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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-

och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. 

Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två 

socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. Empirin har analyserats med innehållsanalys 

och har därefter tolkats genom Sociala representationer och Institutionell teori. Resultatet 

består av kategorierna Möjligheter med samverkan, Svårigheter med samverkan, 

Ansvarsfördelning, Sätt att främja samverkan och sist Sociala representationer. Resultatet 

visade att det som fungerade bra med samverkan var att det fanns tydliga rutiner och 

ansvarsområden samt att aktörerna lärde sig om varandras professioners sätt att tänka utifrån 

deras olika kompetenser. Resultatet visade att det inte existerade någon maktobalans mellan 

professionerna men att det kunde förekomma i deras handlingsförmåga.  Det som kunde 

påverka samverkan negativt var resurshinder inom de olika organisationerna. 

Intervjupersonernas synsätt om varandra var positivt i övergripande bemärkelse och det 

framkom att det fanns åsikter om varandra som påverkade samverkan positivt. Slutsatsen är 

att samverkan genom samordnad individuell plan (SIP) haft en positiv utveckling för 

samverkan, då den gett möjlighet att träffas och få kännedom om varandras organisationer, 

kompetenser och ansvarsområden. Aktörernas olika organisatoriska förutsättningar ledde ofta 

till att det uppstod olika tolkningar om hur ett socialt problem skulle tolkas och lösas, vilket 

bidrog positivt till en helhetsbild av en klients situation.  

 

 

 

Nyckelord: Socialt arbete, psykisk ohälsa, interorganisatorisk samverkan, sociala 

representationer, institutionell teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
This study aims to investigate how the collaboration between Social services, Child and 

adolescent psychiatry (BUP) and School are being perceived regarding children with mental 

ill-health. The study is based upon six semi-structured interviews with two school social 

workers, two social service workers and two counselors from BUP. The results has been 

analysed with content analysis and thereafter interpreted through Social representations and 

Institutional theory. The emerging categories were: Possibilities with collaboration, 

Difficulties with collaboration, Responsibility distribution, Ways to improve collaboration 

and Social representations. The results showed that what was perceived as a positive 

collaboration was distinctive routines, clear areas of responsibility and to learn about each of 

the professions way of thinking, as they have different expertise. The results also showed that 

it did not exist a balance of power, but that it could affect their professional ability to act. 

What could affect the collaboration negatively was the difficulty of resource management 

within the organizations. The view the participants had of each other was generally positive, 

and it did exist thoughts of each other in some way affecting the collaboration. The 

conclusion is that collaboration through Specialized individual plan (SIP) has had a positive 

effect, as it has given the opportunity for professionals to meet and get knowledge about each 

other’s organizations, competences and areas of responsibility. The participants different 

organizational conditions often led to different interpretations on how a social problem 

should be interpreted and solved, which contributed positively to an overall picture regarding 

a client’s situation.  

 
Keywords: Social work, mental ill-health, interorganizational collaboration, social 

representation, institutional theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
Processen som har legat bakom uppsatsen har varit utmanande och spännande. Vi vill tacka 

de sex professionella inom BUP, skolan och socialtjänsten som deltagit och som gjort studien 

möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Linda Beckman för all hjälp under tidens gång. 

 

Författarna har arbetat gemensamt med samtliga delar i uppsatsen och ansvarar för alla delar 

tillsammans. 
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1. Inledning 

Uppsatsen undersöker hur samverkan fungerar mellan organisationer som kommer i kontakt 

med barn med psykisk ohälsa. Särskilt fokus har lagts på socialtjänsten, Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och skolan då dessa organisationer är skyldiga enligt lagstiftning 

att samverka med varandra.  

 

Psykisk ohälsa har rapporterats öka de senaste 20 åren (Socialstyrelsen 2017). För barn som 

diagnostiserats med depression eller ångestsyndrom kan följden bli ett långvarigt 

sjukdomsförlopp med läkemedelsbehandling och psykiatrisk vård (Socialstyrelsen 2017). 

Svårigheter kan också uppstå i att fullfölja utbildning för de som har psykisk ohälsa som har 

t.ex. vårdats för ångestsyndrom eller depression (Socialstyrelsen 2017). Hagquist (2013) 

menar att om inte den psykiska ohälsan uppmärksammas i skolan kan den leda till depression 

eller andra psykiatriska sjukdomar senare i livet. Psykisk ohälsa kan öka risken för suicid och 

suicidförsök (Hagquist 2013).  

