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Sammanfattning 
 
Forskning visar att många barn och ungdomar som far illa inte uppmärksammas och får den 
hjälp de behöver. Detta beror bland annat på att olika myndigheter och tjänstemän inte lyckas 
samverka. Denna studie har som syfte att beskriva och analysera hur socialtjänst och skola 
samverkar kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa samt att identifiera 
faktorer som möjliggör och hindrar denna samverkan. Vi utgår från den kvalitativa 
forskningsmetoden och har samlat in vår empiri genom intervjuer med två socialsekreterare, 
en lärare samt en skolkurator. I analysen kopplar vi samman empirin med empirinära 
teoribildningar och begrepp som framträder i vår bakgrund och den tidigare forskningen. 
Resultatet visar att det finns olika former av samverkan som sker på olika nivåer. Samverkan 
mellan socialtjänst och skola sker i huvudsak på den första nivån, som bland annat handlar om 
informationsutbyte. Det finns ett flertal möjligheter och hinder för samverkan som framträder 
i vår empiri såväl som i den tidigare forskningen. Vår studie visar att det inom socialtjänst och 
skola finns ett behov av att använda varandras kompetens och resurser. Vi ser även att 
faktorer som exempelvis sekretess, kommunikation och resurser möjliggör samverkan men 
kan samtidigt uppfattas och vara ett hinder för densamma.  
 
 
Nyckelord: Samverkan, socialtjänst och skola, möjligheter och hinder, förutsättningar 



 

 

Abstract 
 
The title of this essay is “Collaboration between social services and schools”. Research shows 
that many children and youth who are badly treated are not noticed and do not receive the 
help that they need. This could be due to the lack of collaboration between different 
authorities and professionals. The purpose of this study is to describe and analyze how the 
social services and schools are collaborating in terms of children and youth who are badly 
treated or is at risk of being badly treated and to identify what factors make collaboration 
possible and hinder it. This study applies a qualitative research perspective. We gathered our 
data through interviews with two social welfare secretaries, one teacher and one school 
counselor. The data is analyzed with the theories and concepts which are found in our 
background and previous research. The result of this study shows that there are different 
forms of collaboration which occur on different levels. Collaboration between social services 
and schools mostly takes place on the first level, for example in the exchange of information. 
There are a number of different possibilities and obstacles that appear in our data as well as in 
the research. This study has shown that there is a need in both social services and schools to 
use each others competence and resources. We can also see that factors such as 
confidentiality, communication and resources make collaboration possible, but that they also 
can hinder it.  
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1. Inledning 
 
Det yttersta ansvaret för att barn och unga får en trygg och harmonisk uppväxt ligger på 
barnets föräldrar/vårdnadshavare. Samhällets uppgift är att vara ett komplement och ett stöd åt 
föräldrarna i denna uppgift. Det är först när föräldrarna inte klarar av att ge sina barn trygghet 
och tillgodose de grundläggande behoven som samhället har en skyldighet att ingripa. Alla 
har vi ett samhällsansvar för att barn inte far illa, men socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för dessa barn. För att möjliggöra för socialtjänsten att ta sitt ansvar krävs en fungerande 
samverkan med andra som möter barn och unga i sin yrkesverksamhet. Skolan är den plats 
där barn och unga tillbringar en mycket stor del av sin uppväxt. Lärare har en daglig kontakt 
med barnen och det är sällsynt att barn och ungdomar far illa utan skolans vetskap. Här kan 
samverkan mellan socialtjänst och skola vara av stor vikt (Frost & Sköld 1995 och Sundell & 
Colbiörnsen 1996). 
 
Samtidigt visar forskning att många barn och unga som misstänks fara illa inte 
uppmärksammas och får den hjälp de behöver. Detta beror bland annat på att olika 
myndigheter och tjänstemän inte lyckas samverka (Sundell & Colbiörnsen 1999). 
 
Under hela den period som välfärdstaten existerat har samverkan förekommit i större eller 
mindre utsträckning. Dock är samverkan inte längre något som offentlig verksamhet kan välja 
att göra eller inte göra. Under senare år har samverkan blivit ett påbud (Danemark & Kullberg 
1999). Regering och riksdag har lagstadgat att myndigheter och andra offentliga aktörer ska 
samverka. Den 1 juli 2003 infördes nya lagbestämmelser, om skyldighet att samverka, i 
socialtjänstlagen utifrån propositionen 2002/03:53. Propositionen lyfter fram vikten av att 
samverka på en övergripande samt en individuell nivå. I samband med detta fick 
socialstyrelsen, i samverkan med myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen, i 
uppdrag att utforma en nationell strategi för samverkan. Denna strategi skulle vara ”ett 
policydokument, och innehålla förslag till struktur för gemensamt arbete mellan huvudmän på 
olika samhällsnivåer och också behandla frågan om hur uppföljning av samverkan skall ske 
på längre sikt” (Socialstyrelsen 2007 s. 9). I och med detta är förhoppningarna att offentlig 
verksamhet ska bedrivas på ett effektivare, billigare och bättre sätt. Myndigheter kritiseras 
ofta för bristande helhetssyn och därför anser Socialstyrelsen att samverkan är nödvändig 
(Socialstyrelsen 2007 och Danemark 2000). 
 
Vi har under våra praktikperioder i utbildningen varit i verksamheter där samverkan mellan 
socialtjänst och skola varit aktuell. Intresset för ämnet ”Samverkan mellan socialtjänst och 
skola”, har väckts när vi förstått att detta kan vara en förutsättning för att tidigt upptäcka barn 
som far illa, men även en förtjänst i arbetet med barn och ungdomar som är aktuella inom 
socialtjänsten. Därför kommer den här uppsatsen behandla frågan om hur socialtjänst och 
skola samverkar kring barn och ungdomar som far illa. Vi vill också lyfta fram de hinder och 
möjligheter som finns för denna samverkan. 
 
Vi har valt att avgränsa oss till samverkan mellan organisationer (interorganisatorisk) och 
mellan professioner (interprofessionell). Därmed har vi valt bort den samverkan som 
eventuellt sker inom en organisation.  
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur socialtjänst och skola samverkar kring 
barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa samt att identifiera faktorer som 
möjliggör och hindrar denna samverkan.  
 
Genom följande frågeställningar vill vi besvara uppsatsens syfte: 

• När uppstår behov av att samverka med skola/socialtjänst? 
• Vilka olika former av samverkan förekommer? 
• Vad möjliggör samverkan? 
• Vad hindrar samverkan? 
 

3. Metod 
 
I detta kapitel redogörs hur vi gått till väga för att genomföra studien. Vi presenterar vårt val 
av vetenskaplig position, vår litteratur och empiri samt etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig position 
Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ ansats och vårt vetenskapliga 
synsätt är hermeneutiskt. Som underlag för vår uppsats har vi använt oss av tidigare skriven 
litteratur och intervjuer. Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden då vi har som avsikt att 
belysa de enskilda aktörernas upplevelse av samverkan runt barn och ungdomar som far illa 
eller riskerar att fara illa. Widerberg (2002) skriver att den kvalitativa forskningen undersöker 
ett fenomens egenskaper eller karaktär. Enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (refererad i 
Widerberg, 2002) är hermeneutikens grundantaganden att mening skapas och förstås i ett 
sammanhang. I förståelsen och tolkningen är delarna och helheten beroende av varandra. 
Detta innebär att tolkningen påverkas av forskarens förförståelse.  
 
Vi är medvetna om att vår uppsats inte kan ge någon generell kunskap om hur samverkan sker 
mellan socialtjänst och skola i stort. Dock vill vi ge en bild av hur samverkan kan se ut. 
Genom att synliggöra möjligheter och hinder hoppas vi att denna uppsats kan ge en inblick i 
vad som påverkar samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

3.2 Litteraturen 
Vi började vår studie med att söka kunskap i relevant litteratur. Vi sökte information i tidigare 
forskning, rapporter och annan litteratur som var användbart för vårt ämne. I huvudsak är vald 
forskning gjord på samverkan mellan socialtjänst och skola. Övrig forskning som vi använder 
har vi valt då de tar upp viktiga aspekter av samverkan. Utöver forskning har vi använt oss av 
utvärderingar, offentliga rapporter från bland annat socialstyrelsen, vetenskapliga artiklar 
samt annan kunskapslitteratur som belyser samverkan.  
 
I forskningen inom detta område är Knut Sundell framträdande och därför är en stor del av 
vår litteratur författad av honom. Sundell är fil. doktor och docent i psykologi. Hans 
forskningsrapporter som vi har använt oss av är empiriska studier. En annan författare inom 
samverkansområdet är Berth Danemark, som är professor i sociologi. Övriga författare vars 
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verk vi använt oss av är bland annat professorer, docenter och universitetslektorer i främst 
socialt arbete, men även i närbesläktade områden såsom antropologi.   

3.3 Empirin  
I vår empiri har vi valt att begränsa datainsamlingen när det gäller skolan till de högre 
åldrarna i grundskolan (vad som tidigare kallades högstadiet, årskurs 7-9). För att samla in vår 
empiri använder vi oss av den kvalitativa intervjun. Widerberg (2002) skriver att i denna form 
av intervju sker ett direkt möte mellan forskare och informant. I det unika samspelet som 
skapas i samtalet får forskaren möjlighet att fånga upp intervjupersonens spontana uppfattning 
och förståelse av ett fenomen.  
 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandlas till texter som ska tolkas. (Kvale 1997 s. 49) 

3.3.1 Urval 

I vår intervjustudie har vår strävan varit att fånga de två olika verksamheternas syn på och 
upplevelse av samverkan utifrån de frågeställningar vi ställt upp. Därför har vi valt att 
intervjua två personer från båda verksamheterna. I och med uppsatsens tidsbegränsning ansåg 
vi fyra intervjuer praktiskt genomförbart. Vi valde att intervjua två socialsekreterare med 
inriktning mot ungdomar. Inom skolan valde vi att intervjua en kurator, som representant för 
elevvården, och en lärare som har den dagliga kontakten med eleverna. 
 
Vi valde ut ett av socialkontoren i Jönköpings kommun. Där tog vi, per telefon, kontakt med 
mottagningen. De gav oss fyra namnförslag på ungdomshandläggare av vilka vi utsåg en man 
och en kvinna. Utvalda personer ringdes upp och tillfrågades om de hade möjlighet att ställa 
upp på intervju. Vi frågade även efter vilka 7-9 skolor som aktuella handläggare samverkar 
med. Av tre förslag valde vi slumpvis ut en skola och tog där kontakt med kuratorn. Kuratorn 
gav oss förslag på ett arbetslag där vi skulle kunna hitta lärare som kunde ställa upp på 
intervju. Vi ringde till arbetslaget och lämnade telefonnummer och vad vårt ärende gällde. En 
manlig lärare ringde upp och vi bestämde tid för intervju.  

3.3.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. Vid intervjuerna med de 
båda socialsekreterarna och kuratorn kunde vi sitta runt ett mindre ”samtalsbord” på deras 
kontor. Intervjun med läraren genomfördes i ett sammanträdesrum på skolan. Vi fick, vid alla 
intervjutillfällen, tillåtelse att spela in intervjuerna vilket underlättade bearbetningen av det 
insamlade materialet. En i förväg upprättad frågeguide låg till grund för våra intervjuer. Vi 
började med att fråga efter bakgrundsinformation så som utbildning och antal år på 
arbetsplatsen. Frågeguiden var uppbyggd med en inledande fråga där intervjupersonerna fick 
ge sin definition av begreppet samverkan. Därefter följde tre teman med underfrågor. De tre 
teman vi använde oss av utgår från de frågeställningar vi har för uppsatsen. Temana var ”När 
samverkan?”, ”Hur samverkan?” samt ”Möjligheter och hinder för samverkan”. Frågeguiden 
är utformad utifrån den litteratur- och forskningsöversikt vi gjort. Intervjuerna tog mellan 35-
70 minuter. I samband med intervjuerna lämnades ett informationsblad med våra 
kontaktuppgifter och en kort genomgång av syftet med uppsatsen. Intervjupersonerna är 
avidentifierade, och är i texten benämnda som socialsekreterare ett respektive två, kuratorn 
och läraren.   
 
Efter genomförda intervjuer transkriberades hela intervjuerna. Därefter sammanställdes 
resultatet av alla intervjuerna utifrån våra teman. Under varje tema fann vi ett antal 
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framträdande begrepp som vi valde att utgå från i vår analys. Vi har valt att under analysen 
koppla samman vår empiri med empirinära teoribildningar och begrepp som framträder i vår 
bakgrund samt den tidigare forskning som vi redovisar för i kommande kapitel.  

3.4 Resultatets tillförlitlighet och metodologiska överväganden 
Vi valde två personer från vardera arena. Detta är ett litet antal och kan därför påverka 
resultatets generaliserbarhet. Som vi påpekat innan är inte vår avsikt att ge en generell bild av 
samverkan utan en bild av hur det kan se ut. Intervjuerna förlöpte bra. Att de tog olika lång tid 
berodde främst på intervjupersonens sätt att formulera sig. Den första intervjun tog kortast tid. 
Att det var den första kan vara ett skäl till att den gick snabbare. Vi var inte riktigt bekväma 
med intervjusituationen och hade svårt att komma på spontana underfrågor. Informanten 
upplevdes dessutom korrekt och kortfattad i sina svar.  
 
Då våra intervjupersoner från skolan skulle ha lov kommande veckan och av tidsbrist fick vi 
genomföra två intervjuer samma dag. Den första intervjun var med läraren. Vi upplevde 
honom som lite omotiverad till intervjun och han hade svårt att minnas situationer som kunde 
härröras till vår studie. Detta gjorde att det var svårt att få flyt i intervjun och vi påverkades på 
så sätt att vi blev trötta av att driva samtalet framåt. Vi anser dock inte att svårigheterna med 
denna intervju har påverkat vårt resultat. Den andra intervjun var med skolkuratorn. Till 
denna intervju hade vi samtalet med läraren i bakhuvudet, vilket kan ha påverkat vår 
förförståelse för hur skolan upplevde samverkan med socialtjänsten. Den trötthet vi upplevde 
efter första intervjun samt skolkuratorns fylliga svar kan vara anledningen till att enstaka 
planerade underfrågor inte blev besvarade. Dock är det viktigt att notera att en tematiserad 
kvalitativ intervju inte nödvändigtvis behöver vara låst till upprättad frågeguide (Widerberg 
2002). Vår sista intervju med socialsekreterare 2 var den som tog längst tid. Efter att ha gjort 
tre intervjuer var vi nu bekväma i situationen och den erfarenhet och kunskap vi fått från 
tidigare intervjuer gjorde att vi nu lättare kunde utgå från vårt syfte och frågeställningar i 
samtalet.  
 
När kvalitativa intervjuer används som metod för att samla in data påverkas informanten av 
intervjuaren. Hur vi ställde våra frågor och hur vi uppfattades i intervjusituationen kan ha 
inverkat på informanternas tolkning av frågorna och därmed vårt resultat. Det finns även en 
risk att informanten har en medveten eller omedveten rädsla för att säga det han/hon tycker. 
Vi upplevde dock att samtliga av våra informanter var trygga i sina arbetsuppgifter och i 
intervjusituationen. Därför anser vi vårt resultat tillförlitligt.  
 
Validitet innebär att forskningsmaterialet ska vara relevant för problemställningen (Hartman 
2003). Vi ser att vårt teoretiska material och empirin överensstämmer med vårt syfte och 
frågeställningar. Detta då forskningen och övrig litteratur som vi använder oss av samt 
resultatet av intervjuerna beskriver samverkan och de hinder och möjligheter som föreligger. 
Den tidigare forskning som vi redovisar kan tyckas gammal då några är gjorda i början av 
1990-talet. Vi har inte funnit någon senare forskning inom ämnet. Dock anser vi materialet 
relevant då de har sökt svar på frågeställningar liknande våra.  
 
