell, 2006:19–20). Då de olika 

myndigheterna har olika utgångspunkter i att se på ungdomens problematik, kan det vara av 

vikt att de tar del av varandras kunskaper och erfarenheter. I den utvecklingsekologiska 

modellen befinner sig ungdomen i de olika nivåerna, vilket gör att myndigheterna också 

arbetar utifrån olika nivåer för att bemöta ungdomen där de befinner sig. Detta gör att de olika 

myndigheterna får en förståelse för att samverkan måste ske utifrån olika nivåer.       

7.4 Sekretessens påverkan på myndigheternas samverkan 

De myndigheter som är aktuella i vår studie har alla sekretess gentemot ungdomen. Detta gör 

att det är viktigt att uppmärksamma sekretessens påverkan på samverkan. Det kan vara av stor 

betydelse för ungdomen att samverkan fungerar vilket gör att det är angeläget att förstå hur 

sekretessen i sig fungerar myndigheter emellan samt hur man ska hantera den. 

Skolkuratorerna anser att det är betydelsefullt i arbetet med ungdomarna att man skapar ett 

förtroende och en öppen dialog med ungdomarna. Sekretessen ska inte hindra att ungdomen 

får den hjälp som de bäst behöver. Detta innebär att man är tvungen att samarbeta med andra 

myndigheter för att det ska finnas en helhetssyn och fokus på ungdomen, vilket man ser i 

nedanstående utsagor.  

Skolkuratorerna: Sekretessen är något som man ofta skyller på för att komma undan samverkan med 

andra myndigheter. Jag ser inte sekretessen som ett problem i mitt arbete, det är enkelt att komma 

undan sekretessen om man är öppen gentemot ungdomen och ber om att man ska få prata för att 

kunna hjälpa till. Jag tycker att många gör sekretessen till en stor sak, men anser att det inte behöver 

bli ett bekymmer om man gör det till gagn för ungdomen. 

Skolkurator: Det är viktigt att det man gör är till gagn för ungdomen och att man lättare kan rucka på 

sekretessen om man gör det i syfte som gynnar ungdomen. Hon anser att det är viktigt att man har ett 

samtycke från ungdomen, hon anser också att det aldrig har varit ett problem att få ett samtycke från 

ungdomen. Skolkuratorn tror att det är viktigt att man skapar ett förtroende och är öppen gentemot 

dem. 
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Kuratorn på BUP: Sekretessen påverkar i arbetet med andra myndigheter men jag ber alltid patienten 

om samtycke, frågar om man får prata och får man deras medgivande så är det okej. Det är så gott 

som alltid som man får patientens samtycke. 

Enligt 5 § Sekretesslagen (1980:100) ska sekretessen inte utgöra ett hinder mot att uppgift 

lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 

verksamhet. Det finns skillnader på vad sekretessen innebär för respektive myndighet, något 

som även några av respondenterna tar upp.  

Skolkuratorerna: Socialtjänsten har en så pass stark sekretess att man inte ens får reda på om eleven 

är aktuell på socialtjänsten eller inte. Man vet inte om man ska arbeta aktivt med eleven eller om man 

ska släppa lite mer på grund av att eleven nu är aktiv och har en kontakt på socialtjänsten. Det är 

lättare att prata med BUP och där får hon ofta reda på om eleven kommer dit eller inte. Hon får 

aldrig läsa BUP journalerna men hon vet i alla fall hur det går för eleven. 

Representanten från polis: En mycket bra kommunikation med skolan, vilket han tror kan ha att göra 

med att de sitter i samma båt. Han upplever det som om socialförvaltningen bara har kommunikation 

åt ena hållet, vilket innebär ett stopp. De upplever att det inte alltid görs något åt det, inte ens när de 

ringer och påtalar saker med eftertryck. Dock anser han att de under de senaste åren har fått en 

mycket bättre kommunikation, mycket bygger på ett förtroende och att man kan tala med varandra 

utan att bryta sekretessen.   

Det finns tydliga skillnader på hur hårt myndigheterna tar på sekretessen samt vilken 

information man väljer att delge varandra. Skolan, socialtjänsten, BUP och polisen har alla sin 

egen uppfattning om hur mycket man kan berätta för varandra, vilket vi finner intressant då 

sekretessen enligt sekretesslag, 1 § är lik för alla.    