 

Forskning och erfarenheter har visat att samverkan inte bara löser problem utan även kan 

skapa nya. Att samverka är avsevärt svårare att genomföra i praktiken än i teorin då det visat 

sig vara mer tid- och resurskrävande än förväntat (Germundsson 2011). Faktorer som 

påverkar samverkan negativt är bland annat att inblandade aktörer har olika 

utbildningsbakgrund, språkanvändning, lojaliteter och status. Det kan även uppstå otydlighet 

om roller och ansvarsområden där sekretess påverkar informationsöverföringen 

(Germundsson 2011). 

 

Samverkan bidrar till att lära sig nya saker, att lära andra om sina kunskaper och erfarenheter 

och att se verksamheten utvecklas. Det är en process som medför långtgående förändring av 

arbetet. Det är svårt att veta vad resultatet blir när processen väl startat (Danermark 2000). 

Danermark (2000) lyfter fram att skillnader mellan aktörerna inte nödvändigtvis behöver ses 

som hinder, att de istället kan agera stimulerande och utvecklande för samverkan. För att 

samverkan ska vara framgångsrik behöver skillnader i kunskaps- och förklaringsmodeller, 

regelsystem och organisation identifieras, lyfta fram och diskuteras. Danermark (2000) anser 

att det är ledningens ansvar att skapa positiva förutsättningar för samverkan.  

 

Organisatoriska förhållanden och tillhörighet kan i vissa fall försvåra samverkan, exempelvis 

om samtliga är socionomer med samma utbildning, synsätt om sociala problem och arbetar i 

skilda organisationer (exempelvis skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården) och alla 

kan agera på olika sätt (Danermark 2000).  Inom samverkan har Ek et al. (2017) konstaterat 

att skolan har ett pedagogiskt perspektiv, socialtjänsten har ett samhälls- och 

familjeperspektiv och BUP har ett psykiatriskt perspektiv. Samtliga perspektiv ska tas lika 

stor hänsyn till, men det har visat sig att det psykiatriska perspektivet dominerar (Ek et al. 

2017).   
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Psykisk ohälsa har en tydlig anknytning till socialt arbete då många professionella kommer i 

kontakt med denna problematik och arbetar för att motverka den, inte minst i 

samverkansmöten. Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som är utbrett i alla åldrar. Därför är 

det viktigt med kunskap om hur professionella fungerar i en samverkansprocess. Studien har 

ett fokus på de professionellas perspektiv om hur de upplever att samverkan fungera. Fokus 

riktas på perspektiv om hur hållbar samverkansprocessen ser ut samt utgår från teorin sociala 

representationer och institutionell teori. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan upplevs fungera mellan organisationer 

(socialtjänst, BUP och skola) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. 

 

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att vara utgångspunkt för studien:    

Hur samverkar socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och skolan med varandra i arbetet 

med barn med psykisk ohälsa?  

 

Vilka faktorer påverkar samverkan mellan socialtjänst, BUP och skola positivt och negativt? 

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på hur samverkan fungerar när det gäller barn från grundskoleålder 

upp till 18 års ålder. En annan avgränsning är att enbart undersöka samverkan mellan skolan, 

socialtjänsten och BUP, detta för att begränsa området och göra studien mer hanterbar.   

1.3 Disposition 

I detta avsnitt har en inledande beskrivning gällande ämnet psykisk ohälsa och samverkan 

presenterats och problematiserats i förhållande till tidigare forskning och socialt arbete. 

Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar. I nästföljande avsnitt definieras 

begrepp som anses relevanta för studien för att tydliggöra denna studies tillämpning och 

tolkning av begreppen barn, barn som far illa, psykisk ohälsa, samverkan och 

anmälningsskyldighet. Därefter ges en beskrivning av socialtjänstens, BUP:s och skolans 

uppdrag för att skapa större förståelse för deras olika ansvarsområden som kan vara till fördel 

att ha kännedom om för vidare läsning. Därefter fördjupas läsaren om tidigare forskning om 

samverkansprocessen. I nästföljande avsnitt beskrivs studiens teoretiska referensram där 

teorin om sociala representationer och institutionell teori presenteras samt synsätt att se hur 

hållbar samverkan upplevs. Därefter beskrivs studiens metod samt författarnas förförståelse 

till forskningsämnet, datainsamling, urval och tillvägagångssätt gällande innehållsanalys. 

