
Kandidatuppsats (SOPA 63) 

HT 2015 

Handledare: Torbjörn Hjort 

 

  

Samverkansarbete i 

socialtjänsten   

 

 

 

      

 

 

 

Socialhögskolan 

Alfred Geraldsson 

  

 

  

 

En studie av de hinder och problem som finns för 

socialsekreterare i samverkansarbetet med andra aktörer  

i ärenden rörande barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. 



2 

 

Innehåll 

Abstract .............................................................................................................................. 4 

Introduktion och problemformulering ........................................................................... 5 

Syfte ................................................................................................................................ 6 

Frågeställningar ............................................................................................................. 6 

Definitioner ..................................................................................................................... 6 

Vad är samverkan? ..................................................................................................... 6 

Samordnad individuell plan ........................................................................................ 8 

Orientering av kunskapsläget .......................................................................................... 8 

Kunskapsläget ................................................................................................................. 9 

Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 12 

Strukturellt perspektiv ................................................................................................... 13 

Politiskt perspektiv ........................................................................................................ 14 

Samverkan – Himmel eller helvete? ............................................................................. 14 

Metod ............................................................................................................................... 15 

Val av metod ................................................................................................................. 15 

Tillvägagångssätt .......................................................................................................... 15 

Urval och empiri ........................................................................................................... 16 

Positionering................................................................................................................. 17 

Analys ........................................................................................................................... 17 

Utvärdering av metod ................................................................................................... 18 

Etiska överväganden ..................................................................................................... 18 

Resultat ............................................................................................................................ 19 

Bra samverkan .............................................................................................................. 20 

Profession ..................................................................................................................... 21 

Kommunikation och professionsinsikt ..................................................................... 21 

Gemensam problembild & överenskommelse av insatsplan .................................... 23 

Samverkansmentalitet .............................................................................................. 24 

Makt, hierarki och prestige ....................................................................................... 25 

Struktur ......................................................................................................................... 26 

Ansvar ...................................................................................................................... 27 

Gränsdragning .......................................................................................................... 28 

Sekretess ................................................................................................................... 30 

Analys ............................................................................................................................... 31 



3 

 

Det sociala hjälpnätverket ............................................................................................ 31 

Samverkansproblemens syndabockar ........................................................................... 33 

Olikheter i obalans ....................................................................................................... 35 

Sammanfattning och slutsats ......................................................................................... 37 

Referenser ........................................................................................................................ 40 

Bilagor .............................................................................................................................. 41 

Bilaga 1 - Intervjuguide ................................................................................................ 41 

Bilaga 2 – Informationsbrev ......................................................................................... 44 

 

 

 



4 

 

Abstract  

The goal of this study, through the use of mainly an organizational theory 

perspective, is to examine the problems and obstacles in the cooperative work 

between social workers and other social actors in cases involving children at risk. 

The aim is to highlight problems that exist in social secretaries cooperative work 

and to find ways to understand them. The result showed that poor professional 

insight, poor communication, unclear responsibilities, poorly integrated roles, 

unmanaged differences and inequality in the workplace combined with scarce 

resources were factors that contributed to ineffective cooperation. The result also 

showed that problems at the professional level could be linked to structural 

problems at the organizational level.  

 

Keywords: Children at risk, interprofessional collaboration, cooperation, social 

workers, organizational theory 
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Introduktion och problemformulering 

Sveriges sociala välfärdsystem är på många sätt ett invecklat med många delar 

som ska fungera. För de utsatta i samhället är det hit de måste vända sig för att få 

hjälp. De sociala hjälporganisationerna ser ut så att de är uppdelade i olika 

områden för att fokusera på olika delar. Beroende på var som det behövs stöttning 

så finns det BUP, habilitering, familjecentrum, missbruksvård, kvinnojour, 

ekonomiskt bistånd och så vidare. När en hjälpsökande då har kontakt med flera 

aktörer så är det viktigt att dessa kan samordna sina insatser på ett bra sätt utan att 

de motverkar varandra. Detta kräver att de olika organisationerna inblandade i ett 

ärende träffas och ser till att deras insatser synkroniseras på ett bra sätt. Att man 

skapar en gemensam bild och att man vet vad som händer i den andra änden av 

hjälpkedjan. I denna hjälpkedja kan inte varje länk sköta sitt arbete var för sig om 

resultatet som helhet ska bli bra. Men att få till ett välfungerande 

samverkansarbete har visat sig inte vara helt enkelt (Danermark, 2005, s.1). Det är 

många saker som har ett finger med i processen och mycket som kan gå fel.  

 

Den 1 juli 2003 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om att 

Socialnämnden ska samverka på övergripande nivå med andra samhällsorgan, 

organisationer och i andra frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa (Prop. 2002/03:53). I en uppföljning av denna lag konstaterar Socialstyrelsen 

(2003) bl.a. att få kommuner verkar ha en genomtänkt strategi på övergripande 

nivå och i ett vägledningsdokument från Socialstyrelsen (2008, s.8) står det såhär: 

"Det saknas dokumenterad kunskap om gränsöverskridande samverkan och 

nätverksarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samverkan bör bli ett 

eget kunskaps- och forskningsområde". I ännu en uppföljning står det såhär: 

”…de flesta studierna hittills handlar om organisering av samverkan och själva 

samverkansprocessen” (Socialstyrelsens, 2013, s.26). Vid det här laget har mycket 

forskning hunnits göra på samverkan men det finns fortfarande inte någon helt 

säker etablerad kunskapsgrund för vad som är och vad som behövs för att skapa 

bra samverkan. Samtidigt är fungerande samverkan väldigt viktig för flera av våra 

samhällsorgan idag. På olika håll provar man olika metoder för att försöka skapa 

fungerande samverkan både inom organisationer och mellan dem, strukturellt och 

professionellt och på olika nivåer men samverkan har visat sig vara ett ganska 
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komplext område. Inom samhällets hjälpsystem blir dessutom de ickefungerande 

samverkansformerna till konsekvenser för brukare och det går att argumentera att 

det är här fungerande samverkan är som viktigast. Eftersom socialsekreterares 

position är så central för socialt arbete i stort och de hela tiden för ett aktivt 

samverkansarbete med en rad olika sociala aktörer har jag valt att göra min studie 

med utgångpunkt ur deras profession. Med detta som bakgrund vill jag undersöka 

vilka hinder och problem som finns i socialsekreterares  samverkansarbete. 

 

Syfte  

Att undersöka vilka hinder och problem socialsekreterare har erfarenheter av i 

samverkansarbetet med andra sociala aktörer. Vilken karaktär problemen har och 

hur man kan förstå dessa. För att avgränsa har jag valt att fokusera på ärenden 

som berör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

 

Frågeställningar  

 Vilka problem och begränsningar finns enligt socialsekreterare i 

samverkansarbetet med andra aktörer? 

 Hur kan man förstå dessa problem utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv?    

 

Definitioner 

Under denna rubrik kommer jag att definiera samverkan och vad en samordnad 

individuell plan är för något för att skapa tydlighet kring hur jag i fortsättningen 

av uppsatsen använder mig av dessa ord och vad de innehåller. 

 

Vad är samverkan? 

Ordet samverkan är inte ett helt problemfritt begrepp. Det finns ingen enhetlig 

definition där det går att avläsa vad som innefattas i det och vad som faller utanför 

begreppet. Istället finns det några olika definitioner varav några jag kort ska gå 

igenom här. Dessa definitioner försöker allihop avgränsa och ringa in begreppet 

samtidigt som de i någon mån avgränsar det från närliggande och överlappande 

begrepp som t.ex samarbete, tvärprofessionellt arbete och samordning. För att 
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undvika begreppsförvirring kommer jag här kort förklara några valbara 

ståndpunkter för att sedan i texten konsekvent använda mig av en tydligt 

formulerad definition av begreppet. 

 

Ett sätt att se på samverkan är att på graden av integration en organisation har 

med en annan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s.47). Här är begreppen 

horisontell integrering och  vertikal integrering centrala. Den horisontella 

aspekten fokuserar på det frivilliga arbetet mellan olika aktörer medans det 

vertikala ser på det hierarkiska. Med den grunden har Axelsson & Biahri 

Axelsson (2007) utvecklat en typologi för de olika begreppen samordning, 

samarbete och samverkan. Beskrivningen kan ses som ett verktyg för att placera 

in olika organisationers samverkansmodeller längs med ett kontinuum där den 

högsta nivån är en slags total sammanslagning av verksamheter och där den lägsta 

är fullständig segregation. 

 

En annan definition av samverkan är en av Boklund (1995, s.47) som skriver 

såhär: "någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller 

kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra". En tredje är 

skriven av Danermark (2003, s.15) som beskriver samverkan såhär: "Medvetna 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 

grupp avseende ett definierat problem och syfte. ” 

 

Jag har i denna studie valt at använda mig av den tredje definitionen av 

samverkan av Danermark. I denna definition läggs tyngden på att de handlingar 

som utförs tillsammans ska vara målinriktade  och  medvetna. Dålig samverkan 

utifrån denna definition kan alltså beskrivas som handlingar utan ett klart mål och 

medvetenhet i varför man gör detta och det är oklart i vilket syfte. Denna 

definition inbegriper alltså också att även om det är en aktör i samverkan som 

utför en uppgift så vet en annan aktör i samma samverkansgrupp varför, hur, i 

vilket syfte och med vilket mål detta görs.   
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Samordnad individuell plan 

De flesta samordnande mötena kring en brukare där aktörer från flera olika 

organisationer möts kallas för SIP-möten; möten där man tar fram eller följer upp 

en samordnad individuell plan. Detta är ett försök att formalisera och strukturera 

upp samverkan. En patient kan ofta ha kontakt med flera olika aktörer som t.ex. 

skola, socialtjänst, BUP och läkare. Eftersom varje ärende är unikt och de olika 

aktörerna finns på olika ställen är det inte alltid helt enkelt att få till en bra 

koordinerad hjälp för den enskilde. Vid ett SIP-möte kan aktörerna också 

tillsammans med brukaren utbyta information och skapa sig en gemensam bild 

efter det att sekretessen hävts. För att hjälpen ska bli bra är det viktigt att de olika 

aktörernas insatser och behandlingar är i synkroniserade. Det finns också lagstöd 

för SIP-mötena enligt 2:7 SoL som säger att: "När den enskilde har behov av 

insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen 

tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om 

kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få 

sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas." 