Med reliabilitet menas att det ska kunna gå att lita på sina insamlade data. Vad gäller 
reliabilitet i vår studie handlar det om hur nära i tid och rum informanten varit den studerade 
företeelsen (Hartman 2003). Samverkan ingår i alla våra informanters arbetsuppgifter enligt 
lag. För socialsekreterarna och skolkuratorn är detta en mer naturlig del av deras dagliga 
arbete än för läraren. Vi anser att våra fyra informanter har delat med sig av erfarenheter och 
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kunskap som är tillförlitlig. Läraren hade dock lite svårt att minnas några speciella situationer 
då han samverkat med socialtjänsten. Detta kan göra att studiens reliabilitet sänks i det fallet.  

3.5 Etiska överväganden  
Hartman (2003) skriver att i forskningssammanhang har varje deltagare grundläggande 
rättigheter i form av att skyddas mot skada, kränkande behandling, förödmjukelse och annat 
obehag. Vi har tagit del av Hälsohögskolans etiska direktiv, vad Widerberg (2002) skriver 
angående etiska överväganden i forskningssammanhang samt Vetenskapsrådets 
(Vetenskapsrådet) fyra forskningsetiska principer.  Dessa fyra principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
I samband med våra intervjuer har vi lämnat ett informationsblad där intervjupersonerna 
informeras om syftet med uppsatsen, att uppgifter som rör person och organisation kommer 
att avidentifieras samt våra kontaktuppgifter vid frågor och synpunkter. Deltagandet har varit 
frivilligt och våra intervjupersoner har fått möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka. 
 
För att garantera informanternas konfidentialitet har vi valt att inte ange vilket socialkontor 
samt skola vi studerat. Vi har avidentifierat samtliga intervjupersoner genom att inte benämna 
dem vid namn utan använda deras titlar. I de fall då våra intervjupersoner har nämnt någon 
kollega eller annan samverkanspartner vid namn har vi bytt ut detta. Vi ansåg det viktigt att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma i den miljö där intervjuerna tog plats. Därför 
fick informanterna välja var och när intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjupersoner 
gav tillåtelse till inspelning av intervjun. För att säkerställa materialets tillförlitlighet har vi 
bett informanterna verifiera de citat vi använder oss av i uppsatsen 
 
I enlighet med Hartmans (2003) etiska riktlinjer kommer vårt insamlade material endast 
användas till det syfte vi informerat om. 
 

4. Bakgrund 
 
Under följande avsnitt redogör vi för samverkan som fenomen. Först ges en definition av 
begreppet samverkan. Vidare presenteras olika former av och förutsättningar för samverkan 
och vad samverkan kan ha för mål och syften. Slutligen redogör vi för den sekretess och 
tystnadsplikt som råder samt vilka lagrum som styr samverkan mellan socialtjänst och skola.  

4.1 Samverkan som fenomen  

4.1.1 Definition av samverkan 

Begreppet samverkan definieras på olika, men snarlika, sätt i litteraturen. Vissa använder 
samverkan synonymt med samarbete, andra skiljer dem åt. Vi har valt att använda oss av 
Danemarks (2000) definition av begreppet samverkan, där han gör tydlig åtskillnad mellan 
begreppen. Samarbete är en del av vår vardag då vi samarbetar, mer eller mindre medvetet, 
med andra människor. Samarbete bygger på det sociala livet mellan människor. Samverkan är 
när aktörer från olika verksamheter har medvetna, målinriktade handlingar avseende ett 
definierat problem och syfte. Aktörerna träffas kontinuerligt kring gemensamma frågor eller 
problem och de enskilda förväntas där behålla sin kompetens (a.a.).  
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4.1.2 Olika former av samverkan 

Frågor och funderingar kring samverkan är inget nytt. Samverkan har, i olika sammanhang, 
under flera år utretts och uppmuntrats (Prop. 2002/03:53).  I det svenska välfärdssystemet sker 
samverkan i huvudsak på en interorganisatorisk nivå, det vill säga mellan olika myndigheter. 
Samverkan förekommer samtidigt även på en interprofessionell nivå. Detta då samverkan 
mellan olika myndigheter ofta innebär att samverkan sker mellan olika professioner och 
yrkesgrupper (Axelsson & Bihari Axelsson 2007). I debatten lyfts samverkan fram som en 
lösning på hanteringen av de sociala frågor som många gånger hamnar mellan olika 
organisationer (Hjern 2007). 
 
I litteraturen framställs olika former av samverkan där fyra nivåer kan urskiljas. Den första 
nivån, consultation, består av att de samverkande organisationerna har regelbundna möten för 
kontakter, informationsutbyte och gemensam planering av deras gränsöverskridande 
aktiviteter. Organisationerna ger även varandra råd och stöd. På nästa nivå, coordination, 
koordinerar parterna på ett strukturerat sätt insatserna för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Dessa överenskommelser sträcker sig över organisationsgränser. En tredje och mer intensiv 
form av samverkan, collaboration, kan bestå av så kallade gränsöverskridande 
multidisciplinära team, där personal från de olika parterna samverkar i klart avgränsbara 
frågor. På den fjärde nivån, integration, förstärks samverkan ytterligare mellan organisationer 
då möjligheten finns att slå samman två eller flera verksamheter. Då sker en samlokalisering 
av personal, budget samt informationssystem (Danemark 2004, Axelsson & Bihari Axelsson 
2007 och Lundgren & Persson 2003).  

4.1.3 Syften och mål med samverkan 

I litteraturen lyfts olika mål och syften med samverkan fram. Flera uttrycker att syftet med 
samverkan ska vara för klientens/målgruppens bästa. På ett mer organisatoriskt plan lyfts de 
resursmässiga skälen fram i litteraturen där bland annat målet är att undvika dubbelarbete, att 
enskilda individer inte ska kunna utnyttja välfärdssystemet samt att fånga upp de individer 
som hamnar mellan organisationerna (Danemark 2004 och Axelsson & Bihari Axelsson 
2007). Axelsson och Bihari Axelsson (2007) lyfter även fram motivet; för att öka 
integrationen mellan myndigheter och organisationer, kan samverkan motverka en 
fragmentering av vårt välfärdssystem. Genom att flera organisationer tillför ytterligare 
resurser kan kvalitén i välfärdsproduktionen förbättras. Ett annat motiv som författarna 
belyser är att förbättra kontinuiteten och tillgängligheten i välfärdstjänsterna. Slutligen finns 
även de ekonomiska motiven för samverkan.  

4.1.4 Förutsättningar och begränsningar för samverkan 

Berth Danemark (2000) lyfter i sin bok “Samverkan - himmel eller helvete” upp 
förutsättningar för samverkan. Han pekar på tre typer av faktorer. Den första kallar han 
kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. De olika yrkeskategorier som möts i samverkan 
har skilda sätt att se på och förklara problem. Därmed har de även olika synsätt på hur 
problem ska angripas. Den andra aspekten är formella och informella regler. Lagstiftning, 
regelsystem, anvisningar och avtal kan se olika ut inom och mellan organisationer. Den tredje 
typen av faktorer är den organisatoriska situationen.  I samverkan mellan verksamheter kan 
detta bli mycket påtagligt. I samverkansarbete är det viktigt att de här förutsättningarna 
identifieras, lyfts fram och diskuteras.  
 
I ”Folkhälsa i samverkan” pekar Brandt, Frank, Fredén, Kringeland & Stark (2007) på att 
medan enskilda organisationer är uppbyggda för vertikal kommunikation förutsätter 
samverkan horisontell kommunikation. Kommunikation lyfts även fram av Stenberg 
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(refererad i a.a.) som den mest betydelsefulla faktorn för samverkan. För att kunna skapa 
gemensamma synsätt och föreställningar, skapa samverkansgrupper, definiera roller och 
arbetssätt, pussla samman helhetsinsatser och vidmakthålla dessa är kommunikationen viktig. 
Det krävs också att ledningen står bakom framgångsrik kommunikation. 
 
För att kunna arbeta som en helhet kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är det 
nödvändigt att det finns en acceptans och förståelse för varandra och de olika 
arbetsförhållandena (Lind, Mosholt & Schultz 1999). Lind et. al (1999) skriver att ett stabilt 
samarbete kräver en definition av ett gemensamt mål och fördelning av roller och ansvar samt 
att parterna är medvetna om varandras resurser och begränsningar.  
 
Författarna (a.a.) listar orsaker för samverkansproblem och nämner bland annat:  

• att en part är säker på sin egen bedömning och vill inte att andra ska lägga sig i. 
• att en part anser att processen går snabbare och resultatet blir bättre om han/hon 

arbetar själv. 
• att parterna inte respekterar att det finns gränser för vad den andra parten har möjlighet 

att uträtta. 
• att klienten spelar ut parterna mot varandra. 

 
Huxham (2000) menar att det finns tre faktorer som kan begränsa samverkan: otydliga eller 
oförenliga resurser och mål, asymmetriska maktrelationer samt olika språk och kultur. De 
kulturella hindren hänger ofta samman med de mer strukturella hindren, på det sättet att 
regelsystemen kan leda till olika sätt att se på klienten eller eleven. Detta förstärks ofta av 
skillnader i utbildningsbakgrund, som kan resultera i stora kulturkrockar (Axelsson & Bihari 
Axelsson 2007 och Socialstyrelsen 2007). Socialstyrelsen (2007) ger några exempel på 
kulturella hinder: olika kunskapstraditioner, olika språkbruk, olika värderingar och olika 
professionella mål och prioriteringar. När det gäller otydliga eller oförenliga resurser och mål 
menar Huxham (2000) att parterna har olika anledningar för att samverka. Det kan vara 
vanligt att aktörer inte är speciellt intresserade av att samverka om det kräver för mycket 
resurser. En del aktörer deltar för att det förväntas av dem från till exempel ledningen. Andra 
påbörjar samverkan eftersom det gynnar den egna verksamheten. Därför kan det vara svårt för 
enskilda deltagare att förstå vad som motiverar andra.  

4.1.5 Sekretess och tystnadsplikt i samverkan 

När skolan, socialtjänsten och övriga gruppers representanter deltar i samverkansgrupper har 
de samma sekretess/tystnadsplikt som de har i den ordinarie verksamheten. Deltagare från 
socialtjänsten har ofta en strängare sekretess- och tystnadsplikt än andra. Fritidsledare är 
exempel på en arbetsgrupp som inte har lagstadgad tystandsplikt. Den person som inte binds 
av tystnadsplikt har en obegränsad juridisk möjlighet att nämna känsliga och identifierbara 
uppgifter i gruppen, men det bör tas i beaktande vad som är etiskt gångbart i varje enskilt fall. 
Det finns alltså ingen gemensam tystnadsplikt i gruppen och de kan heller inte med egna 
beslut skapa sekretess mot andra som står utanför gruppen (Olsson 2006).  
 
Olsson (2006) ger som råd till deltagare i samverkansgrupper att lämna informationen 
avidentifierat. Sekretessen bör inte utgöra något hinder för samverkan om man är konsekvent 
med att avidentifiera informationen som utbyts. Det handlar snarare om att i första hand 
rådfråga andra hur man kan göra i ett specifikt fall. I förlängningen kan ett sådant samtal leda 
till att en namngiven kontakt tas med en annan myndighet, som till exempel en anmälan till 
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socialtjänsten. Vid de tillfällen där en anmälan görs eller uppgifter i övrigt lämnas namngivet 
bör detta ske utanför gruppen som helhet och istället till den/de av deltagarna som berörs.  
 
Olsson (2006) tar upp ett antal bestämmelser som bryter sekretessen i samverkansgruppen. 
Här följer några exempel på sådana:  

• Entydigt positiva eller harmlösa uppgifter kan lämnas, även uppgifter som är kända 
för samtliga i gruppen sen tidigare.  

• Samtycke (SekrL 14:4) från de berörda vårdnadshavare och i vissa fall klienten själv. 
Detta samtycke ska vara specificerat när det gäller vad som får sägas och till vilka 
detta får lämnas.  

• Uppgiftsskyldighet till annan myndighet enligt lag eller förordning gäller i vissa fall. 
Exempel på sådana uppgifter är vittnesplikt, anmälningsplikt till socialtjänsten samt 
skyldighet att anmäla enligt BrB 23:6 vissa allvarliga brott och färde. Där finns vissa 
begränsningar som framgår av RB 36:5 

• Med stöd av SekrL 1:5 kan myndigheters personal i vissa fall lämna uppgifter till 
andra myndigheter och till privatpersoner, om det behövs för att den utlämnade 
myndigheten ska kunna fullgöra sin egen verksamhet. Exempelvis när socialtjänsten i 
sin utredning röjer till en uppgiftslämnare vilket barn det gäller och lämnar vissa 
känsliga uppgifter i övrigt. Denna regel bör användas restriktivt och ska inte utnyttjas 
som hjälp till andra i deras arbete.  

• Socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsmyndigheter kan med stöd av SekrL 14:2, st. 6 
delge varandra uppgifter om det behövs för att exempelvis en underårig ska få 
nödvändig vård, behandling eller annat stöd.  

 
Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt i samverkan till stöd för barn och ungdomar 
finns för att förhindra att uppgifter sprids, på ett otillbörligt sätt, om de människor som 
eventuellt behöver skydd. Syftet är inte att sekretessen ska användas som en ursäkt för att 
slippa informera andra. Tystnadsplikten måste vägas mot de bestämmelser som bryter 
sekretessen i lagstiftningen. Det innebär inte alltid att var tyst för att ”klara sin tystnadsplikt”. 
Det handlar mer om att kunna utnyttja det juridiska utrymme för samverkan som finns i 
lagstiftningen (Olsson 2006). 

4.1.6 Lagrum som styr samverkan 

Här presenteras de lagar som reglerar samverkan mellan olika myndigheter. En allmän 
skyldighet att samverka är författad i § 6 Förvaltningslagen (Gregow 2007). 
 
Socialtjänstlagen kap 3 § 3 säger att ”insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet”. I 
kommentaren till lagtexten tar författarna upp samverkan mellan verksamheter som en viktig 
del i utvecklingen av välfärden. De skriver att det råder en stark enighet på både lokal och 
central nivå att samverkan över sektorsgränser är nödvändig (Nordström & Thunved 2007).  
 
I socialtjänstlagen kap 5 § 1a är det lagstadgat att socialnämnden i frågor som rör barn som far 
illa eller riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs. Det är även socialnämndens ansvar att samverkan sker (a.a.) .  
 
När det gäller uppsökande verksamhet och utformning av insatser för den enskilde säger 
socialtjänstlagen kap 3 § 4-5 att nämnden vid behov skall samverka med andra samhällsorgan, 
organisationer och föreningar. I kommentarerna poängteras vikten av att ta hänsyn till 
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sekretesslagen, vilken begränsar möjligheterna att utlämna uppgifter kring en enskild individ 
(Nordström & Thunved 2007).  
 
Ett annat lagrum som har betydelse för relationen mellan socialtjänst och skola är 
socialtjänstlagen kap 14 § 1 där det står att ”myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom /…/ är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd”. 
Lagen säger även att de som i sitt yrke arbetar med barn och unga är skyldiga att, till 
socialnämnden, lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för ett barns behov av skydd 
(a.a.).  
 