Sedan beskrivs författarnas förhållningssätt till etiska principer gällande forskning sett ut 

under studiens gång. Därefter redovisas resultatet utmed olika kategorier. I avsnittet efter 

diskuteras resultatet i en resultatdiskussion kopplat till tidigare forskning och teori. Efter 

resultatdiskussionen diskuteras vald metod i en metoddiskussion där metoden och studiens 



 

3 

 

empiri problematiseras utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Slutligen 

presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras begreppen samverkan, samordnad individuell plan (SIP), barn och 

barn som far illa för att tydliggöra studiens definition av begreppen. Vidare presenteras en 

uppdragsbeskrivning om socialtjänsten, skolan och BUP för att tydliggöra hur de olika 

verksamheterna arbetar och för att få en större förståelse för hur ansvarsfördelningen i 

samverkan mellan dessa professioner kan se ut. 

2.1 Samverkan som begrepp 

Samverkan är något som utvecklas och förändras över tid och ska ses som en levande process 

(Germundsson 2011). Samverkan mellan olika myndigheter är en interprofessionell 

samverkan. Det innebär att samverkan sker mellan olika professioner och yrkesgrupper 

(Germundsson 2011). 

  

Begreppet samverkan används i denna studie för att förklara att personer arbetar tillsammans 

med andra mot ett gemensamt mål. Ofta innebär det att samverka med aktörer som har annan 

utbildning, skillnader i organisation och regelverk, men som har samma syfte (Danermark 

2000). 

2.2 Samordnad individuell plan  

Möjligheten att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och 

hälso- och sjukvårdslagen (Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2018). Tanken bakom 

SIP är att möjliggöra samordnade insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

genom samverkan för klienter som har behov av insatser av flera myndigheter och även för 

personer som skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård. Förutsättningen för SIP är att det finns 

ett samtycke från personen och att personen är delaktig i processen samt att arbetet ska 

påbörjas utan dröjsmål. Ett SIP-möte behövs då kompetenser från flera verksamheter behövs 

och då insatser behöver ges i viss ordning eller samtidigt, för att tydliggöra ansvarsfördelning 

och för att motverka att personer upplever att de “bollas runt” mellan olika professioner 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2018).     

2.3 Definition av barn och barn som far illa 

Begreppet barn är enligt lagens mening personer upp till 18 års ålder. Även begrepp som 

ungdom och unga används för att förklara att man inte menar de allra yngsta i åldersgruppen 

barn (Myndigheten för skolutveckling et al. 2007). För att undvika missförstånd då olika 

yrken kan definiera begreppen olika används begreppet barn i den här studien och då syftar 

det till personer upp till 18 år.  

 

Med begreppet barn som far illa menas barn som inte får sina behov tillgodosedda inom 

familjen. Detta inkluderar barn som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, psykisk eller fysisk 

försummelse, sexuella övergrepp eller kränkningar. Även barn som utsätts för hot, våld eller 
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andra former av övergrepp av jämnåriga ingår i begreppet barn som far illa. Likaså barn som 

upplever stora svårigheter gällande sin skolsituation. Även barn som har ett socialt 

nedbrytande beteende eller självdestruktivt beteende inräknas samt allvarliga 

relationsproblem i relation till sin familj eller omgivning (Myndigheten för skolutveckling et 

al. 2007). 

2.4 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som omfattar både psykiska sjukdomar som diagnostiseras och 

behandlas av hälso- och sjukvården men också självrapporterade psykiska besvär, exempelvis 

nedstämdhet och oro (Socialstyrelsen 2017). 

 

Den psykiska ohälsan har rapporterats öka de senaste 20 åren (Socialstyrelsen 2017). Psykisk 

ohälsa drabbar barn varje år och Socialstyrelsen (2017) rapporterar att flickor, pojkar och 

unga män som upplever någon form av psykisk ohälsa är ungefär 10 procent, samt för unga 

kvinnor 15 procent. 

2.5 Organisationer med ansvar att samverka kring barns psykiska 

hälsa 

Enligt lagstiftning är det en skyldighet för personal inom bland annat skola och hälso- och 

sjukvård att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller vid misstanke om att ett 

barn far illa. Efter att en anmälan är inskickad finns möjlighet att få respons från 

socialtjänsten om utredning inleds eller ej, eller om en utredning redan pågår (Socialstyrelsen 

u.å.).  Enligt lagstiftning har bland annat skola, BUP och socialtjänst en skyldighet att 

samverka när ett barn har ett behov av insatser från hälso-och sjukvården och socialtjänsten. 