Aktörer som kallas till en SIP är alltså tvungna att komma. Det finns ingen 

bestämd mall för precis hur ett SIP-möte ska se ut men i den samordnade planen 

ska det alltid framgå vilka behov som finns och vilka insatser som skall vidtas och 

vem som svarar för dessa. SIP-mötena innebär i praktiken en mycket viktig del 

för hur en brukarens vård kan komma att se ut den kommande tiden och är 

centralt för koordinationen av insatser organisationer emellan.  

 

Orientering av kunskapsläget  

I min studie kommer jag att undersöka vilka begränsningar och problem som 

finns i samverkansarbetet för socialsekreterare i ärenden som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa. För att hitta information och forskning har jag sökt på 

socialstyrelsens hemsida med sökorden "samverka*", "socialtjänst*" och "barn*". 

Detta gav 258 träffar varav de flesta var typer sammanfattningar, strategier och 

vägledningar som var intressanta för mig. Bland dessa gick jag igenom de översta 

30 träffarna och läste igenom sammanfattningarna av de titlar som jag bedömde 

kunde vara relevanta för mitt område. Med samma sökord gjorde jag en sökning 

på Google Scholar och gick igenom de översta 30 träffarna. Efter att även ha gjort 
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en avscanning på LUB-search med dessa sökord så kunde jag urskilja ett antal 

böcker som dök upp ofta och som också fanns tillgängliga vid lunds bibliotek: 

"Kraften av samverkan: om samverkan kring barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa", "Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd" och 

"Samverkan - välfärdsstatens nya arbetsform?".  

 

För litteratursökning på engelska använde jag mig av söktermerna 

"interprofessional collaboration", "social work" och "children". Detta begränsade 

jag till endast peer reviewed och fick 34 träffar. Jag gjorde även en sökning 

genom att använda mig av thesaurus i socINDEX för att söka upp de artiklar som 

hade samtliga av mina engelska sökord kopplade till sig vilket gav 21 träffar.  

 

Kunskapsläget 

Utifrån denna sökning hittade jag bl.a. mycket forskning på uppdrag av 

socialstyrelsen som ger en bra uppfattning om vart vi befinner oss 

kunskapsmässigt inom samverkansområdet idag. Jag kommer först ta upp vad 

dessa rapporter kommer fram till för att sedan belysa vad annan forskning på 

området har bidragit med.  

 

Under 2006 fick skolverket i uppdrag av regeringen att stödja lokala projekt och 

lokalt utvecklingsarbete med ekonomiska medel för att främja utökad samverkan 

mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. För att kunna se 

om dessa medel gav effekt utsågs en utvärderingsgrupp som också hade i uppdrag 

att i sin slutrapport bidra med ökad förståelse kring samverkansprocessen kring 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. Som ett led i denna rapport tar 

undersökningen avstamp i Socialstyrelsens delrapport (2007) ”Strategi för 

samverkan – barn som far illa eller riskerar att fara illa”. I denna kommer man 

fram till tre grundläggande förutsättningar för att bra samverkan ska komma till. 

Dessa är: styrning, struktur och samsyn. Under dessa tre kategorier tar man också 

fram ytterligare nio aspekter som underkategorier till dessa huvudsakliga tre 

centrala punkter. Under styrning lyftes förankring och regelverk fram. Under 

struktur såg man målformulering, resurser, kommunikation, organisation och 

dokumentation. Slutligen under samsyn såg man synsätt och kunskap. Även i 
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Socialstyrelsens slutrapport (2009) ser man detta som huvudsakliga punkter för 

fungerande samverkan. I denna rapport konstateras också att föra att hålla god 

samverkan vid liv så krävs stora investeringar i tid och energi. Samverkan är inte 

bara fråga om vilja utan en komplicerad process som behöver kunskap, planering 

och prioritering.  

 

Styrning, struktur och samsyn utgör även i Socialstyrelsens (2013) dokument 

”Samverka för barns bästa” utgångsläget för hur uppfattningen om hur bra 

förutsättningar för samverkan kan skapas men kompletteras här med ytterligare 

några punkter. Dessa handlar om att bygga upp en god samverkanskompetens i 

organisationen, utifrån det aktuella sammanhanget identifiera de aspekter som 

underlättar eller försvårar samverkan, planera för dessa och slutligen att följa 

utvecklingen.  

 

Det finns även dokument som beskriver vad som är aktuellt i socialt arbete just 

nu. Socialstyrelsen har sedan 2000 i uppdrag från regeringen att varje år lämna en 

lägesrapport för olika områden inom vård- och omsorg. I lägesrapporten för 2016  

kan vi utläsa bl.a. att socialtjänstens arbete i barn- och ungdomsvård är ansträngt 

inte minst på grund av de många ensamkommande flyktingbarn som kommer 

(Socialstyrelsen, 2016, s.9). Det leder till många placeringar och de mer 

ansträngda kommunerna har svårt att utreda och följa upp beslut. Detta berör 

också andra delar av socialtjänsten så som handläggningen av anmälningar om 

oro för barn som far illa eller riskerar att fara illa. I rapporten framkommer också 

att det finns mycket stora skillnader i kompetens inom barn- och ungdomsvården i 

större kommuner och städer. Här varierar bl.a. andelen socialsekreterare med 

socionomutbildning och minst tre års erfarenhet mellan 7 och 100 procent. Vid 

utvecklingen av samverkansarbete blir det viktigt att ta hänsyn till faktorer som 

t.ex. denna varierande kompetens och höga stressnivå.  

 

Blomqvist (2012) undersöker i sin forskning samarbetet mellan, BUP, 

socialtjänst, skola och familj för att här se vilka faktorer som påverkar 

samverkansprocesserna. Vad hon kommer fram till bl.a. är ett antal faktorer som 

spelar stor roll för samverkan. Dessa är bl.a. de olika logikerna som professionella 
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från organisationer har med sig in i mötena, att det finns olika hierarkiska 

positioner, det finns oklarheter kring vem som har ansvar för ett ärende och att det 

finns även finns olika problembilder. Dessa bitar tas fram som de huvudsakliga 

påverkande faktorerna för ett bra samarbete. Det lyfts också fram att det ofta 

dröjer innan organisationer initierar samverkansprocessen.  

 

I en studie av Centre for Childrens Rights (2015) som ser på hur 

mellanorganisatorisk och interprofessionellt arbete kring barn och unga i 

Storbritannien fungerar visar resultatet på att för att bra samverkan ska kunna 

komma till stånd så behövs det en tydlig struktur och man har även här lyckats 

identifiera ett antal punkter. Dessa är bl.a. ett klart mandat och ledarskap, en delad 

vision, träning och utbildning i den aktuella strukturella situationen, klara och 

effektiva kommunikationsmodeller och tydligt ansvar för att nämna några. I en 

annan studie från Norge kunde man genom tematiska analyser urskilja tre 

förutsättningar för att skapa bra samverkan mellan socialarbetare och lärare. 

Dessa var personligt engagemang, skapa en positiv atmosfär för 

interprofessionellt samarbete och samsyn i att möta uppsatta mål (Hesjedal, 

Hetland & Iversen, 2013).  

 

Det är vanligt att mål för bra samverkan ställs upp i punktform på det här sättet. 

Men i en artikel av Horwath & Morrison (2007) görs en viktig poäng i 

sammanhanget. Här lyfter de fram att det är vanligt att på högre strukturell nivå 

genom olika regler och policys skapa olika strukturer som syftar till att skapa ett 

bättre skydd för barn och effektivare arbete i ärenden. Men detta införande av 

strukturella förändringar förväxlas ibland med reell förändring. Bara för att 

bestämmelsen om en viss policy har gått igenom betyder det inte att den reellt 

praktiseras så som det är tänkt. Istället tydliggör de att hanteringen av hur 

förändringarna sätts i verket är minst lika viktigt som själva målen och 

strukturerna i sig. För att skapa bättre implementering av olika bestämmelser 

menar Horwath & Morrison att vårda relationer och att bygga betrodda nätverk 

som ett led för att nå riktigt förändring i samverkan är rätt väg att gå.  
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Germundsson (2011) har undersökt mötet mellan lärare och socialsekreterare vid 

samverkan kring målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa och vilka 

uppfattningar dessa två professioner har om varandra. I denna studie kommer 

Germundsson genom teoribildningen sociala representationer fram till bl.a. att 

socialsekreterarnas bild av lärare är i stort sett positiv men att lärarna saknar 

kunskap socialsekreterarnas yrkesområde. Lärarnas bild av socialsekreterare 

däremot är mycket mer förknippad med negativa associationer. Dessa är i 

huvudsak kopplade till socialsekreterarnas organisation och inte till dem som 

individer.  

 

Johansson (2011) har gjort en studie som studerar de interorganisatoriska 

samverkansprocesserna med utgångspunkt ur sex olika barnahus. I dessa barnahus 

samverkar socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare kring utredningar 

av misstänkta brott mot barn. Analysen visade att den stora komplexitet som finns 

i samverkan medför en osäkerhet vad gäller praktiker, idéer och konsekvenser av 

praktiker. Denna osäkerhet medför i sin tur att maktspel mellan professionerna 

aktualiseras men är samtidigt svåra att överblicka. Det framkommer också att 

samverkan präglas starkt av en tanke om konsensus vilket i vissa fall medför att 

yrkesverksamma från en viss logik ibland överger sin sådan för att ta över en 

annan professions. Detta utan medvetenhet om att maktförhållanden och ansvar då 

kan förändras när en viss logik får tolkningsföreträde. Om då samverkansarbetet 

blir för tongivet av denna enskilda logik så kan det motverka helhetsperspektivet. 

Johansson kommer också fram till att det finns ett behov av att förenkla, 

strukturera och skapa rutiner för att förbättra den komplicerade 

samverkansprocessen.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera mitt material har jag valt att utgå ifrån två 

organisationsteoretiska perspektiv. Dessa är det politiska perspektivet och det 

strukturella perspektivet (Bolman & Deal, 2015). Det strukturella valde jag efter 

som det i intervjuerna kom fram flera besvär som var av strukturell natur så som 

lagar, regler, ramar och modeller. Denna typ av problem låter sig analyseras 

mycket väl ur ett strukturellt perspektiv där bl.a. otydlighet i målsättning, oklara 
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roller och samverkansproblem mellan en organisations olika delar belyses. Men 

mycket intervjumaterial handlade också om profession, förståelse för andra parter, 

kunskap, inställning. Något som det strukturella perspektivet inte täcker särskilt 

bra. För att analysera dessa delar använder jag mig av ett politiskt perspektiv som 

fokuserar på bl.a. maktförhållanden och i det här fallet med starkt fokus på det 

mellanorganisatoriska arbetet. Genom det politiska perspektivet som har en 

relativt konfliktorienterad utgångspunkt kan jag problematisera kring 

intervjumaterialet som handlade om intresseskillnader, olika målsättning och 

problem som uppstår på grund av den tidspress som togs upp i intervjuerna.  Jag 

använder mig också av Berth Danermarks tre centrala kategorier för att på 

ytterligare ett sätt lyfta fram delar av min empiri. Dessa kategorier är direkt 

kopplade till förutsättningar för fungerande samverkan och kompletterar på ett 

punktformsmässigt sätt flera viktiga delar för bra samverkan.  