I skollagen har kravet på bland annat samverkan mellan olika myndigheter skärpts när det 
gäller frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

1 Kap § 2 a. Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall 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 2 a kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och av 
sekretesslagen (1980:100). (Skollagen) 

 

5. Forskningsöversikt 
Nedan redovisas den forskning som kommer att ligga till grund för vår analys. Forskningen är 
indelad under fem rubriker vilka ger en inblick i det huvudsakliga innehållet i varje studie. I 
den sista delen ges en överblick av den utländsk forskning i ämnet. 

5.1 Förutsättningar för samverkan mellan socialtjänst och skola 
”Hand i hand” är en forskning gjord av Sundell & Colbiörnsen (1996) där syftet var att 
undersöka hur socialtjänst och skola samarbetar kring barn som misstänks fara illa. Den här 
studien omfattar 23 slumpmässigt utvalda skolor i Stockholmsområdet. Forskarna har tittat på 
hur ofta lärare misstänker att ett barn har psykosociala problem, hur misstankarna har 
hanterats och vilket stöd och hjälp eleven har fått.  
 
Resultatet av den här undersökningen visade att 12 % av eleverna bedömdes ha psykosociala 
problem och 67 % av dessa hade en sådan problematik som skulle ha anmälts till 
socialtjänsten. Det var bara 16 % av de 67 % som faktiskt hade anmälts till socialtjänsten. 
Detta betyder att av två hundra elever bedömdes 24 ha psykosociala problem och 16 av dessa 
borde ha anmälts. Det var knappt tre fall som anmäldes. I genomsnitt dröjde det nitton 
månader från att misstankarna hade uppstått till att skolan anmälde. Den här studien visade 
även att socialtjänsten var dålig på att utnyttja skolan i utredningsarbetet samt att ge feedback 
på anmälningar som var genomförda. Studien diskuterar i resultatet betydelsen av en 
förbättrad samverkan mellan socialtjänst och skola. Det kommer fram att lärarna inte hade 
höga förväntningar om att anmälningar till socialtjänsten skulle kunna gynna eleven eller leda 
till en samverkan. Förtroendet för socialtjänsten var högre när tidigare anmälningar hade 
resulterat i feedback från socialtjänsten.  Socialtjänstens bristande kontakt med skolan är en 
förklaring till varför skolan har en negativ syn på socialtjänsten. Studien kommer fram till att 
socialsekreterare behöver förstå betydelsen av bättre samverkan med skolpersonalen. 
Socialtjänsten har blivit en sista utväg när skolan ger upp. Förväntningarna på samverkan 
behöver klargöras för att skapa en bättre förutsättning för samverkan. Författarna tar upp 
fortbildning som en viktig ingrediens i att påbörja en samverkan.  
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I en uppföljningsstudie, som Sundell och Colbiörnsen (2000) gjorde tre år efter ovanstående 
studie ville de ta reda på om det hade blivit någon förändring sen den första studien. Det var 
samma 23 grundskolor som undersöktes och metoden var densamma. Vad som hade 
förändrats under dessa år var att skolornas elevvård hade förbättrats på flera områden. I flera 
fall än tidigare diskuterade skolpersonalen elevernas problem med föräldrarna, de 
aktualiserades oftare till elevvårdskonferenser, socialtjänsten kontaktades oftare samt att flera 
av eleverna blev erbjudna särskilt stöd. En annan förändring var att socialtjänsten blev 
kontaktade snabbare. I uppföljningsstudien, som ägde rum 1998, var det endast en av tio av 
skolpersonalen som inte upplevde att en elevs aktualiserande inom elevvården gynnade 
eleven. På andra områden hade ingen större förändring skett. De förväntningar skolpersonalen 
hade på socialtjänsten var oförändrade och antyder ett visst misstroende. Socialtjänsten hade 
inte heller utökat sina kontakter med skolorna. Här finns en allvarlig brist som resulterat i att 
endast ungefär var femte elev som borde ha anmälts till socialtjänsten blivit det. 
Socialsekreterarna saknade ofta ett helhetsperspektiv på barnen. De betraktade skolan och 
socialtjänsten som två oberoende verksamheter. Studien kommer fram till att det är viktigt att 
socialsekreterare fortsätter att hålla kontakt med dem som anmäler misstankar om att ett barn 
far illa. Vidare är resultatet av studien att samverkan sällan är något som definieras, att det är 
något som tar tid och resurser samt som undantagsvis fungerar. För att förändra samverkan 
mellan socialtjänsten och skolan anser författarna att grundutbildningen och fortbildningen för 
skolpersonal och socialsekreterare behöver ses över. Rutiner för hur samverkan ska se ut 
behöver även de ses över, samt att mer och bättre forskning behövs kring hur samverkan kan 
utvecklas. Till sist anser författarna att den vetenskapliga kunskapen behöver sammanställas 
och presenteras och detta på ett sådant sätt att skolpersonal och socialsekreterare förstår den.  

5.2 Anmälningsplikt och samverkan 
”Se till mig som liten är” är en studie gjord av Sundell, Sjöberg, Lundström och Wettergren 
(1992) där socialtjänstens samverkan kring utsatta förskolebarn i Stockholm under 1990 
undersöks. Daghem och deltidsförskolor från tre socialdistrikt har svarat på enkäter och 
deltagit i intervjuer. Resultatet visar att 3 % av de inskrivna barnen misstänks av 
förskolepersonalen fara illa. Det var drygt en tredjedel av de 3 % som anmäldes till 
socialtjänsten. Ungefär fjorton månader dröjde från det att misstankar uppstått till att anmälan 
gjorts till socialtjänsten. En anledning till att personalen dröjde var att de ville bli säkrare på 
sin sak eller avvakta resultatet av deras egna insatser. En del av personalen hade negativa 
erfarenheter av socialtjänsten och detta bidrog också till att de dröjde med att anmäla. 
Personalen på förskolan upplevde att de inte fått något tillbaka efter att information getts till 
socialtjänsten samt att i de fall där en anmälan gjorts hade situationen inte förändrats för 
barnet. De var även rädda för att föräldrarna skulle ta barnen från förskolan. Resultatet tyder 
på en brist i förtroende mellan dessa två yrkesgrupper inom samma förvaltning. 
Barnomsorgspersonalen skulle kunna vara en resurs för socialtjänsten. Resultatet av den här 
studien visar att så inte är fallet. Ett 50-tal barn kan ha undkommit socialtjänstens kännedom, 
alternativt att kännedomen försenats på grund av den bristande kontakten mellan 
barnomsorgen och socialtjänsten.  
 
Resultatet pekar på två vägar att förbättra samverkan. Den första är att föreståndare på 
förskolorna måste förstå att de är skyldiga att anmäla misstankar, men det är inte deras uppgift 
att bevisa dem. Det behövs framförallt information, men även psykologiskt stöd vid akuta 
kriser och utökad möjlighet till anonym konsultation för att nå detta. Förskolepersonalen 
behöver även ges en realistisk bild av socialsekreterarnas möjligheter till insats. Den andra är 
att socialsekreterare behöver inse vikten av att hålla föreståndare informerade om 
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utredningen. Det underlättar för förskolepersonalen att få reda på att utredningen påbörjats då 
de inte behöver känna att de sviker familjen eller gör en felaktig anmälan. Plus att det blir 
lättare för dem att tolka barnens signaler. Det är mänskligt att vilja veta om de handlingar man 
gör varit goda eller dåliga och därför är det viktigt att förskolepersonalen hålls informerade av 
känslomässiga orsaker. När detta inte sker finns risken för att man lämnar fältet öppet för 
spekulationer och fantasier. Detta kan öka risken för att föreståndarna drar sig för att kontakta 
socialtjänsten.  
 
I uppföljningsstudien ”Mellan stolarna” (Sundell & Flodin 1994) fyra år senare, tittade 
forskarna på hur det gått för de barn som personalen hade haft misstankar kring, men inte 
informerat socialtjänsten om. Syftet med studien var att undersöka vilka konsekvenser 
bristande samverkan kan ha på längre sikt och att försöka förstå varför samverkan inte 
fungerade på ett bättre sätt. Undersökningen är i huvudsak byggd på personakter. I resultatet 
kommer författarna fram till att de misstankar som förskolepersonalen hade om föräldrarnas 
omsorgssvikt stämde. Drygt hälften av de barn som förskolan inte hade informerat om var 
fortfarande inte kända för socialtjänsten. Detta innebära att 160 barn kan ha hamnat mellan 
stolarna vid den här tidpunkten, om resultatet är allmängiltigt för hela Stockholm. Bristen på 
samverkan mellan förskola och socialtjänst innebar att flera av barnen inte hade fått möjlighet 
till den hjälp de hade behövt.  
 
Resultatet visar på att bristen på samverkan berodde på att förskolepersonalen brast i sin 
anmälningsskyldighet, då de dröjde med att anmäla eller inte anmälde överhuvudtaget samt 
att socialtjänsten inte höll förskolepersonalen bättre informerade om pågående utredningar. 
Författarna diskuterar fyra faktorer för att förbättra samverkan. För det första måste 
förskolepersonal inse att de har en ovillkorlig informationsskyldighet till socialtjänsten när de 
misstänker att ett barn far illa. Det andra är att socialsekreterarna måste i större utsträckning 
hålla förskolepersonalen informerad om påbörjade utredningar. För det tredje behövs 
gemensam fortbildning för socialsekreterare och förskolepersonal. Till sist efterlyser 
författarna bättre utredningar.  

5.3 Samverkan kring barn i riskzonen 
I ”Barn och unga i riskzonen” (Lundgren & Persson 2003) studerar författarna hur arbetet 
med barn i riskzonen ska kunna förbättras och om förstärkt samverkan mellan berörda aktörer 
har betydelse för utformningen av stöd till elever i svårigheter. 
 
Forskarna har kombinerat empiriska studier och aktuell forskning på området och har som 
avsikt att ge en bred bild av förutsättningar, konsekvenser och utvecklingsmöjligheter vad 
gäller samverkansarbete. 
 
Först gjordes en pilotstudie vilken syftade till att försöka få en bild av det aktuella 
samverkansarbetet i utvald kommun samt att pröva vald datainsamlingsmetod. Centrum för 
denna studie var skolan i kommunen. Studien visade inga uppenbara hinder för samverkan. 
Samverkan är centralt i skolans arbete och från den politiska nivån är stödet för samverkan 
stort vilket flera av intervjupersonerna ansåg vara en förutsättning för ett framgångsrikt 
samverkansarbete. Huvudstudien är en fallstudie där forskarna studerat olika kommunala 
verksamheter. Olika aktörer har beskrivit sina upplevelser av samverkan. Resultatet från 
studien på skolor visar att personalen upplever svårigheter med att hitta samverkansformer 
med socialtjänsten. Från socialtjänstens håll framkommer att viljan finns att samverka men 
personalen upplever att det saknas tid och resurser att etablera goda samverkansrutiner.  
 



 

12 

Utifrån resultaten från studien har det framträtt fyra viktiga faktorer för fungerande och 
effektiv samverkan mellan myndigheter och skola kring barn i riskzonen: 

• att involverade parter är motiverade och känner att vinsten med samverkan är högre än 
kostnaderna. 

• att parterna har en gemensam bild av vad de vill med samverkansarbetet. 
• att parterna känner förtroende för varandra. 
• att det inom varje verksamhet finns kontaktpersoner som regelbundet träffas över 

yrkesgränserna för att skapa samförstånd kring väsentliga och gemensamma frågor. 
 
Författarnas slutsats är att samverkan inte ska ses som något mål i sig. De menar också att 
samverkan inte får något tydligt värde om en stark uppslutning kring och gemensam förståelse 
av det samhälleliga uppdraget saknas. 

5.4 Utvärdering av ett samverkansprojekt 
”I gränslandet” (Ohlsson 1993) är en utvärdering av ett samverkansprojekt i Stockholm. 
Projektet innebar att det startades en fristående enhet, skolserviceenheten, för att öka 
samverkan mellan familj, skola och socialtjänst. Utvärderingen omfattar intervjuer med 
skolserviceenheten, socialsekreterare, skolpersonal och några berörda familjer. Enheten 
startades efter önskemål från skolan då de ville ha mer och snabbare insatser från 
socialtjänsten. Resultatet visar att de flesta inblandade har en positiv upplevelse av 
samarbetsprojektet. Den respekt som skolserviceenheten visat mot skolpersonal och familjer 
samt att enheten varit fristående har främjat samverkan. Vissa problem uppstod i samarbetet 
mellan skolserviceenheten och skolans kuratorer och psykologer. Troligtvis berodde dessa 
svårigheter på otydlig gränsdragning mellan kompetensområden och därmed uppstod viss 
konkurrens mellan de olika parterna. Utvärderingen visar också att skolservicenhetens arbete 
fungerat förebyggande då skolans personal tidigt tagit kontakt med enheten kring elever de 
känt oro för så att en destruktiv utveckling kunnat stoppas.  

5.5 Möjligheter och hinder för samt nödvändighet av samverkan 
Boklund (1995) har i sin rapport ”Olikheter som berikar” ett övergripande syfte och sex 
delsyften. Det övergripande syftet är att studera möjligheter och hinder som finns för 
socialtjänstens samarbete på individnivå. Författaren vill också öka kunskapen om 
förutsättningar för samverkan mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, 
barnomsorg samt individ- och familjeomsorg. Delsyftena är att studera idéer bakom 
helhetssyn, vilka möjligheter och hinder det finns för samarbete, verksamheternas och 
individernas förhållande till varandra och till samarbetet, hur verksamheterna praktiskt går till 
väga för att samarbeta samt att porträttera några av de människor som socialarbetarna 
samarbetar om. Avhandlingen består av tre olika dimensioner/perspektiv på samverkan. Den 
politiska dimensionen – där författaren analyserar delar av 1968 års socialutredning och dess 
förarbete som ledde fram till 1982 års socialtjänstlag. Den teoretiska dimensionen handlar om 
att identifiera och analysera begreppet samarbete och vilka förutsättningar som krävs. Studier 
av praktiken utgör den tredje dimensionen där författaren belyser hur, när och med vem för 
vilka som socialtjänsten samarbetar. 
 
I resultatet framkommer att handläggarna erfarit att samarbete ”kostar” för mycket och att 
vinsterna är alltför osäkra och oförutsägbara. De hinder med samarbete som avhandlingen 
visar på är att handläggarnas föreställningar om problem och avsikter med samarbetet sällan 
stämde överens. Vidare framkommer otydliga ansvars- och kompetensgränser samt berörda 
människors svåra livssituationer, deras orealistiska eller motstridiga krav på eller en negativ 
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inställning till socialtjänsten, som hinder för samarbete. Faktorer som underlättar samarbete är 
geografisk närhet och positiv attityd mellan handläggarna. Dessa faktorer gör att individerna 
lär känna och får förtroende för varandra. Författaren ställer sig frågan om samarbete inom 
socialtjänstens olika verksamheter över huvud taget är nödvändig. Vidare resonerar Boklund 
att det finns och troligen alltid kommer att finnas ett antal människor, vars problem är så 
många och komplexa att det behövs hjälp i form av insatser från flera olika håll. 
 
Bergmark och Lundström (2005) uttrycker i sitt forskningssupplement en positiv attityd till 
samverkan samtidigt som de ser komplikationer med densamma. Författarna har studerat 
paradoxen mellan att se samverkan som nödvändig samtidigt som det saknas studier kring 
samverkans effekter. De påpekar att det är svårt att mäta resultat av samverkan men att detta 
inte får stå i vägen för systematiska reflektioner av innehållet i och nyttan av samverkan. 