Socialsekreterarna: Socialtjänsten har hård sekretess och jag lämnar inte över information till andra 

myndigheter om det inte är relevant för dem. Skolan behöver tillexempel inte veta hur ungdomarna 

har det hemma. Andra myndigheter har svårt för att veta om vi på socialtjänsten gör någonting, då vi 

inte får återkoppla till dem på grund av sekretessen.  
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka formerna för samverkan mellan 

socialsekreterarna, skolkuratorerna, kuratorerna inom barn- och ungdomspsykiatrin samt 

representant från polisen i den aktuella kommunen. Vi kommer i denna avslutande diskussion 

sammanfatta resultatet och diskutera förslag på vidare forskning.   

Myndigheternas syn på möjligheterna till samverkan tolkar vi som goda. Samtliga 

representanter menar att den egna inställningen till samverkan har betydelse för hur 

samverkan med andra myndigheter ska fungera. I nuläget ser samverkan mellan de olika 

myndigheterna ut som nedan: 

Skolkuratorerna har träffar med BUP några gånger per termin för att gå igenom aktuella 

ärenden och diskutera samt få ta del av BUP: s arbetssätt. De har även nätverksmöten 

med andra myndigheter när det behövs. 

Socialsekreterarnas ungdomsgrupp har kontakt med polisen för att få reda på vad som 

sker ute på skolorna. De har också gemensamma utbildningsdagar med BUP. Med 

skolan har de ofta en tät och längre kontakt i de enskilda ärendena. Socialtjänstens 

samarbete med skolan sker ofta via nätverksmöten mellan socialtjänst, skola, BUP och 

föräldrar.  

Polisen har bra samarbete med skolan, då de några gånger per år befinner sig i skolan. 

Med de övriga myndigheterna har polisen endast kontakt när det krävs gemensamma 

resurser kring ungdomen.  

Kuratorerna på BUP är kontaktpersoner till varsin skola i den aktuella kommunen och 

de medverkar vid skolans elevvårdskonferenser. De samarbetar med socialtjänsten när 

de har gemensamma ärenden. BUP och socialtjänsten har även gemensamma 

föreläsningar för att diskutera hur en samverkan ska se ut mellan de samt för att lära 

känna varandra bättre, vilket underlättar samverkan.         
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Genom samverkan menar verksamheterna att de ska kunna bli effektivare, billigare och bättre. 

Positivt med samverkan är att individen vidareutvecklas och att man får ge andra del av sina 

kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att man fokuserar på allt man har att vinna på 

förebyggande arbete och en eventuell samverkan mellan olika myndigheter (Danermark, 

2005).  

Sammanfattningsvis finns det många goda idéer om samverkan och förebyggande arbeten 

men det gäller att få det att gå från tanke till handling. Det innebär ofta att det hamnar på en 

politisk nivå som är svår att påverka för dem som arbetar på golvet. Myndigheterna i den 

aktuella kommunen menar att de behövs fler fältarbetare som är ute och träffar ungdomarna 

där de befinner sig. Det hade varit betydelsefullt för ungdomar om man i kommunen haft 

fältarbetare som hade kunnat fånga upp ungdomen och dess problem. Genom fältarbetare 

skapas en trygghet för ungdomar och ett förtroende för vuxna. Det bör finnas fler 

professionella i kontakten med ungdomar på en regelbunden basis så att det blir en naturlig 

del i deras liv. Detta är viktigt för alla ungdomar, vare sig de har ett bra och starkt nätverk 

eller inte. Polisen i den aktuella kommunen, stöttar även andra myndigheter att arbeta 

förebyggande och försöker hitta samverkanspartners till bland annat ideella verksamheter. 

Representanten från polisen menar att det ger mycket per satsad krona att stötta och samverka 

med ideella aktörer som är där ungdomarna befinner sig. Samverkan har en stor inverkan på 

att fånga upp ungdomar som är i behov av hjälp. Vår undersökning visar att socialsekreterarna 

upplever det som att andra myndigheter har en rädsla för att berätta för mycket för dem på 

grund av att de i sin tur riskerar att mista förtroendet som de byggt upp hos ungdomen. 