Kommunen ska tillsammans med landstinget arbeta fram en individuell plan, så kallad SIP. 

Socialnämnden ansvarar över att samverkan ska bli till (Socialstyrelsen 2015a).  

2.5.1 Skolan och elevhälsans uppdrag 

Alla barn har rätt att gå i skolan och ska ha tillgång till utbildning av samma sort oberoende 

av kön, geografisk boplats och sociala och ekonomiska förhållanden (Skolverket u.å.). Skolan 

existerar på demokratins grund och i skollagen anges vad som är skolans uppdrag. Skolans 

uppdrag innebär att främja elevers lärande genom att uppmuntra till att erhålla och utveckla 

kunskaper och värden. Undervisningen ska förbereda eleverna på att leva och bo i samhället 

genom att förmedla grundläggande värden och kunskap. Skolan har även som mål att utveckla 

elevers kreativitet, självförtroende och nyfikenhet samt ge möjlighet till eleverna att ta 

initiativ och ansvar (Skolverket u.å.).  

  

Skolan ansvarar för elevers lärande men också deras hälsa. Elevhälsan verkar inom skolan för 

att främja elevers hälsa då elevers hälsa är starkt kopplat till skolprestationer och 

välbefinnande (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Inom elevhälsan finns medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Inom elevhälsan arbetar 
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skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Elevhälsan står för 

förebyggande arbete samt en hälsofrämjande skolutveckling. För skolan gäller det att fånga 

upp elever som upplever svårigheter i skolan för att tidigt arbeta för att öka deras motivation 

till lärande för att minska utanförskap och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen & Skolverket 

2016).  

2.5.2 Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänstens arbete regleras i socialtjänstlagen, som är en så kallad ramlagstiftning och ger 

möjlighet för kommuner att utefter sin tolkning ge utrymme för hur lagstiftningen ska 

tillämpas i sin kommun.  Socialtjänsten ansvarar över att främja individers ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det åligger 

socialtjänsten att se till att kommunens invånare får stöd och den hjälp som de behöver samt 

att arbeta förebyggande (Socialtjänsten 2009). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge 

stöd och skydd till barn som far illa (Germundsson 2011). Att samverka regleras i lagar och är 

en skyldighet (Socialtjänsten 2009). Socialtjänstens arbete ska präglas av ett 

barnrättsperspektiv där barnets bästa står i fokus. Insatser enligt socialtjänstlagen bygger på 

frivillighet och samtycke. Vid bedömning och behov kan även tvångsvård beslutas, vilket 

regleras i särskild lagstiftning (Socialstyrelsen 2015b). Insatser kan ges i form av ekonomiskt 

stöd, men också i form av behandling, vård, hemtjänst eller kontaktperson (Germundsson 

2011).   

2.5.3 Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag 

BUP är en specialistverksamhet som hjälper barn upp till 18 års ålder. De arbetar 

förebyggande, lindrande och behandlande av psykiska sjukdomar och störningar. 

Tillsammans arbetar kuratorer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, skötare, pedagoger, läkare, 

logopeder, psykologer och lärare på BUP (Barn- och ungdomspsykiatri 2017). 
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3. Tidigare forskning 

Mot bakgrund av att andelen självrapporterad ängslan, oro, nedstämdhet eller ångest har ökat 

betydligt under en längre period bland elever i 15 årsåldern och uppåt, och de facto att 

upplevda psykiska besvär som ung kan leda till senare mer allvarliga problem att utveckla 

depression och andra psykiatriska sjukdomar senare i livet (Hagquist 2013), är det viktigt att 

det finns en fungerande samverkan mellan socialtjänsten, BUP och skolan. Detta eftersom 

elever kan ha olika sociala svårigheter som kräver samverkan mellan olika organisationer (Ek 

et al. 2017).  

 

Tidigare forskning kring samverkan visar att samarbetet påverkas av olika faktorer. Dels finns 

det risk att det uppstår konkurrens men också maktstrukturer mellan aktörerna då det finns 

existerande statusskillnader i aktörernas professioner. Sedan kan även olika synsätt, regelverk 

och organisationsideologier försvåra samverkan. Oklar arbetsfördelning, ansvarsområden 

samt användandet av språkliga olikheter som kan uppstå i varje enskild profession kan 

påverka samverkan negativt. Ekonomiska resurser och vem som ska stå för kostnaden är en 

faktor som kan skapa otydlighet (Ek et al. 2017). Exempelvis förklarar Ek et al. (2017) att de 

samverkande aktörerna anser sig ha bristande med resurser i sina verksamheter. Tidigare 

forskning visar även att det är viktigt att de samverkande aktörerna förstår varandras 

organisatoriska strukturer och att de har kunskap om vem som har beslutanderätt för att inte 

skapa förvirring (Ek et al. 2017).  