5.6 Utländska studier 
I västvärlden har under 1990-talet ett flertal samverkansprojekt genomförts. De har varit av 
olika karaktär men vad de har gemensamt är att de varit försök att överbrygga gränser mellan 
olika institutioners arbete med missgynnade grupper i samhället. Främst har det rört sig om 
målgruppen barn och ungdomar. I olika delar av världen finns skilda beteckningar för 
samverkande åtgärder med syfte att motverka utslagning av barn och ungdomar. I USA 
används begreppet ”coordinated school-linked services”, i Storbritannien ”inter-agency 
working”, och i Australien ”full-service schooling/integrated service delivery” (Lundgren & 
Persson 2003).  
 
Farmakopoulou (2002) har gjort en kvalitativ studie som är gjord med tre skolor och 
socialnämnder i Skottland. Studien har undersökt den interprofessionella och den 
interorganisatoriska samverkan i utredningar som rör barn med behov av specialpedagogiska 
insatser. Trots försök av statliga myndigheter att förtydliga och öka samverkan fortsätter 
samverkansarbetet att vara begränsat. Trots att ett effektivt samverkansarbete har bevisats 
vara svårt, argumenterar författaren för att det inte är helt onåbart.  
 
Samverkan är beroende av flera miljö- och interorganisatoriska faktorer. Studien nämner tre 
huvudfaktorer: strukturella skillnader, avsaknad av gemensam fortbildning och en brist på 
resurser. Parterna har olika regler, synsätt och strukturer. Det har visat sig viktigt att 
samverkan inte läggs som en extra uppgift i arbetet utan att det är en del av det dagliga 
arbetet. Samverkan kräver nya resurser som bland annat skulle kunna ge möjlighet till 
fortbildning som i sin tur skulle leda till en större förståelse för varandra. Detta skulle då 
minska konflikter mellan socialtjänst och skola. Genom extra resurser från staten ges en tydlig 
signal om att samverkan prioriteras (Farmakopoulou 2002).  
 
McConkey (2002) diskuterar i sin artikel, i British Journal of Special Education, vad vi lärt 
oss av 40 års målmedvetet arbete med att skapa förutsättningar för samverkan kring barn och 
ungdomar som far illa. I hans artikel lyfts tre faktorer fram som är väsentliga för ett 
framgångsrikt samverkansarbete:  

• Skolan som samhällsresurs med olika funktioner 
• Mångkunnig personal 
• Samordnad förvaltning och styrning  

 
Enligt McConkey är det ganska naivt att tro att lösningen är så enkel. Han skriver i sin artikel  
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I confess some doubts about whether these new freeways will take us to where we want to go. 
Human beings have a wonderful capacity to subvert the best of intentions to their own ends. 
… In short we need to research and evaluate partnership working. (s. 7) 

 
McConkey sätter upp tre punkter för att de goda intentionerna ska realiseras: 

• Utveckling av modellprojekt 
• Uppföljning och utvärdering av pågående samverkansarbete 
• Longitudinell forskning 

 
Lacey (2000) har gjort en översikt över engelsk forskning inom samverkansområdet. Hon 
redovisar ett antal utmaningar med samverkansarbete. Hon belyser sekretessfrågan som 
problematisk, men enligt henne är det oftast en ursäkt för att slippa samverka med andra. Hon 
lyfter även fram territoriella konflikter och rollfördelningen i samverkansarbetet som andra 
problem. Till sist anger Lacey språket och terminologin som viktiga faktorer. Vidare 
identifierar hon även möjligheter till åtgärder för att skapa en positiv samverkan. Här nämner 
hon lagstiftningen som en viktig faktor. Lagstiftningen bör underlätta och befordra samverkan 
mellan olika aktörer. Centrala organ på nationell nivå kan även vara positivt vilken har till 
uppgift att stimulera samverkan. Bindande kontrakt, hög prioritet till möten och 
sammanträden, bra struktur och samordning är fler faktorer som enligt Lacey möjliggör för en 
god samverkan. 
 
Tett, Munn, Kay, Martin, Martin & Ranson (2001) har i sin forskning studerat samverkan 
mellan skotska myndigheter inom områden så som skola, socialtjänst samt hälso- och 
sjukvård. De kommer fram till att det finns ett flertal faktorer som påverkar möjligheten till 
framgångsrik samverkan. Vidare menar de att uppslutningen kring syftet ofta är begränsad. 
Resultatet av forskningen talar för vikten av att bevara gränser mellan olika professioner men 
även att överskrida dem. Vidare finner de att olika aktörer i samverkan har tydliga kunskaper 
och roller men där finns möjligheter till komplettering.  
 

6. Resultat 
 
Vi inleder vårt resultatkapitel med en presentation av våra intervjupersoner. Därefter 
presenteras vårt resultat av intervjuerna, tema för tema. För att tydliggöra våra olika teman har 
vi även delat upp dessa i olika kategorier.  

6.1 Presentation av intervjupersoner 
Här presenteras våra fyra intervjupersoner. 
Socialsekreterare 1: Vår första intervjuperson är en 27 årig kvinna. Hon har socionomutbild- 

ning och arbetar som ungdomshandläggare inom socialtjänsten. På 
aktuell arbetsplats har hon jobbat av och till sen 2004.  

Socialsekreterare 2: Han är 39 år och har socionomutbildning. Han har arbetat som 
ungdomshandläggare på detta kontor sedan 2004. 

Lärare:  Läraren är en 48 årig man och är utbildad ämneslärare i religion, svenska  
och historia. Han har jobbat sedan 1992 på aktuella 7-9 skola. 

Skolkurator:  Hon är 42 år och har socionomutbildning. I cirka sju år har hon arbetat på 
denna skola.  
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6.2 Definition av begreppet samverkan  
I inledningen av intervjuerna fick informanterna ge sin definition av begreppet samverkan. 
Informanterna använder sig av olika formuleringar men har ändå en samstämmig definition.  
 

... när man, tycker jag, gör ett samlat grepp kring… en elev alltså. När man tittar, inte bara 
på skolbiten, som är min grej då, och inte bara på fritiden och familjebilden, den sociala 
situationen, utan försöker lägga ihop de pusselbitarna och titta på eleven som helhet då. 
(skolkurator) 

 
 Ömsesidiga parter är ju en del i det. Ehh… ja… ett givande och tagande. (lärare)  
 
 När två olika parter… ehh… samarbetar kring någonting, att man, man har ett utbyte med  

varandra, skulle jag vilja säga. (socialsekreterare 1)  
 

... jag skulle nog definiera det som två skilda organisationer som samordnar sina insatser… 
/.../...man brukar ju skilja mellan det här med samarbete och samverkan,/…/ men samarbete 
…känns ju som mer, när alltså två stycken…vi kan ju samarbeta i gruppen här liksom…så 
tänker jag om det…det är inom en organisation, inom en grupp som samarbetar. Samverkan 
är mer…för mig är det mer två skilda organisationer som samordnar sig...(socialsekreterare 
2) 

 
I de tre sista citaten uttrycks att samverkan handlar om olika parter/organisationer som 
samordnar sig. Av skolkuratorn benämns detta på ett mer beskrivande sätt. Läraren och 
socialsekreterare 1 talar också om ett givande och tagande och utbyte av varandra.  

6.3 När samverkan? 
I intervjuerna framkommer att behov av samverkan mellan socialtjänst och skola uppstår, från 
skolans håll, när det finns en problematik kring en elev, som inte rör det pedagogiska. Eller 
när personalen får kännedom om att en elev far illa på något sätt och därmed har 
anmälningsplikt. Från socialtjänstens sida uppstår behovet av samverkan när det kommer in 
en anmälan från skolan eller ansökan från föräldrar, där det är bekymmer av något slag som 
involverar skolan. Vid utredningar kring en ungdoms situation används ofta lärare som 
referenser då de har mest kontakt med barn och ungdomar och är en ”jätteviktig 
informationskälla”. 
 
Samverkan förkommer också när skolan ringer och konsulterar med handläggarna kring en 
elev som de känner oro för, för att fylla på information som gavs vid anmälan eller för att 
”kolla hur det går”. 
 
I intervjuerna poängterades att socialtjänst och skola är två olika arenor och har olika roller, 
vilka är viktiga att hålla isär men som också medför nytta av och för varandra. 
Socialsekreterare 2 sa: 

… för skolans del är vinsterna…att socialtjänsten har en arsenal av verktyg som inte skolan 
har, som vi kan använda, när ungdomar är i behov av stöd /…/…vi har ju en mängd insatser 
då…och det är ju skolans vinst då som jag tänker. Våran vinst med skolan, det är ju, de blir 
ju våra ögon och öron om man säger så. De är ju väldigt tidigt ute, de ser ungdomar dag ut 
och dag in. De har föräldrakontakten och de har träffat de här barnen sen de va små, alltså 
sen förskoleåldern, så de har ju egentligen en väldigt stor kännedom om barnen och 
ungdomarna. Så far ett barn illa eller om det inte mår bra eller…om det är någonting som 
inte står rätt till, så märker skolan det, det gör inte vi. Vi skulle inte ha en chans liksom/…/ 
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vi är ju beroende av varandra…skolan är beroende av oss och vi är beroende av skolan för 
och kunna hjälpa familjen och barn och ungdomar… 

6.3.1 Syfte och mål med samverkan 

På frågan varför skolan och socialtjänst ska samverka och vilka mål som finns med denna 
samverkan är våra intervjupersoner eniga om att det ska vara för klientens/elevens bästa.   

Jo, men det är ju för att ta tillvara på eleverna, …att inte den ena delen av 
välfärdsmaskineriet gör en sak och den andra inte gör någonting eller att man gör saker 
och ting som går stick i stäv. (läraren) 

 
Skolkuratorn säger: 

Det är liksom, det går inte att de (socialtjänsten, vår anm.) kör sitt spår, ja ibland gör de ju 
det naturligtvis, man kan kanske inte alltid samverka för det kan ju handla om någonting 
som absolut inte rör skolan eller påverkar skolan och då har vi helt enkelt inte med det att 
göra. Men när det påverkar skolarbetet och när vi ser att eleven mår dåligt även här av 
någon anledning då tycker jag att man ska samverka. 
 

Våra intervjupersoner från socialtjänsten poängterar att samverkan är viktig då den ökar 
medvetenheten om vad respektive arena gör. För att få en helhetsbild över ungdomars 
situation är samverkan nödvändig. Samverkan ökar även möjligheten till tidig upptäckt och 
tidiga insatser. 

… för ju tidigare man upptäcker desto lättare är det att göra något åt bekymren. 
(socialsekreterare 2) 

 
Skolkuratorn anger även effektivitet som ett mål med samverkan. 

Det ska gå så smidigt som möjligt och att det ska hända någonting att det inte liksom ska bli 
att det går i stå /…/ alltså det går så långsamt  /…/ och man ska ha sjuttielva möten och 
familjen får ta ledigt från jobbet. Det måste vara en samverkan, i de här familjerna där det 
är många stora kontakter. (skolkurator) 

6.3.2 Skolans respektive socialtjänstens ansvar 

När vi frågar vad våra intervjupersoner anser vara skolans respektive socialtjänstens ansvar 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa svarar skolkuratorn: 

… våra uppgifter är ju skolan, att de (eleverna, vår anm.) mår bra här, att vi ger dem den 
kunskap de ska ha men också socialt att de har kompisar och att de inte far illa att inte 
kompisar är dumma mot dem och så vidare. Och socialtjänstens är ju att se till att det 
fungerar hemma att de kommer hit kanske och att de får det de behöver när det gäller 
basbehov och så, att de mår bra fast sen så…alltså det är ju inte alltid vattentäta skott 
emellan heller.  
 

Socialsekreterare 2 vill på frågan om vem som har ansvar skilja mellan ungdomar i riskzonen 
och de som far illa. 

Deras (skolans, vår anm.) huvudsakliga ansvar är att bedriva undervisning och att göra 
barn och ungdomar till samhällsdugliga medborgare…det kan ju innefatta lite mer mjuka 
värden också, tror jag väl, alltså inte bara de här teoretiska ämnena /…/ Sen finns det ju 
elevvårdsteam på varje skola, ett elevvårdsarbete…så att de har ju ett visst ansvar för att 
bedriva socialt arbete kan man väl säga, men det är ju mer en stödfunktion för att det ska 
fungera i skolan liksom. /…/ ja i riskzonen…där har ju skolan ett ansvar mer, tror 
jag…skolan kan ju va en frisk arena,/…/ så där har de ju ett ansvar att vara det normala på 
något sätt, stå för det normala eller det vanliga./…/ Vi (socialtjänsten, vår anm.) har det 
huvudsakliga ansvaret /…/ viktigt att hålla isär de där begreppen riskzon och när man 
redan befinner sig i en situation där man far illa  /…/ socialtjänstens myndighetsarbete är 
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mer arbete med ungdomar och barn som… är mer tydligt i en situation där man far illa 
faktiskt. 

6.4 Olika former av samverkan? 
Det finns flera olika former för samverkan. De två socialsekreterarna lägger fokus på att 
samverkan sker när socialtjänsten får information från skolan, via anmälningar och genom 
inhämtning av information under utredningen. Mottagningssekreterare tar emot anmälningar 
från skolan. Det är även med mottagningen som skolan kan bolla tankar kring oro för en elev 
och huruvida en anmälning bör göras. Under själva utredningen sker det olika former av 
samverkan. Bland annat skickar socialtjänsten ut konsultationsdokument, enligt BBIC, som 
skolan ska fylla i angående eleven. BBIC står för ”Barns Behov I Centrum” och är en metod 
som används vid utredningar inom socialtjänsten som rör barn och ungdomar. I början av 
utredningen hålls ett uppstartsmöte där föräldrar, ungdom och den som har skrivit 
konsultationsdokumentet finns med. Därefter genomförs uppföljningsmöten med jämna 
mellanrum. Här sker samverkan då skolan kan finnas med och stämma av hur det går för 
eleven. Ärendet avslutas med ett avslutningsmöte.  
 
Socialsekreterare 1 och skolkuratorn lyfter fram den ”Lokala samverkansgruppen” som en 
form för samverkan. Där samlas de olika representanterna i det aktuella området från skola, 
socialtjänst, polis med flera för att diskutera samverkan och hur läget är på de olika 
skolområdena. Skolkuratorn berättar att det är rektorerna som sitter med från skolan och 
socialsekreterare 1 säger att sektionschefen på deras kontor sitter med i den här gruppen.  
 
Socialsekreterare 2 nämner andra former för samverkan så som mail och telefonsamtal som 
sker mellan socialtjänst och skola under utredningar. Oftast sker denna kontakt via kurator 
eller rektor, i något enstaka fall sker den med lärare. Skolkuratorn säger i sin intervju: 

… ibland vill de (socialtjänsten, vår anm.) bara ringa då de fått ett uppdrag från familjen att 
ringa och säga att nu är det väldigt rörigt i den här familjen, det händer mycket för tillfället 
och vi vill bara att någon på skolan ska veta eller vi vill att du informerar mentorerna om 
hur det ser ut i familjen.  

 
I intervjun med skolkuratorn pratar hon om elevvårdssamtal och elevvårdskonferenser som en 
form för samverkan. Skolkuratorn kan ibland hjälpa familjer eller ungdomar att ta kontakt 
med socialtjänsten där hon kan vara länken mellan de två parterna. Vid elevvårdssamtal och 
elevvårdskonferenser kan skolkuratorn kalla socialtjänsten om det finns ett behov av att de 
sitter med. Vid vissa tillfällen kan skolkuratorn förmedla kontakt med elever åt socialtjänsten 
samt låna ut sitt rum då socialtjänsten vill träffa en elev på skolan.  
 
Läraren ger exempel på hur han har direktkontakt med en annan arena än socialtjänsten och 
beskriver hur samverkan fungerar där. När det gäller samverkan med socialtjänsten menar han 
att den mesta kontakten sker via skolkuratorn.  
 