Socialsekreterarna tror att rädslan beror på att de är myndighetsutövare och har makt att till 

exempel tvångsomhänderta en ungdom. Samverkan kan bli rigid om man som myndighet har 

en rädsla inför en annan myndighet, samtalen hämmas då man väljer bort det som skulle 

kunna ligga till grund för till exempel ett tvångsomhändertagande.  
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Det var intressant att samtliga respondenter var väl bekanta med begreppet ”falla mellan 

stolarna”. Respondenterna ansåg att det var viktigt att uppmärksamma att det är många 

ungdomar som ”faller mellan stolarna”. De flesta av respondenterna var överens om att skolan 

har ett stort ansvar för ungdomarna, då de spenderar en stor del av sin tid i skolan. Det är dock 

socialtjänsten som har det övergripande ansvaret när barn far illa eller riskerar att fara illa. Det 

är viktigt att skolan försöker fånga upp ungdomarna som behöver hjälp och att de tar kontakt 

med andra myndigheter vid behov. Det kan även vara så som en av skolkuratorerna säger att 

man har olika uppfattningar om vad en ungdom behöver och det kan göra att ungdomen 

”faller mellan stolarna”. Samverkan behöver ha en förankring inom politiken och på 

ledningsnivå för att den inte ska stagnera. Maria Hjortsjö (2005) framhåller att det är 

nödvändigt att myndigheter samarbetar eftersom det inte alltid räcker med enskilda 

yrkeskompetenser för att hjälpa människor med sammansatta problem. Genom samarbete 

utnyttjar man resurserna bättre. Ett effektivt samarbete förhindrar att individerna ”faller 

mellan stolarna” och samarbetet blir till fördel både för de professionella och för klienterna 

(Hjortsjö, 2005). 

Den aktuella kommunen har upprättat ett SIP-avtal vid samverkan mellan olika myndigheter, 

för att det ska bli tydligare vem som ska göra vad och det är svårare att komma undan 

samarbetet för myndigheterna. Generellt sett är alla överens om att det inte är något problem 

att samarbeta om man vill samarbeta. Utifrån våra intervjuer med de olika myndigheterna i 

den aktuella kommunen har vi upptäckt att det råder en viss oenighet huruvida myndigheterna 

tolkar ungdomarnas problematik på olika sätt eller inte. De flesta av våra respondenter ansåg 

att man jobbar utifrån olika perspektiv men att man kanske inte tolkar ungdomars hälsa på 

olika sätt utan det handlar även om prioriteringar och vad som är viktigt inom just den 

aktuella myndigheten. Respondenterna anser också att det är viktigt att man litar på att de 

andra myndigheterna gör sitt jobb och att det är de som är experter inom just sitt område. 

Återigen kan man här se att det är viktigt att man har kunskap om de andra myndigheternas 

arbetssätt och synsätt för att ungdomen ska få den bästa hjälpen. När man är olika aktörer i 

samverkan resonerar man utifrån olika synsätt vilket gör att man tolkar samverkan på olika 

sätt och kan hamna i motsättningar och konflikter (Stenberg, 2000).  

 

 

 



Emelie Karlsson Ånhed 
Ellinor Wisjö   

34 
 

 

Det är viktigt att det finns en tydlig struktur av vad man kan förvänta sig av andra 

myndigheter och av samverkan i sig, med det är också betydelsefullt att de yrkesverksamma 

känner sig tillräckligt delaktiga i samverkan för att de ska vara motiverade och känna ansvar. 

De behöver även känna sig tillräckligt självständiga i sin yrkesroll för att inte ”tappa bort” sig 

själva i sitt uppdrag. I vår studie framkom det att vissa myndigheter visste mer om vissa och 

lite mindre om andra. Till exempel ansåg representanten från polisen att han skulle behöva 

veta mer om hur de ska hantera ungdomar med psykiska problem, något som BUP har den 

bästa kunskapen om. De flesta anser att man har olika sätt att tolka ungdomars problematik på 

men att det är viktigt att man litar på varandras kunskaper och erfarenheter.  

Skolkurator: Ju mer man vet om andras arbetssätt desto mer förståelse har man för den aktuella 

myndigheten, vilket även i sin tur gynnar samverkan i sig.  

Något som vi trodde skulle påverka samverkan negativt var sekretessen myndigheterna 

emellan, under intervjuerna kom det dock fram att respondenter inte ansåg att sekretessen var 

ett hinder i samverkan. En av socialsekreterarna menade att man ska behandla sekretessen 

med oerhörd respekt och försiktighet, men att den inte ska vara ett hinder i ens arbete 

gentemot ungdomen. Det är ändå så att sekretessen i sig påverkar en i arbetet men det är av 

stor betydelse att man får ungdomens samtycke att prata med andra berörda myndigheter. 