 

Dessa teorier presenterar i sin tur förklaringsmodeller utifrån sina respektive 

utgångpunkter. Hur man kan förstå problemen och dess orsaker. Perspektiven i sig 

presenterar inga färdigformulerade åtgärder för hur man sen kan lösa problemen 

men genom att se på en organisation ur olika vinklar kan man skapa en karta av 

dessa problem och förstå dem bättre. 

 

Strukturellt perspektiv 

Det strukturella perspektivet fokuserar på tydlighet och struktur i organisationen. 

Om en organisation har tydligt uppsatta mål och en välanpassad strukturell design 

för att utföra uppgifterna så kommer det gå bra för organisationen. När problem 

uppstår i en organisation kommer man med det strukturella perspektivets 

glasögon att se efter hur ansvar fördelas på olika enheter och roller. De centrala 

premisserna för det strukturella perspektivet är väldefinierade och begripliga mål, 

roller och relationer samt effektiv samordning. Dessa centrala principer är 

avgörande för en organisations förmåga att prestera (Bolman & Deal, 2015, s.74). 
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Politiskt perspektiv 

Det politiska perspektivet ser organisationen som en arena där individer och 

grupper har olika intressen. Dessa intressegrupper strävar allihop för att nå sina 

mål och måste för att få sin vilja igenom genom att förhandla och köpslå. Det 

finns bestående skillnader mellan de olika aktörerna. Detta kan vara olika 

resurser, möjligheter, uppdrag, kunskaper, makt och ansvar. De kan även ha olika 

åsikter och verklighetsuppfattningar vilket var något som uppkom på olika sätt i 

mina intervjuer. Med hjälp av detta perspektiv kan jag teoretisera kring problem 

som kommunikation, skilda målbilder, inställning, makt, prestige och tidspress 

och vilket täcker in mycket av mitt insamlade material (Bolman & Deal, 2015, 

s.229). 

 

Samverkan – Himmel eller helvete? 

Berth Danermark (2005) har identifierat tre centrala kategorier som är viktiga att 

beakta i samverkansarbete presenterar tre centrala utgångspunkter som är 

effektiva vid analys av samverkansarbete. Bland dessa faktorer tar han först upp 

att de olika professionerna som kan vara inblandade vid ett sådant möte. Dessa 

olika professioner kan ha, som Danermark kallar det: kunskaps- och 

förklaringsmässiga skillnader. Dvs. de professionella kan ha olika utbildning, 

olika sätt att se problemet och därmed kanske olika tankar om hur problemen ska 

lösas vilket kan leda till konflikt. Det andra handlar om lagstiftning och regelverk. 

Det som Danermark kallar för: formella och informella regler och om hur dessa 

har effekt på samverkan. Denna bit täcks redan i ganska stor utsträckning av det 

strukturella perspektivet så denna använder jag mig inte av i lika stor utsträckning 

som de andra kategorierna. Det tredje är den organisatoriska situationen. Detta 

handlar om att olika organisationer är just olika, och kommer från helt olika 

positioner och med olika organisatoriska förhållanden.  En av huvudpoängerna är 

slutligen att det är en förutsättning för god samverkan att dessa faktorer 

identifieras, lyfts fram och diskuteras samt att detta prioriteras och arbetas med i 

ledningen.  
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Metod 

I denna del kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga för att genomföra 

studien, vad som motiverade olika val jag gjorde och vilka problem som uppstod 

vid genomförandet. 

 

Val av metod  

Mitt syfte med denna uppsats är undersöka och ta fram kunskap kring det ibland 

så problemfyllda och varierande samverkansarbete mellan socialtjänsten och 

deras samverkansaktörer. Här har jag en induktiv ansats där jag vill försöka hitta 

mönster och se hur problem förhåller sig inom mitt valda område. För att göra 

detta kunde jag se tre olika sätt att gå tillväga på. Ett sätt hade kunnat vara att 

undersöka styrdokument, mallar och andra dokument för att få en bild över fältet. 

Jag hade också kunnat prata med samordnare eller chefer för att bilda mig en 

uppfattning och då få en ganska övergripande och förmodligen strukturell bild. 

Eftersom jag här vill komma så nära det praktiska samverkansarbetet som möjligt 

så har jag valt att intervjua socialsekreterare som regelbundet för ett aktivt 

samverkansarbete genom tematiskt öppna intervjuer. En av fördelarna med denna 

typ av intervjuer är bl.a. att man har stor flexibilitet i samtalen och att man på kort 

tid kan samla in mycket material. Materialet kommer också direkt från någon som 

har förstahandsinblick i hur samverkansarbetet ser ut. Något som inte tillåter sig 

göras lika smidigt vid enbart observation eller strukturerad intervju (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.56). 

 

Tillvägagångssätt 

Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide där jag från början hade 

ett antal teman eller delar av samverkan som jag specifikt ville undersöka. Jag 

valde att hålla intervjuerna relativt öppna för att låta intervjupersonerna själva ta 

upp tankar och viktiga bitar som jag själv inte från början hade tänkt på vilket 

hjälpte mig att förbättra mina frågor. Vid genomförandet av intervjuerna har jag 

följt några av Patrick Aspers (2007, s.145) råd inför intervjuer. Inför varje intervju 

har jag förberett intervjupersonerna på samma sätt genom att i förväg berätta att 

intervjun kommer att spelas in, vad det kommer att handla om och att intervjun 
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kommer att ta max 45 minuter. Intervjupersonerna har även haft möjlighet att läsa 

ett informantbrev som jag mailat ut innan mötet. Vid själva mötet har jag kort 

upprepat vad intervjun kommer handla om, hur lång tid det kommer ta och talat 

om hur jag kommer att hantera konfidentialitet och intervjupersonens 

avidentifiering i studien.  

 

Urval och empiri 

För att göra undersökningen genomförbar och rimlig i förhållande till uppsatsens 

ramar men fortfarande uppnå en viss generaliserbarhet så valde jag att begränsa 

antalet intervjuer till max nio och minst sex socialsekreterare från tre olika stora 

kommuner i Skåne. En större kommun med över 100 000 invånare, en mellanstor 

med 100 000 - 25 000 och en mindre kommun med under 25 000 invånare. Detta 

för att inte få ett alltför snävt resultat som kanske bara hade stämt för kommuner 

av en viss storlek i det fall jag hade valt inte ha en viss spridning på 

empiriinhämtningen. Minimigränsen på sex intervjuer har jag satt eftersom redan 

där ökar säkerheten för att materialet är relativt fritt från enskildas kanske mer 

starkt personliga uppfattningar om olika förhållanden (Ahrne & Svensson, 2011, 

s.44). För att mäta så kallad teoretisk mättnad under empiriinsamlingen har jag 

använt mig av en definition hämtad av Bryman där jag i denna studie haft 

ambitionen att fortsätta insamlingen tills bilden av socialsekreterares erfarenheter 

av problem och hinder i samverkansarbetet ”…utvecklats i termer av dess 

egenskaper och dimensioner och dess variation framkommit” (Bryman, 2011, 

s.395).  

 

För att hitta personer att intervjua har jag använt mig av ett snöbollsurval 

(Bryman, 2011, s.196-197). Vid sökandet efter intervjupersoner använde jag mig 

dels av privata kontakter som jag visste jobbade inom samma område som de 

socialsekreterare jag ville ha kontakt med, dels jag använde mig av klasskamrater 

och genom att maila barn- och ungdomsenheter i olika kommuner. Vid kontakt 

med intervjupersoner frågade jag också dessa om de kunde tänka sig att fråga på 

sin arbetsplats eller om de visste någon annan som kunde tänka sig att ställa upp. 

Jag lyckades dock bara få tag i fem intervjupersoner. Två från mindre kommuner, 

en från en mellanstor och två från större kommuner. 
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För att få vara med i undersökningen hade jag som krav att socialsekreteraren 

skulle ha varit anställd på ett socialkontor i minst två år och under denna tid 

arbetat med ärenden rörande barn och unga. Socialsekreteraren var även tvungen 

att ha erfarenhet av samverkansarbete med BUP, skola och någon av 

yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och/eller psykolog. Detta eftersom BUP, 

skola och någon form av vårdande aktör mycket ofta har betydande roller för en 

ung person i vård. Därför är viktigt för syftet med uppsatsen att erfarenheter från 

samverkansarbetet med dessa går att uthämta från intervjupersonerna.  

 

Positionering 

Under min praktiktermin praktiserade jag i fyra månader på BUP. Under denna tid 

hann jag vara med i ca 12-15 olika typer av samverkansmöten i olika ärenden med 

människor från varierande professioner. Genom samtal med min handledare och 

genom att följa med andra behandlare på samverkansmöten fick jag på nära håll 

en bra inblick av det faktiska samverkansarbetet och vad som var problematiskt 

från BUP:s perspektiv. Detta var något som jag också hade möjlighet att diskutera 

mycket med min handledare och är saker jag tar med mig när jag nu gör denna 

studie. Jag var även med på ett par kuratorsträffar med kuratorer från BUP och 

första linjen som syftade till att diskutera kuratorns roll. 

 

Analys 

För att analysera min empiri har jag kodat mitt material parallellt med 

insamlingen. Här använde jag mig i början av ganska specifika sammanfattningar 

av varje stycke av de transkriberade intervjuerna. Efterhand som jag kunde se 

mönster kunde jag dela in materialet i olika kategorier som t.ex: kommunikation, 

förståelse för annan profession, inställning, ansvar, makt, hierarki, prestige, lagar, 

okunskap, gränssättning, brukarperspektiv, struktur m.fl. Dessa kunde jag sen 

använda för att sortera materialet i kategorier är sen urskilja de viktigaste 

poängerna. Här fick jag också sortera bort de delar av intervjumaterialet som 

utgjorde poänger av enskilda intervjupersoner men som inte viktigt för gruppen av 

intervjupersonerna i stort. Utan denna sortering hade intervjumaterialet blivit för 

omfattande och svårt hålla en tydlig linje igenom.  
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Av de grupper jag fick fram kunde jag se att ett strukturellt och ett politiskt 

organisationsteoretiskt perspektiv var relevant. Jag valde också att använda mig 

att Berth Danermarks sammanställda kategorier för viktiga punkter at beakta vid 

samverkan eftersom dessa var mycket relevanta.  