Socialtjänsten har en uppgift att även bedriva förebyggande arbete. Socialsekreterare 1 
berättar om hur mottagningssekreterarna är ute med jämna mellanrum och informerar om 
anmälningsplikten på skolorna samt att även socionomerna på de öppna förskolorna är ute på 
skolorna och pratar om socialtjänsten. Hon berättar att deras ungdomsgrupp har planerat att 
kalla kuratorer och rektorer till ett frukostmöte, för att träffas och få ansikten på varandra.  
 
I samtliga intervjuer lyfts fältsekreterarna upp som viktiga för samverkan. Bland annat säger 
socialsekreterare 1 i intervju: 
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… där kommer ju fältarnas arbete in jättemycket, det att de är på skolorna och att skolorna 
tar upp med dem om de är oroliga för vissa elever… 

6.4.1 Vad styr samverkan? 

Det kan finnas flera olika faktorer som styr samverkan. Skolkuratorn och läraren lyfter fram 
sekretessen som viktiga faktorer i detta. Skolkuratorn sa följande angående sekretessen: 

Vi är ju två olika myndigheter så vi kan ju inte arbeta hur fritt som helst tillsammans, utan 
vi måste ju ha familjens samtycke i de flesta fall då, för med sekretessen är det ju så att, ja 
det är ju familjens samtycke som bryter sekretessen… 

 
Läraren lyfter även fram omsorgen om klienterna som något som styr samverkan.  
 
Socialsekreterarna menar att det som styr samverkan är bland annat att det ingår i deras mål 
och riktlinjer för verksamheten, att de ska samverka. Socialsekreterare 2 pratar om lagar som 
styr samverkan, samt att de tidigare erfarenheterna de olika arenorna har av varandra och om 
det finns ett förtroende för socialtjänsten hos skolan även kan styra samverkan.  

6.4.2 Rutiner för samverkan 

På frågan om vad det finns för rutiner för samverkan svarar intervjupersonerna lite olika. 
Socialsekreterare 1 tar upp de fasta grupperna som Lokal samverkansgrupp (LSG) som en 
slags rutin. Hon menar annars att det är mer självklart att de ska samverka ”vi måste ha de här 
kontakterna”. Socialsekreterare 2 ger exempel på rutiner så som mottagningsenheten där 
första kontakten tas och det sker ett bollande mellan mottagningssekreterare och 
elevvårdsteam. Han lyfter även fram fältassistenterna som är på skolorna som en rutin för 
samverkan, de kan vara en kanal in till socialtjänsten. Han säger vidare: 

… det är ju inte så att det finns liksom, att vi åker ut till skolan regelbundet eller att vi har 
regelbundna möten med skolan och så. Men du vet, det finns ju självklart en massa rutiner 
som man inte riktigt ser men då kommer det här in med anmälan och allt det som jag har 
tjatat om nu. Några mer rutiner än så kan jag inte se.  

6.5 Vad möjliggör samverkan? 
I intervjuerna diskuterades olika möjligheter och hinder för samverkan. Socialsekreterarna 
framhåller viljan att samverka som en viktig faktor för möjligheten att samverka. 
Socialsekreterare 2 säger att det är mycket upp till skolan, ”hur mycket de söker vårt 
samarbete”. Vidare framhålls tid avsedd för samverkan, tydliga roller, tidigare goda 
erfarenheter och därmed förtroende för varandra som möjliggörande för samverkan med 
skolan. Han fortsätter: 

... beror det ju på hur vi agerar då om vi ger feedback till skolan om vi är duktiga på att ge 
feedback./…/ ..det hör man ju ibland, att skolan inte får veta så mycket liksom när det väl 
har dragit igång en utredning. Så då gissar jag att de är så att om vi blir duktigare på att ge 
feedback till skolan, då ser de också större nytta med det. 

 
Att det förhåller sig så bekräftas vid vår intervju med läraren:  

Det är mycket lättare för mig att engagera mig i någon elev om jag vet att det finns någon 
att verka emot, samarbeta med. Där jag inte bara lämnar ifrån mig allt…aah det är väl 
liksom den känslan man kan känna ibland mot socialtjänsten, att man lämnar ifrån sig och 
så händer ingenting, och så går det några månader. Men om man möter upp och ger 
tillbaka och hjälper mig… 
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Från skolan betonas respekten för varandras olika kulturer och arbetssätt. Läraren uppskattar 
en bra, förtroendeingivande kurator som kan översätta socialtjänstens arbete till skolans 
koder.  
 
Skolkuratorn värdesätter det faktum att personal på de olika arenorna känner varandra. 

… sen är det alltid lättare att samverka med socialtjänsten när man känner dem helt enkelt 
alltså den här personliga kännedomen. Att man vet vem ”Anna Antonsson” 
(mottagningssekreterare, vår anm.) är till exempel… 

och senare i intervjun säger hon: 
… ju bättre man känner varandras organisationer desto bättre är det ju… (skolkurator) 
 

Skolkuratorn tar även upp att samtycke från föräldrarna underlättar mycket för samverkan 
mellan socialtjänst och skola. Samtycke gör det möjligt för parterna att utbyta information 
som sekretessen annars skulle förhindra.  
 
Alla fyra intervjupersonerna nämner fältassistenterna som viktiga möjliggörare av samverkan. 
Fältassistenterna är socialtjänstens ”ansikte utåt” och har en ”mellanställning” som underlättar 
kontakten mellan socialtjänst och skola. 

6.5.1 Förutsättningar för samverkan 

Vi frågade vidare om de såg några specifika förutsättningar för samverkan. Förutom det som 
kom upp under vad som möjliggör samverkan framhölls från, socialtjänstens sida, lagstyrda 
och inarbetade rutiner så som anmälningsplikt och inhämtning av information i samband med 
utredningar. En annan förutsättning för samverkan är tillgång till kommunikationsmedel.  
 
På frågan om förutsättningar för samverkan svarar läraren: 

… två kulturer möts och att man båda måste kompromissa. Vi måste ha respekt för er 
tystandsplikt och att ni kan begå tjänstefel om ni säger för mycket… Men vi lever i en kultur 
där vi tar jävligt snabba beslut och det är smått kaotiskt./…/ Och jag måste…det är det här 
flödet och sen sitter ni där då med en jävla lång…alltså man lämnar ifrån sig någonting och 
sen ska det dyka upp då långt senare /…/ andra myndigheter måste förstå att vi är en 
professionell organisation med våra betingelser, våra så att säga begränsningar. Om ni har 
tystandsplikten så har vi det här flödet, nästan kaotiska flödet och finns det inte ett 
reglemente… jag har full respekt för att man inte vill bryta sin tystnadsplikt. Det får man 
försöka hitta strategier så man inte gör det./…/.….ja er tystnadsplikt, jag kommer tillbaka 
till den va. Att den behandlas på ett konstruktivt sätt. 

 
Skolkuratorn framhåller ett professionellt förhållningssätt mellan socialtjänst och skola som 
en förutsättning för ett gott samverkansarbete.  

6.6 Vad hindrar samverkan? 
Det finns många omständigheter som påverkar samverkan. Under intervjuerna framhålls flera 
olika faktorer som hindrar samverkan mellan socialtjänst och skola. Ett övergripande hinder 
som socialsekreterarna lyfter är att det kan saknas en vilja att samverka. I övrigt har de 
konkreta hindren för samverkan satts in under följande rubriker.  

6.6.1 Olika kulturer och roller 

Vad gäller hinder kommer det fram i två av intervjuerna att när olika kulturer möts kan det 
försvåra samverkan. Läraren säger så här om olika kulturer som ett hinder för samverkan: 
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… det är alltså ett givande och tagande. Det går inte att en kultur sätter sig över den andra, 
utan att det…om det är två förvaltningar som möts så måste man kompromissa och hela 
tiden då ha elevens bästa i fokus.  

Senare i intervjun säger han:  
… det blir lätt att här sitter två grupper och pratar olika språk.  

 
Socialsekreterare 2 pratar om att de har olika roller 

… nä men vi har ju olika roller… viktigt att hålla isär våra roller. Skolan har en 
uppgift…att bedriva undervisning /…/ förmedla kunskap till ungdomar. Och våran roll är ju 
att se till barns och ungdomars…om de behöver skydd eller om de behöver stöd så ska 
vi…aah ni vet. 

 
Skolkuratorn lyfter fram problemet med att det ibland förekommer en slags kamp mellan de 
olika arenorna. Klienten skyller på någon av dem och där gäller det att vara professionell och 
neutral.  
 
Socialsekreterare 2 beskriver olikheterna vad gäller arbetet med ungdomar på de två arenorna 
på följande sätt: 

Är ju så att skolan har ju, de sitter ju med allting i sitt knä. Alltså de sitter med ungdomen 
där som inte fungerar och de…vad ska de göra? De måste ju göra någonting för att…de 
måste få ungdomen att fungera de måste gå i skolan, vi har skolplikt liksom. Så de har ju 
den drivkraften att vi måste få det här att fungera så va, och då vänder man sig till 
socialtjänsten. Vi har ju inte riktigt kanske samma, i det läget sitter ju inte vi med någon 
ungdom på nått sätt i knäet… 

6.6.2 Tid och resurser 

Från skolans håll lyfts tidsaspekten fram som ett tänkbart hinder. Ibland är processen långsam 
och utredningar tar väldigt lång tid. Skolkuratorn ger ett exempel när en elev fått en örfil av 
sin pappa. I detta fall hade inget liknande hänt tidigare och det fanns ingen större oro att det 
skulle upprepas.  

Då kan jag ringa till socialtjänsten och säga att nu har det varit så här och eleven har 
berättat si och så och vad tycker ni kan jag ta hit honom själv och sätta mig och prata…/…/ 
de kan ju inte göra annat än att prata med dem heller/…/..då kan det ju oftast gå fortare, då 
kan jag få hit pappan dagen efter eller samma dag. Då kan han sitta här i soffan och så kan 
jag säga: nej men det här är ju inte acceptabelt och jag vet om det och jag har bollat med 
socialtjänsten. Jag kommer att hålla kontakt med ditt barn och jag kommer följa upp det 
här. /…/ Då fick man prata kring det och då kan ju det ge bättre effekt än att man ska skriva 
en ansökan eller anmälan till socialtjänsten. Sen ska de ta det i gruppen och så ska de 
bestämma vilken socialsekreterare och sen ska den titta i din almanacka och sen ska den 
skriva brev till pappan och sen ska….ja du vet, då har det gått en månad … 

 
När socialsekreterarna pratar om tid gör de det i förhållande till att de inte har tid och brist på 
resurser att jobba med de här frågorna under arbetstid. De pratar om att socialtjänsten inte är 
särskilt bra på att gå ut och informera och samtala med skolorna.  

… man skulle vilja att det fanns mer tid att jobba mer så att man kunde informera mer.  
(socialsekreterare 1) 

Socialsekreterare 2 säger: 
… tyvärr måste jag säga att det är nog väldigt mycket upp till skolan faktiskt. /…/ 
anledningen till att det funkar så bra är nog många gånger att skolan, att de är duktiga på 
att ta kontakt med oss och söka vårt samarbete, att samverka med oss./…/ för vi är inte så 
bra på att gå ut till skolorna och presentera oss eller på något sätt smörja maskineriet. Man 
hinner inte med det tyvärr.  
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Socialsekreterarna nämner fortsättningsvis att avsaknad av fältassistenter, som är en länk 
mellan socialtjänst och skola, samt brist på personer från skolans sida som driver det här med 
att vända sig till socialtjänsten, kan försvåra samverkan mellan de två arenorna. 

6.6.3 Sekretess 

Sekretessen kan vara ett hinder i samverkan. Socialsekreterare 1 menar att den kan vara 
besvärlig i vissa fall. Ibland är det något som skolan verkligen skulle behöva veta men 
socialtjänsten får inte tillåtelse från familjen att föra detta vidare. Läraren ser sekretessen som 
ett problem och det gäller att ”man sköter det på ett begåvat sätt”. Senare i intervjun pratar 
han om hur viktigt det är att man har respekt för varandras tystnadsplikt och att man hittar 
strategier för att jobba kring detta. ”Att den behandlas på ett konstruktivt sätt”. I samtliga 
intervjuer lyfts det fram att sekretessen är viktig för att skydda klienten. Socialsekreterare 2 
säger så här:  

… det är som det är, det är någonting vi måste förhålla oss till. Och man kan hitta sätt att, 
alltså, sekretessen i sig är inget problem utan det är hur vi förhåller oss till det som är ett 
problem. Jag tycker inte det känns riktigt att resonera i termer av att det är ett hinder eller 
inte /…/ För att det är bra att det finns. Hur skulle det vara annars? /…/ Jag tycker det är 
till hjälp för våra klienter, många klienter är väldigt, alltså ärligt talat så är det så att 
många klienter är oroliga för att det de säger kommer att hamna i fel händer. Kommer det 
att vara till hinder för mig när jag söker jobb? Vem kan läsa det? Då är det jättegott att 
kunna säga nej det är ingen som kommer få läsa det här mer än du och din mamma och din 
pappa så länge de är dina vårdnadshavare och så vi som jobbar med detta. Det är liksom 
”puh”, lite axlarna ner ibland så. Jag tycker det är kanon. 

 
Samtidigt som läraren anser att sekretessen ät ett stort hinder för samverkan mellan 
socialtjänst och skola kan han ändå se nödvändigheten av den. 

Så jag kan ju inse förstås att får skolan reda på saker och ting om en elev, så kan det här 
användas fel. /…/ vi är ju inte intresserade av att ha reda på någonting annat än så att säga: 
håll ett öga på. (läraren) 

 
Fortsättningsvis säger en av socialsekreterarna att får inte skolan information från 
socialtjänsten får de heller inget förtroende för dem. Ju mindre de pratar med varandra, ju 
svårare blir samverkan. Har skolan förtroende för socialtjänsten så är de mer benägna att 
faktiskt anmäla och ta kontakt med socialtjänsten.  

6.6.4 Rutiner 

När det gäller anmälningar lyfter socialtjänsten fram att det finns olika sätt att se på hur en 
anmälan ska vara utformad. De kan uppleva att anmälningar kan vara vagt formulerade och 
att det är otydligt vad som är den egentliga oron. 

… ibland känns det som att man inte riktigt vill stå för det i en anmälan på något sätt, utan 
det vill man lämna över muntligt./…/ (lite senare i intervjun) …för vår enda chans det är att 
vi får på bordet vad är det som är bekymret, för det är det vi kan prata med föräldrarna om, 
annars vet man inte vad man pratar om och då har man inget att jobba 
med…(socialsekreterare 2) 

 
Den andra socialsekreteraren lyfter fram detta att ibland kan situationen ha gått för långt när 
anmälningarna väl kommer in från skolan och det kan utgöra ett hinder för samverkan.  
 
Socialsekreterare 1 pratar om socialtjänstens ”krångliga system” som ett hinder. Skolan kan 
ibland undra varför socialtjänsten inte gör någonting och varför de inte får reda på någonting. 
Socialtjänsten kan inte alltid göra något. Familjen kanske inte vill och de kan inte göra något 
med tvång. 
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Det är ju skolorna jätteofta irriterade på att vi lämnar in en anmälan och då tror de ju att 
någonting händer men det kanske inte händer någonting alls för vi kan inte inleda eller vi 
behöver inte inleda en utredning av olika anledningar. Problemet är löst tycker föräldrarna 
och vill absolut inte ha någon kontakt och vi ser inte mening att vi ska inleda 
utredning…och så händer det ingenting från oss, och så tror skolan hela tiden att vi har 
kontakt, och så anmäler de inte igen fast att de är fortsatt oroliga, för de tänker att det 
redan finns en kontakt för att vi anmält en gång…så att där är det ju jätteviktigt att det finns 
en samverkan också i sådana frågor. (socialsekreterare 1) 

 
I två av intervjuerna diskuteras chefens inställning till samverkan och hur det kan både vara 
ett hinder och något som underlättar samverkan. Socialsekreterare 2 menar att hans chef är 
insatt i handläggarnas arbetsbelastning och därför bromsar dem när det bland annat gäller att 
gå ut till skolorna och presentera sig och ”smörja samarbetet”. Vidare säger han: 

Det är inte så att hon inte vill men det gäller att man kan ro saker och ting i land då. Så 
hade hon sagt: aah men det här ska ni göra…då hade vi gjort det givetvis. 