 

Widmark et al. (2016) förklarar i sin studie att det finns skillnader och olikheter i skolan, 

socialtjänsten och BUP:s arbetssätt och organisation som kan försvåra samverkan mellan 

dem. Det kan finnas orealistiska förväntningar gällande andra aktörers uppdrag, 

ansvarsfördelning och kunskapsbrist. Dessa faktorer kan skapa tillitsbrist för de andra 

aktörerna. En faktor som påverkar samverkan kan vara ekonomiska resurser (Widmark et al. 

2016). Ek et al. (2017) förklarar i sin studie att det finns ett behov av en kunskapsbas mellan 

de olika samverkande aktörerna som är gemensam. Vidare tydliggör studien att socialtjänsten 

och skolan anser det vara svårt att komma i kontakt med BUP och att det är långa väntetider 

innan eleven får hjälp.  

 

Widmark et al. (2016) beskriver hur de professionellas bild av de andra samverkande 

aktörerna oftast var negativ men att aktörerna även kunde tycka lika i vissa frågor. Det kan 

även upplevas att relationen påverkas negativt när vissa aktörer är otillgängliga och inte 

kommunikativa med varandra. Inom samverkansaktörerna finns det en medvetenhet om att 

arbetsbördan kan vara ansträngd hos samtliga aktörer som kan påverka att det finns 

begränsade möjligheter till handlingsförmåga (Widmark et al. 2016). För att motverka den 

negativa uppfattningen är det viktigt med kommunikation och att känna till varandras 

förutsättningar och uppdrag, men också att vara medveten om att alla har olika perspektiv och 

teoretiska bakgrunder i grunden (Widmark et al. 2016). Exempelvis upplever lärarna att 

sekretess, lagar och regler, vilka styr socialtjänstens verksamhet, som negativ och att det 

skapar hinder i arbetet kring barn som far illa (Germundsson 2011). Allmänheten har ofta en 

negativ bild om socialtjänsten och en positiv bild om lärarna och detta påverkar hur media 
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rapporterar om de olika professionerna. Enligt forskning och av erfarenheter har det visat sig 

att samverkan inte bara löser problem utan även kan skapa nya och att det då inte alltid är 

framgångsrikt. Det har visat sig att samverkan är avsevärt svårare att genomföra i praktiken än 

i teorin. Detta då det visat sig vara mer tid och resurskrävande än förväntat (Germundsson 

2011). 

 

Skolverket har uppmärksammat att skolan tidigare haft tendens att bestämma en lösning för 

snabbt som inte fungerar för en elev, då de inte har utrett elevens problematik tillräckligt. Det 

har visat sig vara viktigt att skolan utreder en elevs behov av stöd på individ-, grupp- och 

organisationsnivå innan vidare kontakt tas för samverkan med BUP och socialtjänst (Ek et al. 

2017). Ek et al. (2017) uppgav att samverkan innebar att skolan har ett pedagogiskt 

perspektiv, att socialtjänsten har ett samhälls- och familjeperspektiv och att BUP har ett 

psykiatriskt perspektiv. De olika perspektiven tas i beaktning i samverkansmöten, däremot 

upplevdes det svårt då det psykiatriska perspektivet dominerade (Ek et al. 2017). BUP hade 

ett långsiktigt perspektiv med målsättning att förbättra den psykiska hälsan medan skolan 

hade ett nu-perspektiv med målsättning att få tillbaka eleven i skolbänken (Ek et al. 2017). 
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4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs teorin om Institutionell teori och Sociala representationer. Vidare 

redogörs det för fem olika perspektiv på samverkan och hur dessa kan användas i 

samverkansprocesser för att se hur hållbar den upplevs vara. 