 

Utvärdering av metod   

Nackdelarna med intervjuer kan vara att den intervjuade kanske väljer att inte dela 

med sig av saker rörande den intervjuades egna brister i arbetet eller också att 

denne inte faktiskt gör de saker den säger att den gör. Det finns också problemet 

att i intervjusituationen kan ses som en identitetsskapande arena. Alltså att den 

intervjuade ges möjlighet att inför intervjuaren välja hur den vill presentera sig 

(Ahrne & Svensson, 2011, s.57). 

 

I intervjuerna har jag också tagit hänsyn till den diskussion som finns sedan länge 

om den kvalitativa forskningens bias. Problemet ligger i grunden i att en forskare 

inte ska påverka empirin som insamlas. Helst ska forskaren vara en observatör 

som bara tolkar utan inblandning men i intervjuer måste intervjuaren inhämta 

information från den intervjuade och detta innebär oundvikligen inblandning 

eftersom parterna påverkar varandra. Det går inte att var en neutral robot i 

intervjun. Därför är filosofin i tematiskt öppna intervjuer att intervjuaren ska vara 

sig själv och endast använda sig av vardagskunskap vilket jag under intervjuerna 

haft i åtanke (Aspers, 2007, s.144-145). Genom att använda mig av intervjuer för 

empiriinsamlingen kunde jag också hinna urskilja intressanta teman som jag i 

efterkommande intervjuer kunde använda för att ställa bättre och mer inriktade 

följdfrågor. Något som också poängteras av (May, 2001, s.150). Detta i sin tur 

kan leda till en djupare förståelse. 

 

Etiska överväganden 

I svensk forskning finns det främst fyra etiska grundprinciper som ska följas. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.131-132). För att tillgodose detta har jag 

informerat intervjupersonerna om detta genom ett informantbrev och sedan tagit 
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upp det igen vid själva intervjun. I det informantbrev som jag skickat ut står att 

den intervjuade när som helst kan välja att avbryta samtalet, att jag kommer 

fingera alla namn och sedan behandla materialet på ett sådant sätt att man i 

studien inte kommer att kunna lista ut vem som har svarat. Samtyckeskravet 

uppfylls när personerna tackar ja till intervjuerna och materialet har jag förvarat i 

en mapp på Googles servrar till vilken bara jag har lösenordet.  

 

Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera det intervjumaterial jag insamlat. 

Här har jag delat upp materialet i huvudsakligen två kategorier: ”Profession” och 

”Struktur”. Denna indelning fungerar som en första sortering för att underlätta när 

jag sedan använder mig av organisationsteorierna i analysdelen. Jag inleder denna 

presentation med en kort beskrivning av hur samverkansarbete kan uppfattas när 

det är bra. Jag kommer att kort kommentera materialet efter varje rubrik för att i 

slutet sammanfatta de bitar som jag urskilt som mest relevanta.  

 

Vad som kan vara bra att tänka på när man läser resultaten är att alla 

intervjupersonerna förutom två arbetar i olika kommuner därmed så talar de 

utifrån olika sammanhang och miljö. Kommuners sätt att ta sig an olika problem 

skiljer sig också från kommun till kommun och organisationers läge skiljer sig 

också. För att avidentifiera intervjupersonerna har jag slumpmässigt fingerat 

namnen och kommer här kalla dem Anna, Bella, Christina, Diana och Erik. 

Eftersom det bara var en av respondenterna som var av manligt kön har jag 

slumpmässigt kastat om namnen. Erik är alltså inte nödvändigtvis den manliga 

respondenten och de andra är inte nödvändigtvis allihop kvinnor. 

 

Analysdelen kommer först efter denna resultatdel. Detta eftersom jag i 

analysdelen blandat kommer använda mig av delar från resultaten och att dela upp 

kapitlen på detta sätt gör det enklare för mig att hålla en tydlig struktur vid 

applicering av teorierna.  
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Bra samverkan 

Då min studie handlar om att se och undersöka de problem som finns i 

samverkansarbetet valde jag att först be intervjupersonerna att beskriva hur 

samverkan ser ut när det fungerar bra. Detta använder jag sedan som bakgrund för 

att kontrastera de problem som sedan tas upp. Såhär beskriver Christina hur hon 

tycker samverkan är när den fungerar bra och lyfter fram några punkter. 

 

Då får barnet det den behöver direkt, för barnet hamnar ju i kläm 

när vi tjafsar. Då blir det ingen irritation heller, utan då känner vi 

att man då hjälps vi åt och vi gör det här tillsammans. Vad kan ni 

erbjuda vad kan vi erbjuda. Vad kan vi göra, vad säger familjen ja 

till? Och då når man varandra lättare och man kan ha en öppen 

dialog mellan oss professionella (Christina). 

 

Christina beskriver här vikten av inställningen till mötet. Att kunna ha en öppen 

dialog där de olika aktörerna vill samverka, vilket är något som togs upp av flera 

av intervjupersonerna. Förutom grundläggande problem, så som att folk måste 

dyka upp och att det ska fungera att boka tider så tas det också upp att det är 

viktigt att man har ”grundat” familjen innan. Med detta menas att förberett 

familjen inför vad som kommer att komma på mötet och vad mötet kommer att 

handla om så att det inte blir några överraskningar. Bra samverkan framhölls 

också som att man har barnets bästa i fokus och att de som kommer på möten 

faktiskt har mandat att a beslut. Om den som ska ta beslut måste ta med sig 

beslutet tillbaka till t.ex. sin chef så blir processen försenad och beslutet kanske 

inte ens går igenom, vilket kan betyda att man är tillbaka på ruta ett. De som sitter 

på mötena måste också förstå varandra över professionsgränserna vilket inte alltid 

är fallet utan missförstånd är förekommande. Bra samverkan kan beskrivas som 

där brukaren får det den behöver utan att det dröjer. När det inte blir konflikt och 

diskussioner utan att saker och ting flyter på. Olika aktörer erbjuder den hjälp de 

kan stå till tjänst med, har en vilja att hjälpa till och försöka se möjligheter i 

motsats till att hålla på sin kant och se hårt på regler. Det bör finnas en flexibilitet 

och förståelse för att man ibland måste gå ett par steg längre än man brukar och 

ibland kan man ta ett steg tillbaka istället. Det går inte att driva ett ärende ”hårt” 
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utan det måste finnas respekt och förståelse för andra parter där det övergripande 

målet är att det ska bli bra för brukaren. Vid bra samverkan behöver brukaren bara 

vänta kortast möjliga tid. Vid dålig samverkan så dras det ut på tiden. Tid blir här 

ett centralt mått på bra och dålig samverkan.  

 

Profession  

Under denna rubrik har jag samlat teman som kunde kopplas till själva yrket och 

den professionelles roll i samverkansarbetet. Detta till skillnad från mer 

strukturella problem vilka jag samlat under rubriken ”Struktur”. Genom denna 

första uppdelning kan jag göra skillnad på problem som ser ut att uppstå mellan 

professionella till skillnad från ur strukturen de befinner sig i. Här kommer jag att 

ta upp saker som kommunikation, förståelse för och insikt i andras arbete, 

inställning till samverkan och vad som uppstår i samverkansmiljön mellan 

professioner.  

 

Kommunikation och professionsinsikt  

Denna rubrik tar upp de delar som handlar om problem som kunde uppstå i 

samverkansarbetet på grund av att aktörer faktiskt helt enkelt inte fullt ut förstår 

vad som händer på mötet. Detta leder självklart till risk för att ärendet inte 

hanteras på bästa sätt som i slutändan blir till konsekvenser för brukaren. 

Professionsinsikt använder jag här som ett samlingsbegrepp för vilken förståelse 

samverkansaktörer har för varandras arbete och funktion. Vad som går och vad 

som inte går, vem som har ansvar och vilka möjligheter som finns. Det är viktigt 

att inte bara ha kunskap om den egna professionen utan också om de andra 

aktörernas för att arbetet som helhet ska fungerar bra. Såhär berättar Anna: 

 

Sen måste alla ha en slags förståelse för hur ser allas olika arbeten 

ser ut. Plus att man måste förstå varandras språk. För även om man 

pratar med samma ord så betyder ett ord i socialtjänsten, har en helt 

annan betydelse i skolan till exempel. Och där blir det ofta 

förväxlingar. (Anna) 
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Anna berättar också att om man inte förstått vad den andre parten säger så är det 

såklart svårt att veta vad man ska fråga. Hon menar också att det är bra att ha en 

samordnare på möten. En åsikt som delades mer eller mindre av alla 

intervjupersonerna var att det skulle kunna vara bra med en slags samtalsledare 

eller samordnare som kunde hjälpa till att hålla ordning och tydlighet i mötet. Att 

detta fanns var dock inte alls vanligt. Att aktörer inte vet vad andra aktörer kan 

och inte kan togs också upp som ett problem. Andra aktörer har t.ex. inte alltid 

koll på socialtjänstlagen eller vem som egentligen har ansvaret för en viss uppgift. 

Det behövs alltså att man som part i ärendet har en viss förståelse och insikt i de 

andra samverkanspartnernas profession för att kunna vara ett väl fungerande 

kugghjul. Vad den andra sidan bordet kan och inte kan göra men också att den 

andre parten verkligen förstår vad de termer och begrepp som används verkligen 

innebär. Diana berättar här om samverkansaktörer hon möter där 

professionsinsikten ofta blir ett problem.  

 

Och sen också att det är många som feltolkar vad vårt syfte är för 

socialtjänsten är. (…)…det är inte så många som vi träffar som har 

en aning om hur socialtjänstlagen är uppbyggd och det skapar 

problem (Diana). 

 

Anna beskriver en mycket problematisk situation som kan uppkomma ibland där 

professionsinsikt verkligen får betydelse. Det handlar om fall där situation i en 

familj är så djupt problematisk att en LVU-anmälan är aktuell men inte så 

allvarlig att ett omhändertagande kan göras. Allt socialsekreteraren kan göra då är 

att erbjuda olika frivilliga insatser men om familjen konsekvent tackar nej till 

dessa så uppstår en problematisk situation. Det enda socialsekreteraren kan göra 

då är att fortsätta erbjuda och vänta på att situationen blir så dålig att ett LVU kan 

gå igenom.  