 
Under intervjun med skolkuratorn framkommer att hon ofta bollar oro kring elever med 
rektorn på skolan. När vi frågar om rektorns attityd till samverkan påverkar samverkan mellan 
socialtjänst och skola svarar skolkuratorn: 

Ja han är ju, ibland blir man ju nästan sådär ååh ska jag våga berätta det här, då tvingar 
han mig att göra en anmälan (skratt)…och jag är inte rädd för att göra en anmälan, jag gör 
gärna det om det är till gagn för eleven så. Men ibland är det inte så självklart, det finns 
liksom inte, vi har ju inte en manual här det här gör vi anmälan på och det här gör vi inte 
en anmälan på. 

6.6 Önskade förändringar 
Vi avslutade intervjuerna med att fråga våra informanter om de önskar någon förändring i 
samverkansarbetet mellan socialtjänst och skola. Gemensamt för alla intervjusvar var att de 
önskade mer tid och tillfällen att träffas för att presentera sig själva och sin verksamhets 
arbetssätt, konkretisera ännu mer vad som görs på respektive arena samt diskutera det 
gemensamma arbetet. 

... ja det man skulle vilja att det fanns mer tid att jobba mer så att man kunde informera mer. 
Man vet att de är, det är svårt att få till för alla har så fullt, det ska ju klaras inom befintliga 
tjänster.../.../ eller nu har vi ju nya tjänster så de som samordnar att dom får tid i sina 
tjänster att gå ut och informera och att man inte gör det bara en gång var femte år eller 
någonting utan att det sker mer varje ny hösttermin och oavsett om det blir ältande så är det 
ett bra ältande, för man behöver bli påmind om att det finns anmälningsplikt och vad är det 
man ska anmäla om man är orolig...(socialsekreterare 1) 

 
Från både socialtjänstens och skolans sida framkom en önskan och strävan efter att själva bli 
bättre på att ta initiativ till sådana träffar. Socialsekreterare 1 påpekade att det kanske redan 
under utbildningen skulle finnas ett informations- och tankeutbyte mellan socialtjänst och 
skola.  

... vi skulle säkert behöva mer /…/ man kunde få det under utbildningen, något samarbete 
med lärarutbildningen och så vidare. Förstå mer hur dom (skolan, vår anm.) tänker och 
dom förstår mer hur vi tänker. 

 
Socialsekreterarna önskar att de fanns möjlighet att jobba mer i tidigare skeden och att ”man 
inte skulle behöva prioritera så hårt”.  
 
Läraren efterfrågar riktlinjer och rutiner för samverkan. Han påpekade även att det finns en 
ojämnhet mellan organisationerna bland annat på grund av olika sekretess. Han uttrycker att 
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”det borde bli mer jämlikt”. Vidare efterfrågar han ett större utbyte där det finns möjlighet att 
få feedback på sin oro och arbete samt en diskussion kring hur detta kan göras samtidigt som 
klientens integritet skyddas. 

... men ibland så skulle jag kunna tänka mig att om vi har en…någonting ömsesidigt… alltså 
en dialog. Det skulle ju på ett sätt vara önskvärt att få veta att med den här eleven så finns 
här en djupare problematik. /.../...men när man sitter på två olika ställen…,där kanske det 
behövs riktlinjer…från förvaltningarna och ett arbete med, hur hanterar, och att lista det 
som är problem…ja tystnadsplikten är en…hur kan vi lärare få mer feedback tillbaka, alltså 
hur ska man mötas, hur gör vi så att vi skyddar, alltså trots att vi får en ökad samverkan hur 
gör vi så vi fortfarande skyddar klienterna... 

 

7. Analys 
 
Vårt resultat av intervjuerna pekar på en samstämmighet med tidigare forskning inom detta 
ämne. Det finns en uppfattning om att samverkan oftast är till gagn för klienten/eleven och en 
önskan att kunna använda sig av varandras resurser mer. Samtidigt framkommer att tiden är 
knapp, arbetsbelastningen hög och samverkan och utvecklingen av den prioriteras inte. Det 
förekommer samverkan mellan för vår studie valda skola och socialkontor. Det finns också 
omständigheter som möjliggör/underlättar och hindrar/försvårar denna samverkan. I följande 
avsnitt har vi för avsikt att koppla samman och analysera viktiga begrepp som återkommer i 
vår bakgrund, i tidigare forskning och i vår empiri.  

7.1 Definition 
Vi skriver i vår bakgrund att vi utgår från Danemarks definition av samverkan. Han skiljer 
mellan samarbete och samverkan där samverkan handlar om att olika aktörer från skilda 
verksamheter har medvetna, målinriktade handlingar angående ett definierat problem och 
syfte. Aktörerna möts kontinuerligt kring gemensamma frågor eller problem. Där förväntas de 
enskilda behålla sin kompetens (Danemark 2000). När vi jämför de definitioner som våra 
informanter gav oss kan vi se att det finns en överrensstämmelse när det handlar om att 
samverkan sker mellan olika verksamheter. Det Danemark (a.a.) sedan anger vad gäller 
gemensamma, medvetna och målinriktade handlingar framkommer inte i informanternas 
definitioner. Detta tror vi kan bero på att de ger ett ganska kort och övergripande svar på vår 
fråga. Vi ställer oss frågande till om att detta inte heller tycks förekomma då det inte nämns i 
resterande delar av intervjuerna. Den samverkan som sker skulle kanske kunna ses som ett 
mellanting av vad Danemark (a.a.) anger som samarbete och samverkan. 

7.2 Olika nivåer av samverkan 
Som vi skrev i vår inledning har vi valt att undersöka den interorganisatoriska och den 
interprofessionella samverkan. I vår bakgrund beskrivs fyra olika nivåer av samverkan som 
sker mellan olika organisationer och professioner. De olika former för samverkan som kom 
fram i våra intervjuer kan härledas till de här fyra nivåerna av samverkan. Främst kan vi se att 
samverkan sker på den första nivån, consultation, som handlar om att de samverkande 
organisationerna har regelbundna möten för kontakter, informationsutbyte och gemensam 
planering av deras gränsöverskridande aktiviteter. De här organisationerna kan även ge 
varandra råd och stöd (Danemark 2004 & Axelsson & Bihari Axelsson 2007).  
 
Informationsutbyte var en form av samverkan som kom fram tydligt i våra intervjuer. 
Socialsekreterarna pratar om informationsutbyte i form av anmälningar från skolan, 
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inhämtning av information under utredningen och via konsultationsdokument som skolan ska 
fylla i angående eleven. Här finns även mer informella informationsutbyten genom bland 
annat mail- och telefonkontakt mellan skola och socialtjänst.  
 
Andra former av samverkan är olika möten kring eleven/klienten där både socialtjänst och 
skola är närvarande. Socialtjänsten har under utredningar olika möten där skolan kan sitta 
med. Bland annat vid uppstartsmöten där det dokument som skolan har fått fylla i angående 
eleven gås igenom. Därefter sker även andra möten där skolan kan finnas med för att stämma 
av och se hur det går. Skolan lyfter i sina intervjuer fram de så kallade 
elevvårdskonferenserna (EVK), där socialtjänsten kan vara närvarande. De här olika mötena 
befinner sig i gränslandet mellan den första och den andra nivån. Den andra nivån av 
samverkan, coordination, handlar om att koordinera insatserna på ett strukturerat sätt och 
detta sker över organisationsgränserna (Danemark 2004 & Axelsson & Bihari Axelsson 
2007). De möten där både socialtjänst och skola kan sitta med kan ha olika karaktär. Vid vissa 
tillfällen är det rent informationsutbyte och andra gånger planeras insatser tillsammans samt 
uppföljning av insatser.  
 
Under consultation kan vi även finna socialtjänstens förebyggande arbete som de bedriver 
gentemot skolan. I intervjuerna med socialsekreterarna berättar de om hur 
mottagningssekreterarna och socionomerna på familjecentralerna är ute på skolorna med 
jämna mellanrum och informerar om socialtjänsten samt anmälningsplikten. De har även 
planerat att kalla kuratorer och rektorer från de skolor som de jobbar mot till ett frukostmöte 
för att träffas och få ansikten på varandra. Här kan även fältassistenternas arbete komma in, 
som även skulle kunna befinna sig under coordination. Fältassistenterna är en form av insats 
som sträcker sig över flera olika verksamhetsgränser så som skola, socialtjänst och 
fritidsförvaltningen.  
 
”Lokal samverkansgrupp” (LSG) är ännu en form av samverkan. Här samlas representanter på 
ledningsnivå, i det aktuella geografiska området, från skola, socialtjänst, polis etc. De 
diskuterar samverkan på en mer övergripande nivå samt hur läget är i området. Den här 
formen av samverkan hamnar under nivå tre, collaboration, vilket handlar om en mer intensiv 
samverkan som består av gränsöverskridande multidisciplinära team, där personal från de 
olika parterna samverkar i avgränsade frågor (a.a.).  
 
På fjärde nivån, integration, kan vi inte se att det finns någon samverkan utifrån vår tidigare 
forskning och empiri. Denna nivå handlar om att slå samman två eller flera verksamheter 
(a.a.). I det här fallet vad gäller samverkan mellan socialtjänst och skola är denna fjärde nivå 
kanske inte något att eftersträva. 

7.3 Vad styr samverkan? 
Olika faktorer kan styra samverkan. Från skolans håll lyfts sekretessen fram som en viktig 
faktor. Enligt skolkuratorn styr det samverkan på så sätt att de inte kan arbeta hur fritt som 
helst utan det krävs ett samtycke från familj och i vissa fall ungdomen själv. När det gäller 
sekretessen är det viktigt att komma ihåg att de olika parterna som deltar i samverkansgrupper 
har samma sekretess som i deras ordinarie verksamhet. Det gäller att väga tystnadsplikten mot 
de bestämmelser som bryter sekretessen i lagstiftningen. Då är samtycke en av dem. Detta 
nämns i SekrL 14:4 och samtycket ska vara specificerat när det gäller vad som får sägas och 
till vilka (Olsson 2006). 
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Våra informanter påpekar att det även finns andra lagar som styr samverkan. I § 6 
Förvaltningslagen finns en allmän skyldighet att samverka (Gregow 2007). Det infördes nya 
lagbestämmelser år 2003 i Socialtjänstlagen om skyldigheten att samverka. I socialtjänstlagen 
kap 5 § 1a är det lagstadgat att i de frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
ska socialnämnden samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. 
Samverkan nämns även i skollagen där det står att på socialnämndens initiativ ska skolan 
samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, med andra myndigheter 
och organisationer. Utöver detta har skolan en anmälningsskyldighet till socialtjänsten som 
stadgas i socialtjänstlagen kap 14 § 1 (Nordström & Thunved 2007). Vi tolkar lagtexterna 
som att mycket av ansvaret för att samverka ligger på socialnämnd och socialtjänst. Det är 
viktigt att socialtjänsten tar det ansvaret och fullföljer sitt uppdrag. Vi upplever i vårt 
empiriska material att socialtjänsten lägger mycket av ansvaret för samverkan på skolan. 
Detta återkommer även i den tidigare forskning som vi redovisat, där problemet är att 
socialtjänsten brister i sin kommunikation till skolan. Exempelvis säger socialsekreterare 2 
vid något tillfälle att det är mycket upp till skolan att samverka samt att anledningen till att det 
funkar bra är att skolan är duktiga på att ta kontakt. Han uttrycker det på ett sådant sätt att vi 
uppfattar att han inte vill att det ska vara på detta sätt, men återigen är bristen på tid och 
resurser ett hinder. Frågan vi ställer oss är vad socialtjänsten gör för att klargöra sitt uppdrag 
att samverka med skolan på alla nivåer inom verksamheten. Forskarna poängterar vid flera 
tillfällen skolans skyldighet att följa lagen om anmälningsplikt. Däremot uttrycks och 
poängteras inte på samma sätt socialtjänstens lagstadgade skyldigheter. 
 
Vi vill också påpeka att som forskningen kommer fram till att det är viktigt att skolan tar sin 
anmälningsskyldighet på allvar. Under intervjuerna med socialsekreterarna framkommer att 
anmälningar från skolan ibland dröjer och inkommer i ett sent skede. Även resultatet av bland 
annat Sundells forskning (Sundell et al. 1992, 1994, 1996 och 2000) visar att skolan brast i sin 
anmälningsskyldighet. Detta bidrar i sin tur till att samverkan mellan socialtjänst och skola 
brister.  
 
Socialsekreterarna menar att det som finns i deras mål och riktlinjer med verksamheten styr 
samverkan. Vi upplevde att är medvetna om de övergripande målen för deras verksamhet, 
men mer än så kunde de inte svara på bara så där. I vår bakgrund och tidigare forskning är det 
flera författare som påpekar att det är viktigt att ha ett definierat gemensamt mål som alla är 
medvetna om (Huxham 2000 Lind et. al 1999 & Lundgren & Persson 2003). Lundgren & 
Persson (2003) menar att samverkan inte får något tydligt värde om en stark uppslutning kring 
och gemensam förståelse av det samhälleliga uppdraget saknas.   

7.4 När samverkan? 
Socialtjänst och skola ska samverka kring barn som far illa. Här är lagen tydlig, dock är lagen 
inte lika tydlig när det gäller var gränsen ska gå för vad socialtjänsten respektive skola har för 
ansvar för dessa barn. Som Frost och Sköld (1995) skriver har vi alla ett samhällsansvar för 
barn som far illa. Våra intervjupersoner uttrycker att skolan har ett visst ansvar men att 
socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Även de uttrycker svårigheten i att se och sätta gränsen 
mellan allmänt och yttersta ansvar. 
 
Det huvudsakliga syftet och målet med samverkan är klientens/elevens bästa. Detta är både 
litteraturen, forskarna och våra intervjupersoner eniga om. Socialstyrelsen (2007) skriver 
angående det gemensamma samhällsuppdraget att samverkan inte ska vara ett mål i sig utan 
är ett medel för att uppnå målen. Målen är att barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få 
hjälp så tidigt som möjligt, att barn ska få hjälp och skydd från samhället utifrån ett 
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helhetsperspektiv samt att barnet ska vara i fokus. Dessa mål med samverkan återkommer i 
våra intervjuer. Både från skolan och socialtjänsten anges i våra intervjuer att samverkan ska 
ske för barnets eller ungdomens bästa. Fortsättningsvis säger socialsekreterare 2 att 
samverkan är viktig för tidig upptäckt och tidiga insatser. I intervjuerna uppges även att 
samverkan mellan socialtjänst och skola är en hjälp för att få en helhetsbild av ett barns eller 
en ungdoms situation. I Sundell och Colbiörnsens forskning (2000) visar resultatet att 
socialtjänsten brister i sin helhetssyn. Vi kan se att om socialtjänsten söker en helhetssyn, om 
de har det som mål, krävs en fungerande samverkan.  
 