Samtliga respondenter menar att de i de allra flesta fall får samtycke från ungdomen och att 

det inte är några problem, utan det väsentliga är hur man förhåller sig till sekretessen. Det är 

viktigt att man får ett förtroende för ungdomen och att man förklarar behovet av att prata med 

andra myndigheter för att han/hon ska få den bästa hjälpen. Det har även stor betydelse att 

man myndigheterna emellan har en bra kommunikation och ett stort förtroende för varandra 

för att samverkan ska kunna ske på bästa sätt. Dock kan det vara svårt att avgöra vad en 

myndighet anser att de behöver veta och vad en annan inte anser att de behöver veta. Det är 

även svårt att i alla situationer veta vad som anses vara till gagn för ungdomen och vad andra 

myndigheter anser är till gagn. Både skolkuratorerna och representanten från polisen ser det 

som ett problem att de har svårt att veta om socialtjänsten gör någonting på grund av att de 

inte får någon återkoppling från dem. Genom våra intervjuer med socialtjänsten, skolan och 

polisen har vi kommit fram till att myndigheterna är medvetna om socialtjänstens arbetssätt 

och sekretess, men att det inte finns något utrymme för socialtjänsten att ge mer återkoppling 

till de andra myndigheterna på grund av den starka sekretessen.  
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8.1 Diskussion kring vårt tillvägagångssätt 

Vi har under uppsatsens gång haft turen att hitta rätt respondenter som bidragit med värdefull 

information. Vi ser dock att vi hade kunnat få ett annat och mer gediget resultat om vi även 

intervjuat ungdomar om deras syn på samverkan. Om vi valt att endast intervjua ungdomarna, 

tror vi att vår uppsats blivit knapphändig eftersom vi då endast skulle ha fått ta del av deras 

upplevelser och inte fått någon konkret uppfattning om hur samverkan i kommunen och 

landstinget ser ut. En brist som vi upptäckt under uppsatsen gång är att vi under intervjuerna 

inte varit konsekventa i våra frågeställningar, då vi inte alltid har ställt samma frågor vid varje 

tillfälle. Vi skulle ha tänkt på att förtydliga våra frågor både för respondenterna och för oss 

själva, för att skapa en bättre förståelse oss emellan. Utifrån våra frågeställningar har vi 

kommit fram till att det till viss del finns en samverkan i kommunen. Dock anser 

respondenterna att kommunen behöver satsa mycket mer på resurser för samverkan mellan 

olika myndigheter inom kommunen och landstinget. I den aktuella kommunen uppfattar vi det 

som att det inte finns någon direkt organiserad samverkan myndigheterna emellan, utan 

kontakt tas vid behov. En mer organiserad samverkan i kommunen och landstinget kan leda 

till att förebygga ungdomsproblematik i samhället. En och samma ungdom förekommer ofta 

inom flera olika myndigheter och för dem innebär det ett ständigt återberättande och en massa 

inbokade möten att passa, vilket kan innebära att ungdomarna drar sig för att vilja ha någon 

hjälp.  

8.2 Förslag på utveckling av samverkan i den aktuella kommunen 

En lösning på detta problem skulle kunna vara att samla olika kompetenser under ett och 

samma tak. Det skulle likna ett sjukhus, där man har olika kompetenser, kunskaper och 

erfarenheter för att man gemensamt ska kunna skräddarsy den hjälp som ungdomen är i behov 

av. Det kan vara lättare att samverka om man redan från början har med olika aktörer i mötet 

med ungdomen och dess familj, för att ta till vara på aktörernas kunskaper och erfarenheter. 