 

Institutionell teori visar hur organisationer handlar utefter sin organisations handlingsförmåga 

och regelverk och påverkas av andra organisationer i sin omgivning. Teorin belyser även att 

organisationer påverkas av hur de tar till sig idéer och förändring som är mode för tillfället 

och successivt utvecklas och förändras. Organisationer tar till sig både formella och 

informella regler och kommer därför inte alltid handla rationellt. Inom teorin menas att 

institutioner växer fram när människor skapar sin sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist 

2009).  Ett synsätt är att se organisationer som verktyg för att uppnå mål. För att nå mål väljer 

medlemmarna mellan olika medel och på vägen fattas beslut. Dessa planer följs i 

verksamhetens vardagliga arbete. Omvärlden påverkas även av moden och trender så tar 

organisationen till sig det i viss mån, efter noga överväganden. Rådande institutioner påverkar 

organisationers mål och preferenser, vars ramverk formar deras mål och medel (Eriksson-

Zetterquist 2009).  

 

Sociala representationer är en teori som ser hur människors föreställningar skapas i och 

påverkar en social grupp. Denna process är social och skapas genom interaktion med andra 

och det skapas en verklighetsbild som är gemensam (Germundsson 2011). Representationer 

kan ses som delade mentala bilder eller vardagskunskap om fenomen. Vardagskunskap 

utvecklas genom den kollektiva föreställningen som leder till orientering i den sociala 

tillvaron och håller samman grupper. Tillsammans utvecklas en delad kunskapsform som har 

ett praktiskt syfte. Denna process skapas av en grupp och påverkar verklighetsbilden gruppen 

har om exempelvis en annan grupp (Germundsson 2011). I vår verklighet i vardagen påverkas 

vi av dramatiska eller extraordinära händelser som får igång vår föreställning utan att vi har 

haft några direkta erfarenheter av händelserna (Chaib & Orfali 1996). För att ge ett exempel 

behöver inte människan ha erfarenheter av t.ex. funktionsnedsättning, kulturer eller andra 

folkslag för att ha åsikter om dem. Föreställningarna förankras socialt i vårt kollektiva minne 

och kultur (Chaib & Orfali 1996). 

 

Det finns flera olika perspektiv som förklarar hur hållbara samverkansformer kan se ut, bland 

annat när det gäller att stödja styrning och arbetssätt. Det Professionella perspektivet innebär 

att ha kunskap om varandras kompetenser och ansvarsområde för att motverka negativa 

attityder, missförstånd och maktkamper. I strävan efter en hållbar samverkansform krävs det 

att aktörerna måste minska sin personliga kontroll och maktbehov, vilket kallas det personliga 

perspektivet. Det Kulturella perspektivet innebär att organisationer kan ha olika värderingar, 

traditioner och språkbruk som påverkar interaktionen med övriga samverkansaktörer. Genom 

att tidigt besluta om ansvarsindelning, gemensamma mål och beslutsstrukturer t.ex. om 

budget och ekonomi främjar det samverkan i det så kallade strukturella perspektivet. Detta för 

att arbeta efter gemensamma mål och förbättra kvaliteten genom målstyrning (Germundsson 

2011). 
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5. Metod 

För att besvara den kvalitativa forskningsfrågan tillämpades en kvalitativ forskningsmetod 

och intervju. Studien bygger på ett induktivt förhållningssätt då den utgår från det insamlade 

datamaterialet och att sedan bilda en slutsats. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är detta ett 

sätt att bilda en empiriskt grundad teori genom observationer och intervjuer. Studien har ett 

explorativt syfte vilket betyder att intervjun är öppen och inte alltför strukturerad. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar också att en kvalitativ forskningsintervju ökar förståelsen för 

intervjupersonens eget perspektiv och den personens levda vardagsvärld.  

 

I uppsatsen kommer teorin om sociala representationer och institutionell teori tillämpas samt 

olika perspektiv för att se hur hållbart samverkan upplevs. Detta för att tolka den insamlade 

empirin, vilket leder till en djupare förståelse om ett visst ämne. Genom att ställa öppna frågor 

till våra intervjupersoner kommer det leda till en djupare förståelse från deras perspektiv och 

som gör det möjligt för intervjupersonerna att svara fritt utifrån sitt perspektiv.  

5.1 Förförståelse 

En av författarna har gjort sin verksamhetsförlagda praktik som skolkurator och har fått 

uppleva hur samverkan har sett ut och hur den fungerat under praktiken. Hon har då fått 

förförståelse av att den kan både vara utmanande med många bitar som ska falla på plats men 

att när den väl fungerar så har den varit bra. Upplevelsen är att samverkan främst har varit en 

utmanande process som går att utveckla. Den andra författaren har kommit i kontakt med 

psykisk ohälsa hos unga vuxna och vuxna genom sin verksamhetsförlagda praktik. 