 

Här kan det bli mycket viktigt med professionsinsikt och kommunikation 

eftersom om allt de andra aktörerna ser är att barnet håller på att förstöra sin 

framtid och att ingenting händer så kan detta självklart väcka mycket frustration. 

Om detta dessutom pågår över en längre tid så är det förståeligt att en aktör kan få 
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en starkt negativ bild av socialtjänsten. Om det då inte finns någon förståelse för 

hur systemet fungerar och att socialsekretaren kanske faktiskt gör allt den enligt 

lag kan göra så kan det leda till en mycket jobbig situation för alla inblandade.   

 

Gemensam problembild & överenskommelse av insatsplan 

Att lyckas skapa en gemensam problembild visade sig att inte alltid fungera fullt 

ut. Det finns vissa modeller och styrdokument så som t.ex. BBIC men dessa 

upplevs inte ha någon riktig påverkan i själva mötena utan känns, som Bella 

uttrycker det: ”Är mest bara ett papper”. I problemet med skild målbild ligger 

också att socialtjänsten har sitt område där de känner till den sociala situationen, 

skolan vet hur det är i skolan och har sitt uppdrag att eleven ska gå ut med betyg 

medans BUPs har barnets psykiska hälsa i fokus. Det finns även en del problem 

och oklarhet kring vem som ska arbeta med vad först. Såhär uttrycker sig 

Christina och Erik om problemet.  

 

… ibland handlar det också om att man har lite olika syn på vad 

problemet är. Barnets diagnos kan ju ge sociala konsekvenser. Och 

då är det ju ibland omsorgsförvaltningen som säger: ”Ja då är det ju 

socialtjänsten" fast det är på grund av diagnosen, och då blir det ju.. 

då är det ju inte vårt expertisområde (Christina). 

 

… så kanske dem säger att: ”Ja, men du behöver jobba med 

missbruket först”. Också får man kontakta öppenvårdsavdelningen 

för missbruk först också säger dem att: ”Nej, men du behöver lösa 

det här med dit umgänge först”. Också hänvisar dem till 

föräldrarätten (Erik). 

 

Det är inte ovanligt att det finns oklarheter och skilda åsikter kring dels vad som 

ska göras men också i vilken ordning det ska göras. I detta har socialtjänsten en 

särställning eftersom de till skillnad från andra organisationer inte i slutändan inte 

kan säga nej om andra aktörer menar att de inte kan jobba med ärendet. Att 

aktörer är oense om ordningen och inte vill ta i ärendet förens en annan aktör gjort 

sitt kan leda till att ett ärende diskuteras och skickas runt istället för att något blir 
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gjort och därmed riskeras att hjälpen för brukaren kan komma att dröja. Detta 

leder inte sällan till att socialtjänsten, som inte får lov att säga nej om det inte 

finns någon annan instans som kan ta ärendet, måste ta emot det.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ibland finns det olika målbilder och olika 

syn på ärenden inte minst beroende på profession. Man är inte alltid överens om i 

vilken ordning saker och ting ska göras och i detta har socialtjänsten den 

särställningen där de som sista skyddsnät måste ta emot ärenden om andra aktörer 

inte tar i dem. 

  

Samverkansmentalitet 

Under denna rubrik har jag samlat ihop de teman som handlar om själva  

inställningen som professionella kommer till samverkansmöten med. Det blir 

viktigt eftersom beroende på hur de professionella ser på samverkan och vilken 

inställning de har på mötet så kan det påverka mycket hur mötet blir. Det går att 

vara medgörlig och omedgörlig, att ha ett strikt eller lösare förhållningssätt till 

gränsdragning, att säga att något inte går fastän man kanske inte är helt säker på 

om det verkligen är så. Även erfarenhet spelar roll. Professionella är olika villiga 

att skapa tid och om en professionell är ny och ännu inte är helt trygg i rollen så 

kan det skapa inställningen att ta det säkra före det osäkra och hålla en strikt kurs. 

Såhär svarar Anna på frågan om hon upplever att man oftast jobbar tillsammans 

mot ett gemensamt mål i samverkansmötena. 

 

…det handlar mer om person. Har man inte förståelsen för att vi 

måste samverka, eller att man inte förstår vad dom andra aktörerna 

säger så går man tillbaka till att va i sitt eget. Samverkan det tänker 

jag det handlar om att ge och ta. Vi går in och ut ur varandra, vi är 

som kuggar (Anna). 

 

Här framhålls hur viktigt det är att förstå att man måste arbeta tillsammans. Det är 

underlättande när det finns en medgörlighet hos de inblandade där man likt 

tjänster och gentjänster kan hjälpas åt istället för att gå i försvar och säga att något 

inte är ens ansvar. Om någon försöker köra sitt eget race så funkar det dåligt. 
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Intervjuerna vittnar också om att det ibland förekommer att aktörer ”beställer” 

tjänster av andra vilket inte uppfattas som en hållbar inställning. Det kan även 

spela stor roll just vem det är som sitter på ett möte från en organisation beroende 

på personens inställning. Om det är en person för en viss linje som inte tar hänsyn 

till ärendet i stort så kan det försvåra arbetet.  

 

För att sammanfatta här så kan man säga att det är viktigt att ha en öppen och 

medgörlig inställning till samverkan i möten och förstå att olika aktörer måste 

arbeta tillsammans. Ibland gör en aktör en uppgift, ibland gör en annan den. Om 

man inte förstår detta så blir samverkan lidande. 

 

Makt, hierarki och prestige 

Här kommer jag att presentera det material som handlar om makt, prestige och 

vad det kan ha för effekter på samverkan. Rent strukturellt kan man säga att 

makten är jämt fördelad mellan de direkt människobehandlande sociala aktörerna 

så som BUP, socialtjänsten, habilitering, m.fl. Det finns ingen av dessa som direkt 

kan bestämma över en annan. Men tyvärr så förekommer ändå vissa maktspel. 

Christina berättar att de inte ens skickar ut nyanställda socialsekreterare ensamma 

på samverkansmöte eftersom det händer att nyanställda tagit väldigt illa vid sig 

vid dessa möten. Man vill alltså gärna att socialsekreterarna ska hinna bli lite 

varma i kläderna innan de själva gå på dessa och för att kunna värja sig. En typ av 

makt som också finns är den att socialtjänst faktiskt inte kan säga nej till ärenden 

om ingen annan aktör tar i ett ärende. I praktiken kan det ibland bli lika med att 

lägga över ett ärende på socialtjänsten. 

 

Förståelsen för socialtjänstens arbete finns inte alltid. Alla har inte heller lika 

mycket att säga till om i samverkansmötena menar Erik utan detta varierar. Det 

finns också hierarki och prestige med i mötena ibland. Inte alltid, och det finns 

ingen uttalad hierarki. Ändå är det så att vissa tenderar att få sin vilja igenom 

oftare än andra. Diana svarar här på frågan om prestige kan ha påverkan på 

samverkansmötena.  
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För det finns ju lite hierarki. Och hierarki är ju ett problem när det 

kommer med prestige. När man inte kan lägga ifrån sig det och 

säga: "Vad spännande att träffa andra människor som kanske har 

haft mer kontakt än vad jag har och nu ska vi dela information” 

(…) Jag tycker det, att det är det som är det största problemet. 

(Diana) 

 

Det fanns delade uppfattningar om prestige. Några upplevde inte detta alls 

förekommande men de som upplevde det i arbete menade att detta var ett 

betydande problem som irriterade och skapade hinder för samverkan. Särskilt 

prestigeinriktade menade man att läkare och ibland psykologer var. Det finns 

ingen hierarki men ändå på något sätt så väger dessa professioners ord ibland 

tyngre på något sätt. Diana menar också att det måste finnas en respekt, 

ödmjukhet och förmåga att kunna ta ett steg tillbaka ibland. Att en läkare som 

arbetat i 40 år har träffat en brukare två gånger innebär inte att hen förstår klienten 

bättre än någon som haft regelbunden kontakt med brukaren över en längre tid. 

Denna typ av att visa sig bättre och ”veta mest”-inställning var i vissa situationer 

mer förekommande än andra men alltid mycket störande. 

 

Utifrån denna rubrik kan vi utläsa att det alltså är viktigt för samverkan att 

yrkesverksamma kan lägga ifrån sig sin prestige och istället vara där för det som 

mötet är till för. Att utbyta information. Typer av makt finns också inblandat 

ibland och på något sätt har vissa mer inflytande än andra i möten. 

 

Struktur 

Här har jag samlat de bitar av materialet som handlar om mer strukturella 

problem. Dessa teman rör sig inte direkt mellan professionella påverkar från ett 

mer övergripande plan. Dessa strukturella problem får direkt effekt på 

samverkansarbete men är inte alltid så tydligt att det är i strukturen som problemet 

ligger. Detta kommer jag närmare in på i analysen.  
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Ansvar 

Vem ska göra vad? Detta visade sig vara ett vanligt problem som även dyker upp 

samverkansmöten. Det finns inte alltid en tydlig gräns men även när denna finns 

så kan det uppstå problem genom att inte alla vet om den. Ibland finns det även 

flera som har ansvar för en uppgift. Ibland är det osäkert. Ibland tar en 

organisation på sig ansvaret fastän den egentligen inte ska göra detta och ibland 

skjuts ansvaret över till någon annan. Även om det finns tydligt stadgat vilken 

aktör som har ansvar för ett visst problem så är det alltså inte alltid som det 

fungerar problemfritt. Oklarheter i vem som har ansvar kan såklart leda till 

diskussioner och att det blir fel som senare måste ordnas upp. Detta leder till att 

brukaren riskerar att få vänta. Problemen varierade mellan respondenterna men 

gemensamt var ändå att det i mindre eller högre utsträckning fanns oklarheter och 

diskussioner i vem som egentligen ska göra vad. Såhär berättar Diana. 

 

Alla vet inte vad alla har ansvar för. Jag vet vad jag har ansvar för, jag 

har rätt så god insikt i vad våra insatser kan göra men det händer ju 

ändå att vi kan gå utanför det (Diana). 