Det är viktigt att aktörerna lär av varandra och att man redan från början har vanan att 

samverka med andra människor. När man befinner sig i olika organisationer med olika 

strukturer och riktlinjer är det svårt att hitta ett gemensamt synsätt och arbetssätt och därför 

tror vi mycket på att man skapar en ”ny” organisation där det finns olika professioner och där 

man gemensamt strävar efter att arbeta utifrån samma struktur. 
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Sekretessen blir lättare att hantera om samtliga professioner har samma förutsättningar och 

om alla inblandade gemensamt träffar ungdomen och dess familj, något som underlättar för de 

professionella, eftersom de då slipper ta kontakt med andra aktörer. Det sparar tid och pengar 

samt är till gagn för ungdomen och samhället i stort. Detta är något som kan vara värt att 

forska vidare inom för att man ska kunna undersöka fördelar respektive nackdelar med detta 

arbetssätt. Samhället är i ständig utveckling, vilket innebär att yrkesverksamma måste ta till 

vara på och försöka påverka varandra, politiker och ledningsgrupper om att det krävs 

utveckling av samverkan. Detta tror vi att man kan göra genom att visa på den tid och de 

pengar som man kan spara genom den ”nya” organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emelie Karlsson Ånhed 
Ellinor Wisjö   

37 
 

 

Referenslista 

Andersson, G & Swärd, H (2008) ”Etiska reflektioner”. I Meeuwisse, A, Swärd, H 

Lappalainen-Eliasson, R & Jacobsson, K (red): Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur & Kultur 

Aspers, P (2007) Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber 

Axelsson, R & Axelsson Bihari, S (2007) Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, 

organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur 

Bengtsson, H & Mellbourn, A (2008) Säkerhet och sårbarhet – Hur skapar vi ett hållbart 

samhälle? Forskning i Halmstad nr. 15: Halmstad Högskolan 

Bolman, L & Deal, T (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Dahlberg, C & Forssell, A (2006) BBIC i praktiken – att knäcka koden. Lund: 

Studentlitteratur 

Danermark, B (2005) Samverkan – himmel eller helvete? Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Danermark, B & Kullberg, C (1999) Samverkan välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur 

Dychawy, R (2010) Samarbete för hälsa. Lund: Studentlitteratur  

Fleetwood, C & Matscheck, D (2007) ”BUS- avtalet – en fråga om samverkanskompetens” I 

Axelsson, R & Axelsson Bihari, S (red). Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, 

organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur 

Frost, P & Sköld, C (1995) Skolans ansvar när barn far illa. Stockholm: Liber Utbildning. 

Hjortsjö, M (2005) Med samarbete i sikte: om samordnade insatser och samlokaliserade 

familjecentraler. Lunds universitet: Socialhögskolan 

Kylén, J-A (2004) Att få svar. Stockholm: Bonnier Utbildning AB 

 

 



Emelie Karlsson Ånhed 
Ellinor Wisjö   

38 
 

 

Lagerberg, D & Sundelin, C (2000) Risk och prognos i socialtarbete med barn – 

forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Författarna, Centrum för utvärdering av 

socialtarbete & Gothia förlag. 

Meeuwisse, A, Swärd, H Lappalainen-Eliasson, R & Jacobsson, K (2008) Forskningsmetodik 

för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur 

Repstad, P (1999) Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur  

Skolverket (2008) Kraften av samverkan – om samverkan kring barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa. Stockholm: Stödmaterial 

Skolverket (2009) Strategier för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa. Stockholm: Stödmaterial 

Socialstyrelsen (2008) Samverkan i re/habilitering – en vägledning. Socialstyrelsen 2008-

126-4 

Socialstyrelsen 2010 Psykisk ohälsa. Stockholm 

Stenberg, R (2000) Organisationslogik i samverkan – Konsten att organisera samverkan i en 

imaginär organisation av offentliga aktörer. Stockholm: Psykologiska institutionen, 

Stockholms universitet 

Sundell, K & Colbiörnsen, M (1996) Hand I Hand – Samhällets stöd och hjälp till elever med 

psykosociala behov. Stockholm: Forsknings och utvecklingsbyrån 

Svensson, K & Johansson, E & Laanemets, L (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i 

socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur  

Svensson, K (2007) Normer och normalitet i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

Trost, J (1997) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Trost, J (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

 



Emelie Karlsson Ånhed 
Ellinor Wisjö   

39 
 

 

Ungdomsstyrelsen (2002) Tillsammans – samverkansprojektet i teori och praktik. Stockholm: 

Ungdomsstyrelsens skrifter 

Vetenskapsrådet (2010) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” <http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf> 

(2010-10-22).  

  

www.skolverket.se den 18 november 2010 kl. 17.01 

 

 

 

 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
http://www.skolverket.se/