Upplevelsen av samverkan som förförståelse var att den till stor del kunde vara personbunden 

vilket påverkade samverkan negativt. Vidare hade hon inte någon uppfattning om den var bra 

eller dålig. För oss båda har praktiken gjort att intresset har fördjupats om just psykisk ohälsa 

då det är ett stort samhällsproblem. Med dessa erfarenheter som bakgrund har intresset för 

samverkan vuxit och en önskan om mer kunskap inom området växt fram. Detta då det är ett 

viktigt område att fördjupa sig inom då socionomer kommer att möta på flera sociala problem 

som kommer att kräva samverkan för att lösas.  

5.2 Urval  

Då den kvalitativa frågeställningen är samhällsvetenskaplig har ett urval gjorts gällande 

lämplig representant att intervjua men också lämpliga intervjupersoner som har kunskap och 

erfarenhet av det som studeras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Det beslutades att 

intervjua två personer från varje organisation (skolan, BUP och socialtjänsten).  Intervjuerna 

genomfördes med intervjupersoner i en mellanstor kommun och i en liten kommun i Sverige. 

Kriterier vid urval av intervjupersoner var att det skulle vara två personer från varje 

organisation som har arbetat flera år med samverkan och deltagit på ett flera SIP-möten. Vid 

urval av intervjupersoner användes dels bekvämlighetsurval där två av intervjupersonerna 

kontaktades då en av författarna haft kännedom om dem sedan tidigare genom sin 

verksamhetsförlagda praktik. Snöbollsmetoden användes också som enligt Larsen (2007) 
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innebär att en person kan föreslå lämpliga intervjupersoner som kan bära på bra kunskap om 

forskningsämnet. Inledande kontakt togs med avdelningschefer som sedan föreslog lämpliga 

intervjupersoner.   

5.3 Intervjuguide 

Studien bygger på sex halvstrukturerade intervjuer om ämnet samverkan med personer som 

arbetar inom skolan, socialtjänsten och BUP. Valet av halvstrukturerade intervjuer innebar att 

frågorna kunde anpassas och att eventuella följdfrågor kunde tilläggas utifrån vad som 

framkom under samtalen samt hitta nya angreppssätt under intervjuns gång. Intervjufrågorna 

som ställdes var kopplade till tidigare forskning om samverkan och som ansågs relevanta 

utifrån studiens forskningsfråga och syfte (se bilaga 1). En intervjuguide utformades där 

frågorna delades in i olika kategorier som berörde bakgrund, arbetssätt/arbetsmetod och 

samverkan.  Nedan följer exempel på frågor från intervjuguiden. 

5.4 Datainsamling 

Datainsamlingen tog plats på samtliga intervjupersoners arbetsplats. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en ljudinspelningsapplikation på mobiltelefon. Intervjuerna varade mellan 35-55 

minuter. Sedan användes ett ljuduppspelningsprogram på dator i transkriberingsprocessen.  

Intervjun var halvstrukturerad, vilket betyder att frågorna kunde anpassas, nya ämnen kunde 

tas upp genom följdfrågor samt möjlighet att hitta nya angreppssätt under intervjuns gång 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 

Ett informationsbrev (se bilaga 2) om deltagande av intervjustudie delades ut till 

intervjupersonerna samt en samtyckesblankett (se bilaga 3) om att delta i studien. Författarna 

genomförde en pilotstudie som sedan användes i denna studie, där en skolkurator intervjuades 

för att testa intervjuguiden och se om den behövde revideras, vilket den också gjordes.  

 

Intervjuperson 1 (IP1): Kurator på BUP, har en utbildning som beteendevetare. Målgruppen 

är barn. 

 

Intervjuperson 2 (IP 2): Kurator på BUP, har en socionomutbildning. Målgruppen är barn. 

 

Intervjuperson 3 (IP 3): Socialsekreterare på socialtjänsten, har en socionomutbildning. 

Målgruppen är barn. 

 

Intervjuperson 4 (IP 4): Socialsekreterare på socialtjänsten, har en socionomutbildning. 

Målgruppen är barn. 

 

Intervjuperson 5 (IP 5): Skolkurator inom elevhälsan med en socionom- och 

socialpedagogutbildning. Målgruppen är elever i grundskolan. 
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Intervjuperson 6 (IP 6): Skolkurator inom elevhälsan med en socionomutbildning. 