 

Det finns ingen rutin på att när en brukare har kontakt med flera organisationer så 

ska en person ha huvudansvaret för denne. Eftersom behovet av en sådan person 

ibland finns så tar ibland professionella frivilligt på sig det ansvaret genom bl.a. 

att se till att brukarens kontakter med andra organisationer fungerar. Detta ansvar i 

sin tur kan både skapa extra jobb vilket innebär mindre tid och mer arbete som 

hade kunnat gå till annat. Diana berättar att denna form av ”spindeln i nätet” 

tenderar att tillfalla socialtjänsten. Denna extratjänst i sig kan skapa mer oförutsett 

ansvar och arbete när andra aktörer inte sköter sitt ansvar med att t.ex. hålla 

kontakten med brukaren. Detta berättar Diana om:  

 

T.ex. vi har en familj som vill ha kontakt med BUP och som vi 

rekommenderar att tar kontakt med BUP, också ringer familjen BUP 

och det är väldigt sällan som den kontakten sen fungerar felfritt. Det är 

oftast så att jag måste vara inne på något sätt. "Nähä dom har 

fortfarande inte ringt er från BUP. Okej då ringer jag BUP" eller "Okej 
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jag skickar en remiss härifrån" och sånt. Det är liksom inte självgående. 

Det är tråkigt (Diana). 

 

Det finns alltså ibland ett behov att någon håller i ett ärende mer övergripande 

utanför den egna organisationen när flera aktörer är inblandade. Men att en sådan 

person utses eller är villig att ta på sig den rollen är inte alls självklart. 

Som konsekvens av brist på designerat ansvar uppifrån så får de professionella 

själva hjälpa upp där det behövs. Om någon väljer att göra detta d.v.s. När de gör 

detta blir konsekvensen för att de får mer att göra och om de inte gör det så 

riskerar klienten att tappas. Att socialtjänsten tenderar att bli den aktör som håller 

i ärenden som ingen annan håller i blir också fel på det sättet att socialtjänstens 

mål är att i slutändan jobba bort sig själva. Socialtjänsten ska inte sätta in insatser 

när det finns en annan aktör som kan göra det.  

 

Sammanfattningen här blir att det inte alltid är klart vem som ska göra vad. Och 

även om det är det så vet inte alltid alla om detta. Ibland finns det delat ansvar och 

för brukare som har kontakt med flera sociala aktörer så finns det i regel ingen 

som håller i de olika trådarna utan det faller på antingen brukaren själv eller att 

någon annan väljer att ta på sig den rollen. Ärenden som andra aktörer inte tar i 

landar per automatik på socialtjänsten.   

 

Gränsdragning 

Gränsdragning har jag valt att kalla detta avsnitt som handlar om var någonstans 

det blir viktigt i samverkansarbete att hålla på gränser mellan organisationers 

ansvarsområden eller att förtydliga dessa. De kan vara att stå på sig och säga att 

något inte är ens ansvar eller berätta för någon annan att det faktiskt är något som 

denna måste ta tag i. Det är också när en professionell väljer att trots att något inte 

är dennes uppgift ta sig an denna och på det sättet gå över dessa formella gränser. 

Såhär berättar Christina om gränsdragning mellan organisationer.  

 

Jag personligen tycker att gränsdragning kan flyta ganska mycket om man 

motiverar det på ett bra sätt. Men huvudfrågan måste ändå va vems 

expertisområde gäller det här? Är det det psykiska måendet? Ja vi kan 
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hjälpa till med föräldrastöd. Men ja alltså vår personal kan ju psykisk ohälsa 

också va men det är inte deras expertisområde (Christina). 

 

Här berättar Christina att det finns gränser men som inte alltid är helt klara för alla 

och det kan bli viktigt att ibland förtydliga dem. Christina menar också att gränser 

inte måste följas benhårt utan att det till och med kan få lov att finnas stort 

utrymme för att gå över gränserna så länge det kan motiveras. Att inte hålla för 

hårt på gränser kan vara viktigt ibland för att hjälpa ett ärende gå framåt. Men 

även om det kan få lov att vara så ibland så är det också viktigt att rätt person gör 

rätt sker. Såhär berättar Diana: 

 

Det är jätteviktigt. Till exempel säg som här: Vi har en ungdom som 

inte kommer till skolan. Också pratar man skolskjuts. Skolskjuts är 

skolans business - så enkelt är det. Det har vi inte något att göra med. 

Ibland så blir det ändå så att skola eller föräldrar frågar oss om det är 

något vi kan jobba med, med taxi eller skjuts eller så. Men det är 

egentligen inte vårt bord utan det är något som skolan ska fixa och då 

får man vara väldigt tydlig med det (Diana). 

 

Diana menar också att ett problem med gränsdragning är att kortsiktiga lösningar 

har blivit långsiktiga. T.ex. så berättar hon att om en familj har varit i kontakt med 

socialtjänsten men aldrig fått en stabil grund där efter som deras handläggare bytts 

ut så många gånger. Då kan det finnas en poäng att en annan aktör t.ex. BUP 

bestämmer sig för att ta hand om insatsen istället för att familjen ska slippa stå 

och stampa. Då blir det att BUP tar över något som egentligen är socialtjänstens 

ansvar. Sådana här lösningar och liknande är inte helt ovanliga och kan röra till 

hjälpen men för brukaren fyller de ju en funktion.  

 

Sammanfattningsvis är gränsdragning ibland viktigt men får inte hållas på för hårt 

utan kan få vara flytande ibland också. Strukturen här är inte alltid helt klar utan 

det finns olika mycket töjningsutrymme beroende på situation. Ibland är det 

nödvändigt och till och med viktigt att låta gränser få flyta men det finns risker 

med detta. Bl.a. kortsiktiga lösningar blir långsiktiga.   
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Sekretess 

Sekretess visade sig inte vara ett problem alls i arbetet mellan verksamheter. 

Samtliga intervjupersoner menade att sekretess aldrig hade utgjort något större 

hinder för just dem. När socialsekreteraren är bunden av sekretess får denne inte 

prata med bl.a. andra aktuella aktörer men eftersom det i princip alltid endast 

underlättar för både brukaren och socialsekreteraren om man bryter sekretessen så 

sker detta hela tiden och är därmed det inte ett problem. Om sekretessen inte 

skulle brytas så hade det inneburit att all kontakt mellan organisationer hade 

behövt gå igenom brukaren. 

 

Med polisens förundersökningssekretess finns det däremot problem. Här hamnar 

nämligen socialsekreteraren ibland i en regelkrock där socialsekreteraren ibland 

inte kan fullfölja sin professionella skyldighet. Detta kan ske när 

socialsekreteraren jobbar med ett ärende där man t.ex. misstänker att ett barn 

blivit utsatt för våld. Om socialsekreteraren på medhörningen hos polisen får reda 

på något som gör att hen måste tvångsomhänderta barnet så kan det bli så att hen 

inte får lov att använda sig av det som sagts i förhöret på grund av 

förundersökningssekretessen. Detta försvårar såklart arbetet men 

socialsekreteraren måste ändå gå vidare. Här kan det till och med uppstå en 

situation där barnet måste omhändertas men att föräldrarna inte får lov att veta 

orsaken vilket såklart kan leda till en mycket jobbig situation. Det finns dock lite 

utrymme för socialsekreterare och åklagare att komma överens om en lösning. 

Socialsekreteran kan t.ex. tillsammans med åklagaren komma fram till om att få 

använda vissa övergripande delar men inga detaljer av underlaget. Christina 

berättar här om hur hon löser det ibland.  

 

Ibland kan man prata med åklagaren. "Vad får jag lov att använda? 

För att jag måste ha något att använda för att ett LVU ska gå igenom”. 

(…) ”Ah du kan använda det här”. Också får de ge oss lite uppgifter. 

Ibland kan det också funka att skriva: "Det råder 

förundersökningssekretess men det finns mycket material som påvisar 

ett behov av skydd (Christina). 
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Det brukar funka. […] Men där får ju använda så mycket 

professionalitet vi kan och ändå gå vidare. Och det är ju inte så lätt för 

familjen och för mig att säga: "Nu ska ditt barn flytta men jag kan inte 

riktigt säg varför”. Det är inte lätt. Och det händer ju att vi får sådana 

restriktioner, ganska ofta.  (Christina) 

 

Alternativet är att LVU:et inte går igenom på grund av att socialsekreteraren inte 

kunnat använda sig av det den behöver vilket i värsta fall kan leda till att ett barn 

blir kvar i en utsatt miljö.  

 

Vanlig sekretess visade sig alltså inte alls vara ett problem utan snarare ett 

exempel på en strukturell del som fungerar i princip felfritt. I motsats till detta står 

då polisens förundersökningssekretess, som ju såklart är nödvändig och fyller ett 

syfte, men som regelmässigt krockar och riskerar att skapa lidande för flera olika 

personer. Här är ett exempel på när det kan vara viktigt att tänja på gränserna.  

 

Analys  

I denna del använder jag mig av Danermarks kategorier för hur man kan tänka 

kring förutsättningar för god samverkan. Jag använder mig också ett strukturellt 

organisationsperspektiv och ett politiskt sådant för att komma fram till tre 

huvudpoänger. I dessa rubriker använder jag mig av flera delar av bitarna i 

resultatdelen eftersom flera av dem hänger ihop på olika sätt. För att försöka 

tydligöra kopplingen mellan resultat och analys kommer jag att i analysen referera 

till de aktuella ämnen och rubriker som finns i resultatdelen. I slutet har jag även 

här en sammanfattning för att knyta ihop och tydliggöra de olika poängerna.  

 

Det sociala hjälpnätverket 

Ordet organisation är ett ganska vitt begrepp som går att använda i långt fler 

sammanhang än om de typiska organisationer vi är vana vid att ordet avser. En 

organisation behöver inte vara företag, myndigheter och föreningar. Även en 

familj är en organisation, ett fotbollslag, en myrstack är också typer av 

organisationer. Dessa går att analysera ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 
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som vilken annan organisation som helst. De har sina mål, olika delar som sköter 

olika saker och sätt att kommunicera. Typiska organisationer är ständigt objekt för 

olika typer utvärderingar, analyser, omstruktureringar. Ändå så lever den mest 

betydande sociala organisationen svårligen upp till bilden av en välfungerande 

organisation i ljuset av ett teoretiskt organisationsperspektiv. Jag pratar alltså om 

det sociala hjälpsystemet i stort. För om man ser på det ur ett  

organisationsteoretiskt strukturellt perspektiv brister den på minst två viktiga 

punkter som får direkt effekt på min studies undersökningsområde: 

Väldefinierade och begripliga relationer och effektiv samordning mellan 

organisationens olika delar. Detta är två avgörande punkter för organisationens 

förmåga att prestera. (Bolman & Deal, 2015, s.74). Av intervjuerna kan vi utläsa 

att ansvar ibland kan få lov att flyta en del men detta kan också bidra till att roller 

är oklart definierade. Alla aktörer vet inte alltid vem som har ansvar för en viss 

sak och ibland tar en organisation på sig ansvaret för något som en annan 

organisation egentligen ska göra. Dessa otydliga roller som beskrivs skapar 

osäkerhet och på det sättet också ineffektivitet i samverkansarbetet. Det blir även 

problematiskt att samverkansmentalitet i intervjuerna beskrivs som viktig. I ett 

tydligt och hållbart strukturerat samverkanssystem så bör vilken inställning en 

aktör har inte spela så stor roll för arbetets effektivitet.  