Andra syften som förekommer i litteraturen är att undvika dubbelarbete och utnyttja resurser 
och motverka välfärdssystemets fragmentering. De sistnämnda syftena nämns bara i 
förbifarten av våra intervjupersoner. Kanske hade dessa, mer övergripande syften och mål, 
blivit mer synliga om vi intervjuat personer på chefsnivå. Däremot lyfter våra 
intervjupersoner från socialtjänsten fram att samverkan underlättar deras utredningsarbete och 
att skolan är deras ”ögon och öron” och en ”informationskälla”. Samverkan behövs för att få 
en helhetsbild av barnets och ungdomens situation och öka medvetenheten om vad respektive 
arena gör i arbetet kring individen. 
 
I intervjuerna framkommer att det ibland uppstår situationer som kräver samverkan mellan 
socialtjänst och skola. De exempel på situationer då våra intervjupersoner behöver samverka 
är när det i skolan finns en problematik kring en elev, som inte rör det pedagogiska. 
Samverkan mellan de två arenorna krävs även när det inkommer en anmälan och 
socialtjänsten behöver information för sin utredning. De anledningar till kontakt mellan 
socialtjänst och skola som den tidigare forskningen anger är oro och vetskap, från skolans 
håll, om att ett barn eller en ungdom far illa i något avseende. Resultaten av forskningen 
efterfrågar en större angelägenhet, från socialtjänstens sida, att hålla kontakt med den som 
gjort en anmälan samt att använda sig av kommunikation med skolan för att få en helhetsbild. 
Här bekräftas den slutsats som Boklund (1995) beskriver i sin rapport. Att samverkan är 
viktig då det alltid kommer att finnas människor med bekymmer som berör flera olika arenor.  

7.5 Förutsättningar för samverkan 
De möjliggörande faktorer och förutsättningar för samverkan som våra intervjupersoner och 
tidigare forskning räknar upp kan sättas in under de tre typer av faktorer som Danemark 
(2000) formulerat och som vi nämner i vår bakgrund. 
 
Under den första gruppen, kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer ser vi vikten av att det 
finns respekt och förtroende för och kännedom om varandra. Detta då de olika parterna har 
olika synsätt på och utgångspunkter för att förklara problem. Dessa faktorer som 
förutsättningar för samverkan räknar våra informanter upp under intervjuerna. Exempelvis 
önskas av såväl informanterna från skolan som från socialtjänsten att de skulle ha mer tid att 
träffas, få se ansikten på varandra och utbyta information. Information angående 
arbetsuppgifter och belastning samt hitta lämpliga former för samverkan. Socialstyrelsen 
(2007) anser att det är viktigt att de två parterna har gemensamma mål och en gemensam 
kunskapsbas om risk- och skyddsfaktorer samt vilka insatser som ger resultat. Detta tror vi är 
möjligt först när parterna tar sig tid att tillsammans sitta ner och diskutera dessa ämnen. 
Fortbildning nämns i tidigare forskning och av våra informanter som ett sätt att utöka 
kunskapen om och förståelsen av varandras arenor. 
 
Danemarks (2000) andra grupp kallar han formella och informella regler. Här kan lagar om 
samverkan samt lagtexter så som anmälningsplikten och socialtjänstens ansvar att inhämta 
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befogad information till utredningar ingå. Även rutiner kring samverkan, tydlighet av 
yrkesroller och arbetsfördelning ingår under detta. Kuratorn nämner samtycke från föräldrarna 
som en förutsättning för samverkan. Med samtycke kan parterna lättare dela information som 
annars skulle kunna hindras av sekretesslagen.  
 
Den tredje typen av faktorer kallas organisatorisk situation. Våra intervjupersoner nämnde tid 
och resurser som en förutsättning för samverkan. Detta är något som påverkas av högre 
instansers, så som enhetschefers och rektorers, inställning till samverkan. I intervjuerna med 
socialsekreterare 2 och kuratorn antyds att chefernas attityd till samverkan påverkar deras 
prioritering av densamma. Socialstyrelsen (2007) anser att en väl fungerande samverkan 
kräver tydlig struktur och engagemang på alla ledningsnivåer. De menar att ledningen ska 
legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av 
samverkansarbete.  

7.6 Möjligheter och hinder 
Ett av våra syften med uppsatsen var att redogöra för vad som möjliggör och hindrar 
samverkan mellan socialtjänst och skola. Under uppsatsens gång har vi förstått att 
omständigheter som i ett läge är möjliggörare i andra lägen kan uppfattas och även vara ett 
hinder för samverkan. De olika faktorerna påverkar varandra och kan vara svåra att åtskilja. 
Vi har dock valt att göra följande uppdelning för att strukturera och göra analysen mer 
förstålig. Nedan analyserar vi de faktorer som framträder mest i vår uppsats.  

7.6.1 Rutiner 

I den litteratur och forskning som vi har behandlat i den här uppsatsen framkommer det 
tydligt att det är viktigt med rutiner för samverkan. Sundell & Colbiörnsen (1996) kommer i 
sin forskning fram till att rutinerna för samverkan behöver ses över. McConkey (2002) talar 
om att det är viktigt med en samordnad förvaltning och styrning. Detta bekräftas även av 
Socialstyrelsens strategi för samverkan (2007). Vi upplever att våra informanter hade svårt att 
svara på frågan om det finns några rutiner för samverkan med socialtjänsten respektive skola. 
Vi fick lite olika svar, bland annat gav socialsekreterare 1 den ”Lokala samverkansgruppen” 
som ett förslag på en rutin. Den andra socialsekreteraren pratar om mottagningsenheten som 
en form av rutin för samverkan, men även de fältassistenter som är ute på skolorna. De kan 
vara en kanal mellan skola och socialtjänst. Socialsekreterare 1 menar att det är mer självklart 
att de samverkar i de här frågorna, de måste de göra. Socialsekreterare 2 uttrycker att det 
säkert finns en massa rutiner som man inte riktigt ser.  
 
Vi kan se ett behov av att ha tydliga och uttalade rutiner för samverkan. Detta är något som 
läraren efterfrågar i intervjun med honom. Han säger bland annat att det skulle behövas 
riktlinjer från de olika förvaltningarna. Socialsekreterare 1 nämner vid ett tillfälle att skolorna 
ofta tycker att socialtjänsten har ett ”krångligt system” och detta bekräftas också av henne 
själv. Farmakopoulous (2002) forskning visar på att rutiner i samverkansarbetet mellan 
organisationer är viktigt. Varje organisation bör ha tydliga riktlinjer för hur samverkansarbetet 
ska utföras där bland annat mål och rollfördelning finns med. Det är viktigt att det finns 
rutiner för samverkansmöten mellan parterna.  
 

7.6.2 Kommunikation och feedback 

Kommunikation är ett begrepp som återkommer flera gånger i såväl tidigare forskning som i 
våra intervjuer. När det gäller samverkan mellan socialtjänst  och skola sker kommunikation i 
form av informationsutbyte kring de olika verksamheterna, vilka arbetsuppgifter, resurser och 
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begränsningar som finns på respektive arena. Kommunikation handlar i dessa fall även om 
informationsutbyte kring ett barn eller en ungdom, så som anmälning och feedback. Stenberg 
(refererad i Brandt et. al 2007) påstår att en fungerande kommunikation är den mest 
betydande faktorn för framgångsrik samverkan. Ett av skälen till att kommunikation är 
oerhört viktig är att inom samma verksamhet finns en gemensam ideologi, däremot kan olika 
verksamheter ha olika ideologier vilket kan försvåra samverkan mellan dessa. Här blir 
kommunikation kring olikheterna nödvändig. Mycket av forskningen pekar också på att 
förtroende för varandra är viktigt för samverkan samt gemensamma mål och motivation. Detta 
skapas genom kommunikation med varandra. Lind et. al (1999) skriver att en fungerande 
kommunikation mellan två arenor leder till att parterna känner sig sedda, att de blir lyssnade 
till och att de får svar.  Författaren skriver vidare att ramen och formen runt kontakten, mötet 
mellan individer och under vilka förhållanden samverkan sker påverkar kommunikationen 
och därmed samarbetet med varandra.  
 
Även i resultatet av studien ”Se till mig som liten är” (Sundell et. al 1992) poängteras vikten 
av god kommunikation. Författarna skriver att personalen på förskolan måste inse sitt ansvar 
att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. Samtidigt behöver socialsekreterarna förstå 
att det är mänskligt att vilja veta om de handlingar man gjort varit goda eller dåliga och därför 
informera om påbörjade utredningar. Forskningen visar att feedback från socialtjänsten ökar 
förtroendet från skolan. Forskningen säger även att när det finns förtroende för varandra – då 
fungerar samverkan. Detta bekräftas i intervjun med socialsekreterare 2. Han tror att om 
socialtjänsten blev bättre på att ge feedback skulle skolan se större nytta med att kontakta 
socialtjänsten vid oro för en elev. Forskningen visar också att benägenheten att anmäla ökar 
om det finns ett förtroende för varandra.  Lind et. al (1999) menar att det är viktigt att alltid ge 
feedback på hänvändelser från den ena av samverkansparterna. Genom feedback ges en signal 
om att samarbete har påbörjats och samarbetsparten känner sig erkänd och att oron tas på 
allvar. Vid utebliven feedback kan de uppstå tvivel över ifall samverkan över huvud taget är 
önskat, om meddelandet kommit fram, om och hur det behandlas och vad resultatet blev.  
 
I den tidigare forskningen vi använt oss av, visar de olika resultaten att socialtjänsten är dåliga 
på att använda skolan i sitt utredningsarbete och att ge feedback på inkomna anmälningar. 
Uppföljningsstudierna som Sundell och Colbiörnsen (2000) gjort visar att kommunikationen 
och feedbacken från socialsekreterarna inte förbättrats trots aktualiseringen av dess betydelse 
för samverkan. Läraren sa under intervjun att han saknar någon att verka mot, någon som ger 
honom feedback på det arbete han lägger ner på ungdomar som far illa. Våra intervjupersoner 
från socialtjänsten är medvetna om att feedback är viktig men att de är ”dåliga” på att ge den. 
En av socialsekreterarna medger att han tror att om socialtjänsten blev bättre på att ge 
feedback skulle skolan se större nytta med att anmäla.   
 
I våra intervjuer framkommer en önskan om att känna sina samverkansparter till utseende och 
inte bara till namn och titel. Lind et. al (1999) anser, även de, att denna personliga kännedom 
är av vikt för en god kommunikation och ett bra samverkansarbete. Det är även viktigt att 
känna till varandras arbetssituation, hur stressade parterna är och hur många arbetsuppgifter 
personerna har och så vidare. Vid fungerande kommunikation kan felaktiga myter och 
fördomar som förekommer kring de olika verksamheterna förkastas. 
 
Vi upplever en medvetenhet om detta problem hos våra informanter och en vilja att bli bättre 
på att skapa personlig kännedom om varandra. Det framkommer att begränsade resurser och 
tidsbrist hindrar dem från att träffas och upprätta bättre kontakt och samverkansrutiner. 
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7.6.3 Kulturer och roller 

När olika organisationer och myndigheter möts är det samtidigt två olika kulturer och 
professioner med skilda roller som möts. Samtliga av våra intervjupersoner talar om just detta 
på ett eller annat sätt i sina intervjuer. Danemark (2000) menar att det ofta är stimulerande att 
möta människor med en annan bakgrund och andra perspektiv på tillvaron. Många gånger är 
det både intressant och lärorikt. Diskussioner om olika teoretiska referensramar dyker ofta 
upp och samtal kring olika sätt att rama in problem. Samtal som dessa leder ofta till en insikt 
om att vi kan komplettera varandra på olika sätt och att man får en ökad respekt för varandras 
kunskaper och ståndpunkter. I samverkansarbete kommer det dock in ett antal faktorer som 
kan komplicera bilden och då inte framstår som lika harmonisk längre. Ett stimulerande 
samtal kan istället övergå till en kamp om dominans eller en eftersträvan av att få gehör för 
ens egna perspektiv. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt givande och tagande av den 
kunskap och de åsikter som finns. Där man också lär av varandra och försöker förena de olika 
synsätten samt överskrida de oundvikliga skillnader som finns. Dock är risken stor att det 
istället blir en kamp och irritation mellan parterna och värsta fall en destruktiv process 
(Danemark 2000). I vår intervju med läraren påpekar han i sin definition av samverkan att det 
handlar om ett givande och tagande. Han säger senare i intervjun då han diskuterar de olika 
kulturerna att det är viktigt med respekt och förståelse för varandra. Detta bekräftas också av 
skolkuratorn. Huxham (2000) menar att de invanda rutiner och vanor som finns hos olika 
aktörer och som kommer till uttryck i kulturen också kan vara svåra att hantera, eftersom dem 
i de flesta fall tas för givna.  
 
Det står klart att socialtjänst och skola har olika arbetsuppgifter och ansvar. Vi märker under 
vårt uppsatsskrivande att medvetenheten om den andra partens arbetssituation inte är särskilt 
stor. Dock finns medvetenheten om att informationsutbyte angående detta är viktigt som vi 
påpekat här ovan. Det uppstår ofta situationer där parterna inte förstår varandra och den 
andres handlingar. Både den tidigare forskningen och två av våra intervjupersoner tar upp 
fortbildning och samarbete mellan lärare- och socionomstudenter som ett medel för att öka 
förståelse för varandras arbetsuppgifter och ansvar.  
 
I vår bakgrund diskuteras att kulturella hinder ofta hänger samman med de strukturella 
hindren. På det sättet att de olika regelsystemen ofta leder till olika sätt att se på klienten eller 
eleven. Ofta förstärks detta av att de parterna har olika utbildningsbakgrund, språkbruk, 
attityder och värderingar. De grundläggande förutsättningar som Danemark (2000) redovisar 
och som vi har diskuterat påverkas av de olikheter som finns mellan de samverkande parterna 
(Socialstyrelsen 2007).  
 
Som redovisats ovan har olika professioner och organisationer var sitt språk, professionellt 
och personligt. Detta kan göra att feltolkningar och missförstånd lätt kan uppstå. Läraren 
säger under intervjun att han uppskattar en skolkurator som kan översätta socialtjänstens 
arbete till skolans koder. Han menar att skolan och socialtjänsten är två grupper som pratar 
olika språk. Detta bekräftas av den forskning som Lacey (2000) gjort en översikt av. Sundell 
och Colbiörnsen (1996) skriver även de i sitt resultat angående den forskning som bedrivs 
inom ämnet att ny kunskap bör sammanställas och presenteras på ett sätt att både skolpersonal 
och socialsekreterare förstår den.  
 
Territoriella konflikter kan vara vanligt mellan olika professioner och organisationer. På så vis 
att man försvarar sin yrkesroll, kunskap och synsätt gentemot andra (Lacey 2000). Axelsson 
& Bihari Axelsson (2007) förklarar detta som att det uppstår ett revirtänkande. Detta kunde vi 
till viss del uppleva hos våra informanter under intervjuerna. De hade alla ett behov av att 
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försvara den myndighet som de befann sig i, samtidigt som vi upplevde en medvetenhet hos 
dem att det behövs ytterligare ansträngningar för att förbättra samverkan. Skolkuratorn 
påpekar att det är viktigt att man förhåller sig neutral och professionell när klienter försöker 
spela ut parterna mot varandra. Annars blir det lätt att det uppstår en sorts maktkamp mellan 
aktörerna. Detta leder oss vidare in på frågan om makt i samverkansarbete. Läraren uttrycker 
att det finns en ojämnlikhet mellan organisationerna och att det borde bli mer jämlikt. Det 
funkar inte att en organisation sätter sig över den andra utan det krävs att man kompromissar. 
Socialstyrelsen (2007) påpekar i sin ”Strategi för samverkan” att det har visats i studier att i 
de relationer mellan organisationer då deltagarna uppfattar sig ha en jämbördig ställning 
utvecklas samverkan bäst. Vi kan se i våra intervjuer att information som hålls tillbaka kan ge 
ett ojämnt maktförhållande. Detta uttrycks speciellt av läraren. Enligt Huxham (2000) 
utvecklas maktrelationer beroende på organisationernas storlek och vilken position de som 
samverkar har i respektive organisation. En stor organisation kan ha en stark position på 
grund av mer resurser, men kan samtidigt behöva en mindre organisation för att kunna uppnå 
vissa mål. Enligt läraren får socialtjänsten en starkare position på grund av tystnadsplikten 
mot skolan och att detta borde hanteras på ett konstruktivt sätt. Lind et. al (1999) skriver att 
när en samverkanspartner upplever en ojämnlik maktfördelning kan han/hon reagera 
känslomässigt på denna upplevelse, vilket därmed hindrar en fortsatt utveckling.  
 