 

Till modellens försvar så kan inte ramarna vara för små eftersom lagen måste vara 

så pass rymlig att alla kommuner får möjlighet att anpassa sin verksamhet till sin 

egen kommun med sina unika förutsättningar. Men i denna flexibla lösning är 

styrningen kommuner får mest lik rådgivning där otydliga gränser får effekt även 

på lägre nivåer. I intervjumaterialet kan vi utläsa att begripliga relationer och 

effektiv samordning mellan organisationerna inte alls fungerar felfritt. Att 

förtydliga och göra relationer samverkansaktörer emellan fullt ut begripliga blir 

kommunens ansvar. Men detta kan variera från kommun till kommun hur 

relationerna och rollerna ser ut. Hur den samordnande mekanismen fungerar. Det 

finns fördelar i detta också. T.ex. att om en kommun testar en metod som visar sig 

framgångsrik så kan andra kommuner ta efter denna. Men problemet återstår att 

det är ofta som samverkansaktörer inte har full koll på vems område en viss 

uppgift ligger på. Man vet inte heller alltid vad en viss verksamhet kan och inte 
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göra och det är inte alltid alla förstår vad som sägs fullt ut, vilket leder till 

missförstånd och oklarheter. Med professionsinsikten och kommunikationen 

mellan aktörerna finns det alltså en del som går att förbättra och detta problem 

ligger åtminstone delvis i samhällets sociala organisering i stort.  

 

Samverkansproblemens syndabockar  

Sociala aktörer behöver ha flexibilitet i sitt arbete och detta måste finnas 

integrerat i systemet på ett bra sätt. Som det är nu ser vi en bild där professionella 

istället för att förlita sig på struktur ibland måste låta denna ge vika för att kunna 

behandla ärenden på ett bra sätt. Detta är något som enligt intervjumaterialet 

också är förväntat. Att ibland kunna tänja på gränser men ibland hålla fast vid 

dem är till och med ansett som goda egenskaper hos sociala aktörer. Intervjuerna 

beskriver en situation där strukturella tillkortakommanden ibland måste 

kompenseras genom flexibilitet hos de professionella. Att som professionell strikt 

försöka följa regelverk till punkt och pricka kan därför anses som ett stelt 

förhållningsätt till samverkansarbetet. Istället för att fungera som stöttepelare för 

tydlighet kan strukturen här bli till ett hinder som professionella istället måste 

göra undantag kring. På så sätt skapas osäkerhet i arbetet istället för stabilitet. 

Detta kan t.ex. vara att en annan aktör än den egentligt ansvariga bistår med en 

viss insats eftersom detta i praktiken blir den bästa lösningen.    

 

Det strukturella perspektivet lär: Vi lägger skulden på varandra men det verkliga 

problemet ligger i systemet (Bolman & Deal, 2015, s.484). Om vi tar 

samverkansmentalitet som exempel. Här pratar intervjupersonerna om att det är 

viktigt att ha rätt inställning och om att ge och ta. Det blir problem när någon går 

in och bestämt vill göra saker på sitt eget sätt. Detta ingår i begreppet 

samverkansmentalitet som jag valt att använda och här blir det då draget till sin 

negativa spets. Men är det verkligen samverkansmentaliteten som är problemet? 

Detta menar alltså inte det strukturella perspektivet. Det är inte de individer som 

görs till syndabockar som är problemet utan det riktiga problemet ligger mellan 

det strukturella perspektivets två hörnstenar: differentiering och integrering. Med 

integrering menas här att efter ansvarsområden har bestämts så måste rollerna och 

enheter samordnas så att de fungerar tillsammans. Här ser vi ett bra exempel på 
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bristande integrering. Ett bra exempel på bra integrering kan vara hur väl och 

problemfritt sekretessen fungerade även över professionsgränserna. 

 

Innanför socialtjänstens väggar fungerar kanske organisationsmodellen bra. Men 

när det kommer till samverkan med andra aktörer så hänger det på att den egna 

organisationen är bra integrerad med det sociala hjälpsystemet. Detta blir orsaken 

till problemet: att denna integrering inte fullt ut fungerar. Istället är det enskilda 

yrkesverksamma från olika organisationer som ses som de skyldiga för att 

samverkan inte fungerar när det också kan ses som brist på struktur i det sociala 

hjälpsystemet i stort. Exempel på detta som beskrivs i intervjuerna är den 

bristande kommunikation och professionsinsikt som ibland helt enkelt leder till 

missförstånd. Det finns ofta en god uppfattning om det egna ansvaret, men inte i 

lika hög grad om andras och inte heller hur ansvaret ska fördelas när flera är 

inblandade. Istället beskriver intervjupersonerna en problematisk situation där 

många feltolkar socialtjänstens syfte och hur organisationen fungerar. 

 

Att det finns tydlig ansvarsfördelning och väldefinierade roller och mål är en 

förutsättning för att bra samverkan ska kunna komma till stånd. Detta är en av det 

strukturella perspektivets grundläggande delar. (Bolman & Deal, 2015, s.75) 

Genom tydliga mål, tydlig struktur och relationer mellan yrkesverksamma så 

undviks förvirring och ineffektivitet. Inom den egna organisationen så är 

socialsekreterarens roll relativt väldefinierad. Men detsamma kan inte alltid sägas 

för vad som gäller i samverkansarbetet där gränsdragning inte sällan uppe för 

diskussion. Här är det inte bara hur tydliga socialsekreterarens mål och uppdrag är 

som spelar roll utan också andras. Det finns vissa dokument så som BBIC (2015) 

som kan hjälpa till att förena målen i möten men i praktiken så verkar dessa 

dokument sakna riktig effekt i möten. Gränsdragning kan behöva vara flytande 

men ur strukturell synpunkt så är flytande gränsdragning och otydliga gränser i 

stort sett samma sak. Detta måste inte vara ett problem utan en struktur kan såklart 

ha en flexibel lösning och fungera bra. Men i intervjumaterialet får vi en bild av 

en organisation där det finns gränser som är okej att gå över ibland, och du 

förväntas även i vissa sammanhang göra detta, men ibland är det att hålla på dem 

och detta kan skapa osäkerhet.  
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I exemplet med förundersökningssekretessen blir man som professionell till och 

med i vissa fall tvungen att leta upp ett sätt att krångla sig förbi uppsatta gränser 

eller få åklagaren att se vilka sådana hen kan rucka på. Även om detta verkar 

fungera i de flesta fall så är det fortfarande en problematisk situation som kan leda  

till osäkerhet och kortsiktiga lösningar. Detta hade inte nödvändigtvis behöva vara 

ett så stort problem men bilden kompliceras när man tar med i beräkningen att det 

skiljer sig mellan kommuner var gränserna går och olika samverkansaktörer från 

olika professioner är fria att göra sin tolkning av när och hur mycket gränser kan 

flyta. Dessa varierar också från kommun till kommun och resultatet blir ur ett 

strukturellt perspektiv att det finns flera oklarheter som är mottagliga för påverkan 

beroende på person och situation. Sammanfattningsvis så finns det alltså oklara 

ansvarsområden och dåligt integrerade roller samverkanaktörerna emellan vilket 

ökar risken för missförstånd och ineffektiv samverkan. I vissa fall så måste 

socialsekreteraren även hitta vägar att komma igenom strukturella hinder. 

 

Olikheter i obalans 

I det politiska perspektivet tittar man bl.a. på vilka bestående skillnader som finns 

mellan olika aktörer. De som gick att se i samverkansarbetet är bl.a. att de olika 

professionerna som sitter i mötet och är med i ärendet har delvis olika mål. 

Skolans främsta mål är att eleven ska få sina slutbetyg, för socialtjänsten är det 

kanske att det ska fungera hemma och BUP kanske arbetar med familjen. Av 

intervjumaterialet kan vi utläsa att olika målsättning inte är ett helt ovanligt 

problem och att det som framhålls som viktigast är att de samverkande parterna 

förstår ett bra samverkansarbete handlar om att både ge och ta. Den som håller på 

sin egen kant, med sina egna intressen försvårar för andra parter.  

 

Inte bara innehåller samverkansarbete olika yrkesgrupper med olika 

kunskapsbakgrund. Utan inom samma kunskapsbakgrunder finns det även olika 

teoretiska riktningar vilka ofta har olika angreppsätt på problem (Danermark, 

2005, s.26-27). De olika synsätten i samverkan bör tas upp och klargöras för att få 

till bra samverkan. Det är naturligt att professioner med olika bakgrunder har 

olika synsätt och därmed olika teorier om hur man bör närma sig ett problem. I 
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intervjumaterialet talas det inte bara om olika problembilder utan också olika 

idéer om hur insatsplanen ska se ut. Dessa olika synsätt kan vara mycket givande 

och viktiga för att lösa ett problem men i en samverkansituation kan det finnas 

faktorer som komplicerar arbetet. En pressad arbetssituation, prestige och dagliga 

rutiner kan vara saker som gör att det istället blir en kamp om att få gehör för sina 

åsikter. Samma sak gäller för professioners olika målbild. Att dessa 

organisatoriska strukturer som de professionella kommer ifrån klargörs är viktigt 

för att bra samverkan ska kunna komma till stånd (Danermark, 2005, s.22, 47-48). 

 

Aktörerna i samverkansmöten har lika mycket talan formellt men i praktiken finns 

ändå ett visst övertag gentemot socialtjänsten. En organisation har inte makt att 

bestämma över en annan - ändå så kan makt indirekt bli utövad över socialtjänsten 

eftersom att socialtjänsten till skillnad från andra aktörer inte får lov att säga nej 

till ett ärende i slutändan. Det finns diskussionsutrymme men socialtjänsten är 

ändå vårt välfärdssamhälles sista sociala skyddsnät och om andra aktörer säger nej 

till ett allvarligt ärende blir ekvationen att det hamnar hos socialtjänsten. Så här 

finns en maktdiskrepans vilket sett ur det politiska perspektivet är en tydlig risk 

för konflikt. En annan aspekt som blir viktig i detta sammanhang är subtiliteten i 

denna maktutövning. Om en organisation haft direkt makt att besluta att 

socialtjänsten skulle ta hand om ett ärende trots överbelastning så hade protesterna 

sannolikt varit fler. I praktiken är det egentligen detta som sker men på ett mindre 

märkbart sätt. Men att socialtjänsten får ta ärenden när andra organisationer säger 

nej går ju inte helt obemärkt förbi. Detta blir i ljuset av det politiska perspektivet 

en kamp mellan organisationerna där socialtjänsten är i underläge. Vi kan här 

också säga att detta beror på en brist på resurser där resultatet blir ökade 

konflikter, vilket leder till en ineffektiv organisation. Danermark (2005, s.47) 

menar också att tillräckliga resurser är en förutsättning för bra samverkan i detta 

fall kan resurserna t.ex. vara liten personalstyrka, ekonomi eller tid.  

 

Till detta vittnar intervjumaterialet också om problem med prestige och hierarki i 

samverkan. Den prestige som framkommer i intervjumaterialet kan förstås som 

någon som vill förmå eller veta mer än andra, vilket till och med uppfattades som 

ett stort problem av några. Om vi talar om hierarkin i ett samverkansmöte finns 
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det ingen formell sådan. Men viss makt och inflytande kan ändå finnas genom 

vissa yrken tenderar att ha mer status och tyngd än andra. (Danermark, 2005, 

s.26).   

 

Detta prestigeinriktade tänk, maktdiskrepansen, de delade målbilderna, de olika 

områden aktörerna kommer ifrån och den tolkningsbara gränsdragningen är 

allihop olika former av skillnader och skillnadsskapande mellan de olika 

aktörerna. Detta i kombination med de knappa resurser som finns i form av tid, 

pengar och personal är ur ett politiskt perspektiv de ingredienser som kan urskiljas 

som konfliktskapande. Att det ändå finns en relativt gemensam övergripande 

målbild, d.v.s. att hjälpa brukaren är i och för sig en förenande faktor som kan 

förena denna mötespunkt mellan organisationer. Men fortfarande innehåller denna 

flera konkurrerande delar. Här kan vi alltså se dessa olikheter mellan aktörerna 

som en möjlig förklaring till en del av de problem som uppstår i 

samverkansarbetet.  

 

Sammanfattning och slutsats 

För att sammanfatta vad jag kommit fram till i analysen så kan man säga att en 

stor del av problemen som dyker upp kan kopplas till hur det sociala 

hjälpsystemet är strukturerat. Detta kanske inte kan hållas som ensam ansvarig 

men problem som finns i det stora går att koppla till vad som händer i samverkan i 

det lilla. Det ser här ut som att det sociala systemet i stort står mellan två dåliga 

lösningar. Nämligen att systemet behöver vara flexibelt för att passa olika 

kommuners olika förutsättningar – men detta ser ut att samtidigt leda till oklara 

ansvarsgränser vilket motverkar effektiv samverkan.  

 

Bland resultaten kunde vi läsa att det till och med i vissa fall ses som 

eftersträvansvärt att vara medgörlig i samverkan och inte hålla för hårt på 

gränsdragningen. Det strukturella perspektivet menar att utan en stabil grund, 

d.v.s. tydliga gränser så riskerar de enskilda professionella att bli ineffektiva, 

förvirrade eller till och med fientliga i samverkan (Bolman & Deal, 2015, s.74-

75). Men att samverkan inte fungerar så bra eller är ineffektiv är inte egentligen 

enskildas fel. Med en väl strukturerad organisation för ändamålet så hade 
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konflikter och missförstånd inte kunnat ske lika lätt. Istället är det lätt att enskilda 

organisationer eller professionella blir syndabockarna när det är systemet i stort 

som är problemet.  

 

För att bra samverkan ska kunna komma till stånd så är det nödvändigt att de olika 

samverkansparternas synsätt, organisation och regelverk tas upp och är klargjort 

mellan parterna. Det är naturligt att det finns skillnader i synsätt utifrån profession 

och därmed hur ett problem angrips (Danermark, 2005, s.28-30). Skillnader 

mellan professioner kan och bör vara en tillgång men om det inte tas upp och 

dessa skillnader inte medvetandegörs professionerna emellan så kan det leda till 

att man helt enkelt inte förstår varandra, vilket i sin tur kan leda till missförstånd 

som till sist blir till konsekvenser för brukaren. Detta visade sig vara delvis ett 

problem där olika parter inte alltid strävade efter samma mål och där 

kommunikationen över professionsgränser inte alltid fungerade problemfritt. I 

analysen ser vi också flera olikheter eller olikhetsskapande faktorer, som jag här 

samlat kallar för olikheter i obalans, kan tolkas som bidragande orsaker till de 

problem som uppstår i samverkansarbete. 

 

Poängerna kan sammanfattas i tre punkter: 

 

 Dålig professionsinsikt och kommunikation mellan parter leder till 

missförstånd och ineffektiv samverkan. 

 Det finns oklara ansvarsområden och dåligt integrerade roller 

samverkansaktörerna emellan som leder till osäkerhet och otydlighet i 

arbetet. 

 Flera olikheter och olikhetsskapande faktorer hos de olika 

samverkanssektorerna i kombination med knappa resurser ökar risken för 

konflikter och därmed ineffektiv samverkan 

 

På så sätt går det att förstå några av de problem som socialsekreterare har 

erfarenhet av i samverkansarbetet. Många av problemen hänger ihop med 

varandra men det finns också en tydlig koppling till hur strukturen kring 

samverkan är konstruerad i stort. Men för att på riktigt får en bild av hur mycket 



39 

 

dessa uppfattningar skiljer sig mellan kommuner i stort så måste större 

undersökningar göras.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide - Samverkan  

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Har arbetat i ___ år 

Har även arbetat med:_____________________________________________ 

 

Intro 

 Vilka samverkar ni oftast med?  

o Hur ofta? 

o På vilket sätt? 

 

 Finns det vissa du ofta samarbetar med? 

o Hur ofta? 

o På vilket sätt? 
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Problem och begränsningar 

 Hur är samverkan när det fungerar som bäst? 

o Exempel? 

o Vilka delar? 

 

  Vad skulle du säga kan va de största problemen i samverkan? När funkar 

det inte? 

o Vilka problem finns? 

o Vad är svårast? 

o Vanligt? 

 

 Finns det några mallar eller planer som används för hur samverkansarbetet 

ska gå till? 

o SIP, Lots, BBIC 

o Är de bra/dåliga?  

 

 Samordnare, är de med ibland? 

o Vad gör de? 

o Är de bra? 

 

 

 Upplever du att alla inblandade aktörer arbetar mot ett gemensamt mål?  

o Om inte, vilka olika målsättningar finns? 

o Hur kan en sådan professionsmotstridighet se ut? 

 

 Tycks sig de olika verksamheternas bild av ärenden skilja sig ofta? Mellan 

BUP och socialtjänsten t.ex. 

o På vilket sätt? 

o Orsak? 

 

 Gränsdragning och vem som ska göra vad. När kan detta vara viktigt? 

o Mellan vilka verksamheter? 

o I hur stor utsträckning kan gränsdragningen variera beroende på 

vem från en verksamhet som är med i samtalet?  

 

 Hur stor skillnad är det att arbeta med erfarna personer jämfört med 

oerfarna? 

o Vilka? 

 

 Har alla lika mycket att säga till om?  

o Finns det någon slags hierarki?  

 Läkare t.ex. 

 

 Är det viktigt med personkemi för ett fungerande samverkansarbete? 

o Finns det någon hierarki som märks av? 

  

 Har erfarenhet stor betydelse för bra samverkan? 
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Arbete för fungerande samverkansarbete & ledningens 

roll 

 Om formerna för samverkansarbete. Pratar ni om detta på arbetsplatsen? 

o Hur ofta? 

o På vilket sätt? - Är det ATT samverka eller HUR 

 

 Ger ledningen någon guidning i hur samverkansarbetet ska se ut? 

o Hur? 

o Om det är upp till personalen själva - Vad görs?  

 Hur?  

o Pratar man med dem som samverkan sker med på något sätt? 

 

Lagar / Regler 

 Kan olika regelverk krocka? 

o Vilka? 

o Hur ofta har de en effekt på arbetet? 

o Vilka konsekvenser kan detta få?  

 

 Vilken effekt har sekretessen för samverkansarbetet? 

 

 Hur fungerar övergången mellan aktörer i ärenden med 17åringar som 

snart ska fylla 18? 

 

 Finns det  en mellanzon för ärenden för svåra för BUP men otillräckliga 

för socialstyrelsen? 

o Vad beror detta på? 

 

Övrigt 

 Vad skulle kunna tillföras för att samverkan  skulle fungera bättre? 

 

 Något att tillägga? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

En studie om samverkan 
 - Information om intervjudeltagande 

Hej! Mitt namn är Alfred Geraldsson, är socionomstuderande vid Lunds 

universitet och håller just nu på att skriva min C-uppsats. I denna undersökning 

kommer jag att utifrån socialsekreterares perspektiv se på samverkansarbetet med 

andra aktörer i ärenden som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet 

med uppsatsen är att urskilja vilka begränsningar som finns i samverkansarbetet 

och vad som kan göra det problematiskt, vilka orsaker som går att se och vilka 

konsekvenser det kan få ur ett brukarperspektiv.  

Som underlag för undersökningen kommer jag att göra intervjuer med 

socialsekreterare från olika stora kommuner och vore mycket tacksam för 

frivilliga som ställer upp. Intervjun kommer ta max 45 minuter, samtalet kommer 

att spelas in och jag kan så klart ta mig dit det passar er för intervjun.  

 

Frivillighets- och konfidentialitetskravet 

Intervjudeltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under samtalet 

utan motivering. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen 

genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det 

bara är åtkomligt för mig. I rapporteringen av resultatet eller annan form av 

publicering kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer och inte heller arbetsplatsen eller kommunen.  

 

Härmed efterfrågas din medverkan.   

 

Alfred Geraldsson 

Mailadress: fte10age@student.lu.se 

Telefon: 0733-680550 

 

Handledare:  Torbjörn Hjort 

Mailadress: torbjorn.hjort@soch.lu.se 
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