Lind et. al (1999) skriver att det är viktigt att fördela roller och ansvar. Boklund (1999) 
kommer i sin forskning fram till att otydliga ansvars- och kompetensgränser försvårar 
samverkan. I Lundgren & Perssons (2003) pilotstudie kommer det fram fyra faktorer för att få 
en effektiv och fungerande samverkan. Då är det faktum att aktörerna har en gemensam bild 
av vad de vill med samverkansarbetet en av dem. I intervjun med socialsekreterare 2 säger 
han att det är viktigt att hålla isär deras roller, skolan har en uppgift och socialtjänsten har en 
annan. I forskningen gjord av Tett et. al (2001) påvisas att det är viktigt att bevara gränser 
mellan olika professioner men även att överskrida dem.   

7.6.4 Sekretess 

I våra intervjuer diskuteras sekretessen som ett hinder för samverkan. Vi upplever att läraren 
är den som mest uttrycker att det är ett problem. Han menar att ”det gäller att man sköter det 
på ett begåvat sätt”. I den tidigare forskning som vi redovisat är inte sekretessen ett av de mer 
framträdande hindren som dyker upp. Dock är informationsutbyte ett av dem och där kommer 
sekretessen in i vissa fall. Lacey (2000), som har gjort en översikt över engelsk forskning 
kring samverkan, belyser sekretessfrågan som problematisk. Hon menar dock att det oftast är 
en ursäkt för att slippa samverka med andra. Detta diskuterar även Olsson (2006) i sin bok om 
sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. De bestämmelser som finns angående 
sekretess och tystnadsplikt finns till för att förhindra att uppgifter sprids på ett otillbörligt sätt 
och det är inte meningen att den ska användas som en ursäkt för att slippa informera andra.  
 
I våra intervjuer framkommer att sekretessen kan bli ett hinder när vårdnadshavare eller i 
vissa fall ungdomen själv inte ger sitt samtycke till att socialtjänsten får delge information till 
skolan. Socialsekreterare 1 uttrycker att det ibland är något som skolan verkligen skulle 
behöva veta men att socialtjänsten inte har tillåtelse att delge den informationen. Olsson 
(2006) menar att det är viktigt att väga sekretessen mot de bestämmelser som bryter 
sekretessen i lagstiftningen. Lagstiftningen är utformad så att, även utan ett samtycke och trots 
tystnadsplikten, finns det utrymme att i vissa fall röja känsliga uppgifter. Han menar att 
sekretessen inte bör utgöra något hinder för samverkan om alla är konsekventa med att 
avidentifiera informationen som utbyts. Samtidigt som detta blir ett hinder för samverkan ser 
samtliga intervjupersoner vikten av att sekretessen finns. Läraren säger att det behöver finnas 
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en respekt för varandras tystnadsplikt och därför är det viktigt att hitta strategier för att jobba 
kring detta. Socialsekreterare 2 diskuterar sekretessen utifrån att den är nödvändig och därför 
är det inte relevant att se det som möjlighet eller hinder. Det är något vi måste förhålla oss till. 
Han säger vidare att han upplever att klienter ofta är oroliga för att det de säger till 
socialtjänsten kommer att hamna i fel händer. Sekretessen är enligt honom en hjälp för 
klienterna. Detta bekräftas av läraren som ser risken i att information kan hamna i fel händer. 
Det han efterfrågar är endast information, så som ”håll ett öga på”. Enligt Olsson (2006) 
handlar balansgången mellan en utvecklad samverkan som ska vara till gagn för barn och 
ungdom och stränga integritetsgränser om till stor del vår syn på myndigheters roll i 
förhållande till den enskildes eget ansvarstagande. Utsatta människor riskerar att bli 
”lekbollar” i myndigheters händer om sekretessen tunnas ut för mycket. Samtidigt finns risken 
att ungdomars problem inte upptäcks om man tillsluter sekretessen för strängt. Här kan 
viktiga stöd- och tvångsinsatser utebli.  

7.6.5 Tid och resurser 

I det sociala arbetet har tid en stor betydelse. Det är viktigt att ha tiden men också att kunna 
utnyttja den. Aspekterna på tid kan vara mycket olika och de inblandades upplevelser av vad 
tid betyder och vad väntan åstadkommer beroende på olika arbetssituationer, arbetsuppgifter 
och temperament (Lind et. al 1999). Våra informanter ser vikten av en förståelse för varandras 
”tidstänk” då detta ger en förståelse för varandras frustration. Farmakopoulou (2002) kommer 
i sin forskning fram till att parternas skilda syn på tid kan leda till konflikter. Lind et. al 
(1999) skriver att socialsekreterare ofta klagar på att det tagit för lång tid innan anmälan 
kommit in. Detta resulterar i en för sen kännedom om barn som far illa eller riskerar att fara 
illa och att problemen har blivit stora och komplicerade. Från skolans håll skapas frustration 
över att man informerar och underrättar utan att få något svar tillbaka eller att det tar mycket 
lång tid innan feedback kommer. Detta upplevde vi även hos våra informanter. 
Socialsekreterarna uttrycker att viljan finns för att samverka men att det saknas tid och 
resurser för att kunna etablera goda samverkansrutiner. I Boklunds (1995) forskning 
framkommer att handläggarna erfarenhet är att samverkan ”kostar” för mycket samt att 
vinsterna är för oförutsägbara och osäkra. När läraren och skolkuratorn pratar om tiden som 
ett hinder menar de att processen ibland är för långsam och att utredningar kan ta för lång tid.  
 
Att etablera en god samverkan kräver mycket tid och resurser. Samtliga av våra informanter 
önskar mer tid och tillfällen att träffas och samtala om de här frågorna. Axelsson & Bihari 
Axelsson (2007) pratar om att samverkan tar mycket tid och att risken är att detta kan gå ut 
över arbetet med klienterna. Det kan bli ett självändamål istället för att fokus ligger på 
klientens bästa. Socialstyrelsen (2007) tar upp tid och resurser som en framgångsfaktor i sin 
”Strategi för samverkan”, som har sitt stöd i forskningen. Lind et. al (1999) menar att det 
ibland kan vara nödvändigt att ge och ha tid. Som socialarbetare och pedagog är det viktigt att 
ge sig själv tid att analysera och bedöma en situation, innan handling. Det är även viktigt att 
ge en process den tid som är nödvändig. Ibland är det bättre att det får ta lite tid än att 
paniklösningar som gör mer skada än nytta sätts in.  
 
Resultatet av Farmakopoulous (2002) forskning visar även att brist på både materiella och 
mänskliga resurser försvårar samverkan. En brist på mänskliga resurser kan bland annat 
resultera i en minskad möjlighet till ansikte mot ansikte möten mellan parterna eller att 
informationen kommer fram för sent. Parterna kan även ha olika prioriteringar som 
uppkommer av skillnader i arbetsbelastning. Därför är det viktigt att de olika förvaltningarna 
satsar på samverkan och visar genom att sätta in nya resurser att samverkan är viktigt.  
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8. Avslutande reflektioner 
 
Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera hur socialtjänst och skola samverkar 
kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa samt att identifiera faktorer 
som möjliggör och hindrar samverkan. I detta avslutande kapitel vill vi lyfta några avslutande 
reflektioner. 
 
Vår studie har visat att det inom socialtjänst och skola finns ett behov av att använda 
varandras kompetens och resurser. Ett utbyte av varandra kan vara en förutsättning för att 
upptäcka barn och ungdomar som far illa och hitta en fungerande insats. Vi upplever att det 
behövs en ökad insikt hos båda parter att detta är viktigt och kräver prioriteringar. Det saknas 
forskning som visar på tydliga effekter av samverkan, detta tror vi gör att det är svårt att 
förankra samverkansarbete i verksamheterna. I majoriteten av den forskning vi har redovisat 
påvisas främst de problem som finns med samverkan samt att det i uppföljningsstudierna inte 
skett någon större förändring. Vi kan även se en skillnad mellan äldre och nyare forskning. 
Den senare forskningen ger en mer positiv bild av samverkan. Vi tror att mer och nyare 
forskning samt utvärderingar av existerande samverkansprojekt är viktigt för att öka 
medvetenheten om samverkans förtjänster och därmed prioriteringen av den.  
 
Vi har under uppsatsens gång funnit att det finns olika former för samverkan mellan 
socialtjänst och skola. Utifrån de nivåer av samverkan vi beskrivit tidigare och som vi påpekat 
innan sker den mesta av samverkan på första nivån, där det handlar om informationsutbyte 
samt råd och stöd. Vi tror att detta avspeglar den brist på tid och resurser som framkommer i 
vårt material. Resterande nivåer kräver en ökad samordning och därmed mer tid och resurser. 
Återigen är forskning och utvärdering viktig för att detta ska förankras på högre nivåer i 
verksamheten.  
 
Tidigare forskning och våra intervjupersoner tar upp ungefär samma förutsättningar för 
samverkan. De förutsättningar som vi anser vara mest framträdande i vår studie är att det 
finns tid och resurser, gemensamma mål och rutiner för samverkan, ett helhetsperspektiv, en 
fungerande kommunikation samt ett förtroende för varandra. Vad gäller dessa förutsättningar 
tror vi att det finns en risk att hamna i en negativ spiral. När det saknas tid och resurser samt 
rutiner påverkar detta möjligheten till kommunikation mellan verksamheterna. En bristande 
kommunikation gör att förtroendet för varandra minskar, vilket i sin tur leder till ännu mindre 
kontakt och att förtroendet sjunker ytterligare.  
 
Vår studie har visat på ett flertal möjligheter och hinder för samverkan. Som vi påpekat innan 
kan de vara svåra att skilja på då de påverkar varandra. Vad som är en möjlighet i ett läge är i 
andra läget ett hinder. Ett exempel är verksamheternas olikheter. Själva olikheterna är 
grunden och styrkan med samverkan. Samtidigt är det olikheterna som försvårar bland annat 
kommunikationen med varandra. Vi finner det viktigt att olikheterna tydliggörs så att de kan 
användas i arbetet kring barn och ungdomar som far illa. Genom att olikheterna tydliggörs 
och roller fördelas kan parterna få kunskap om varandra och därmed förståelse för varandras 
handlingar. Vi tror att de missförstånd som sker och det bristande förtroende som finns skulle 
kunna förhindras genom detta förtydligande.  
 
Sekretessen är något som omnämns när möjligheter och hinder behandlas. Vi har insett att 
sekretessen har stor betydelse för samverkan då den styr informationsutbytet mellan 
verksamheterna. Vi hade inte utrymme i vår studie för att fördjupa oss i denna fråga, men vi 
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tycker att det vore intressant att studera informationsutbytet och sekretessen mellan 
socialtjänst och skola samt dess betydelse och påverkan på samverkan. Detta skulle kunna 
vara ett uppslag för kommande studie.  
 
Så här i efterhand ser vi även att det hade varit intressant att studera definitionsfrågan 
närmare. Begreppen samverkan och samarbete används ofta synonymt och den samverkan 
som sker är en blandform av vad Danemark (2000) kallar samverkan och samarbete.  
 
Över lag tycker vi att samverkan är något som önskas och anses viktigt. Samtidigt stöter vi på 
mycket problem och hinder för samverkan samt en uppfattning om att det inte fungerar som 
det önskas. Vi har under uppsatsen fått ny kunskap kring ämnet samverkan mellan socialtjänst 
och skola. Dock är inte ämnet uttömt då det finns mycket mer kunskap att hämta. Vi har 
skapat oss den uppfattningen att samverkan är viktig och att vi skulle i vårt kommande 
yrkesliv vilja arbeta tillsammans med andra verksamheter. Detta då vi menar att många 
människors bekymmer är komplexa och innefattar flera olika arenor. Tillsammans skulle vi 
kunna se helheten bättre och lättare skapa förutsättningar för förändring när det gäller arbetet 
kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

Intervjuguide 
Skola 
 
Bakgrundsinfo 
Kön 
Ålder 
Utbildning 
Befattning 
Antal år i tjänst 
Antal år på denna arbetsplats 
 
Hur definierar du begreppet samverkan? 
 
När samverkan? 
När uppstår behov av samverkan med socialtjänsten? 
När socialtjänsten tar kontakt med skolan – vad beror det på? 
Varför ska man samverka – vilka är förtjänsterna? 
Hur ser du på skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa? 
 
Hur samverkan? 
Hur ser samverkansarbetet mellan er och socialtjänsten ut konkret? 
Vad styr samverkan? 
Vad har samverkan för syfte och mål för er på skolan? 
Vad har ni för rutiner för samverkan? 
 
Möjligheter och hinder? 
Vad möjliggör/underlättar samverkan? 
Vad hindrar/försvårar samverkan? 
Vilka är förutsättningarna för samverkan? 
Vad har du för förväntningar på samverkan? 
Önskar du någon förändring i samverkansarbetet? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
Socialtjänsten 
 
Bakgrundsinfo 
Kön 
Ålder 
Utbildning 
Befattning 
Antal år i tjänst 
Antal år på denna arbetsplats 
 
Hur definierar du begreppet samverkan? 
 
När samverkan? 
När uppstår behov av samverkan med skolan? 
När skolan tar kontakt med socialtjänsten – vad beror det på? 
Varför ska man samverka – vilka är förtjänsterna? 
Hur ser du på skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa? 
 
Hur samverkan? 
Hur ser samverkansarbetet mellan er och skolan ut konkret? 
Vad styr samverkan? 
Vad har samverkan för syfte och mål för er på socialtjänsten? 
Vad har ni för rutiner för samverkan? 
 
Möjligheter och hinder 
Vad möjliggör/underlättar samverkan? 
Vad hindrar/försvårar samverkan? 
Vilka är förutsättningarna för samverkan? 
Vad har du för förväntningar på samverkan? 
Önskar du någon förändring i samverkansarbetet? 
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Bilaga 3. 

Information i samband med intervju till C-uppsats 
 
Tack för att du ställer upp på en intervju till vår C-uppsats! Syftet med intervjun är att få en 
bild av hur socialtjänst och skola samverkar kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, 
samt vilka hinder och möjligheter som finns i samverkan.  
 
För att underlätta vår bearbetning av materialet spelas intervjun in på band. När bearbetningen 
är klar kommer banden att spelas över. Uppgifter som rör person och organisation kommer att 
avidentifieras.  
 
Om du önskar får du gärna ta del av vårt resultat efter att sammanställningen av uppsatsen är 
färdig.  
 
Vid frågor och funderingar får du gärna ta kontakt med oss innan uppsatsen lämnas in den 30 
november 2007.  
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Marika Thörewik ****** 
Karin Zandén ****** 
 
Socionomprogrammet, Hälsohögskolan Jönköping 
 
 
 
 
 