Målgruppen är elever i högstadieskolan.  

 

Fem av sex intervjupersoner har en socionomexamen. En intervjuperson har en 

beteendevetarutbildning. För att värna om intervjupersonernas integritet förblir kön, namn, 

kommun och ålder avidentifierat.  

5.5 Analys 

Materialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Intervjuerna transkriberades ord för ord i sin helhet. Tillsammans utfördes en genomläsning 

av transkriberingarna för att få en helhetsförståelse över det insamlade materialet. Analysen 

genomfördes tillsammans där författarna identifierade meningsbärande enheter som hade 

koppling till studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär det att identifiera 

ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter som relaterar till varandra genom sitt 

innehåll och kontext. Därefter reducerades meningsbärande enheter i ett försök att fortfarande 

behålla samma mening fast förkortad. Graneheim och Lundman (2004) kallar detta steg för att 

kondensera enheter. Nästa steg innebar att skapa koder som representerade innehållet i de 

kondenserade meningarna och slutligen placera koderna i olika kategorier. Genom att skapa 

koder ska de bidra till att se på datan på ett nytt och annorlunda sätt (Graneheim & Lundman 

2004). Därefter skapades kategorier utefter koderna där de delades in i Möjligheter med 

samverkan, Svårigheter med samverkan, Ansvarsfördelning, Sätt att främja samverkan och 

Sociala representationer. Kategorier delar innehållsmässig gemensamhet som har 

framkommit genom kodningen (Graneheim & Lundman 2004). Sist skapades subkategorier 

till kategorierna. Dessa blev Samordnad individuell plan, Regelverk, Olika perspektiv inom 

samverkan, Tydliga roller och Makt.   

        

 Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori Subkategori 

Sen är det, ja resurser är ju alltid ett hinder. 

Alltså, vi kanske har ett akut ärende som vi 

behöver hjälp med i morgon och sen sitter 

kanske till exempel barnpsyk och har väldigt 

trångt av folk och lång väntelista och alltså 

rent personellt resursmässigt så kan det ju 

vara lite svårt ibland. Men eh jag tycker ändå 

att vi försöker att lösa det. Men det är ju 

sådant som ofta blir. 

Men resurser är alltid 

ett hinder. Vi kanske 

har ett akutärende som 

vi behöver ha hjälp 
med i morgon och så 

har barnpsyk väldigt 

trångt med folk och 
lång väntelista. 

 

Resurser 

Ekonomi 

Hinder  



 

13 

 

Ja det är klart att en påverkas av andra 

professioners tankar om ens egen profession i 

samverkan med andra., det är det som är 

susningen med samverkan eller när man 

möter folk över huvud taget. Så blir en ju 

påverkad av vad de andra har. Men sen alltså 

i samverkan är det så alltså Det är ju inte 

svårt bara mellan andra professioner eller 

andra myndigheter. Det är väl klart att man 

påverkas av sin egna uppfattning men eh jag 

har ju inte med mig någon belastning om 

man säger så.  

Man påverkas av andra 

professioner. När man 
möter folk så blir man 

påverkad av vad de 

andra har. 
Man påverka av sin 

egna uppfattning men 

det blir ingen 
belastning.  

Samverkan 

Förväntningar 
Tankar om 

profession 

Sociala 

representationer 

 

I individärenden då det funkar riktigt bra det 

är ju när alla som är med liksom ser sin roll 

och tar och har den rollen verkligen och går 

in i det. Och alla liksom kör man blir 

samkörda det är ju det som är vitsen med 

samordningen liksom. Då funkar det ju, då är 

det ju som bäst.  

I individärenden då det 

funkar riktigt bra när 

alla ser sin roll och går 

in i den. Man bli 
samkörda och då 

fungerar det som bäst. 

Samsyn 

Tydlig roll 

Ansvarsfördelning Tydliga roller 

Jag tycker väl att samverkan har blivit bättre 

ändå, och det är kanske tack vare att man 

infört det här arbetet med SIP-planer och så, 
att man har ett annat strukturerat sätt för 

samverkan. SIP-planer det arbetet gör ju att 

man har möjlighet att kalla till formella 
möten där alla de här parterna kan bjudas in 

till ett och samma möte. Det kan bli ganska 

stora möten ibland men där har man också 

möjlighet att ge olika ansvar och uppdrag till 

olika personer. 

SIP-planer gör arbetet 

mer strukturerat och 

har förbättrat 
samverkan. Mötet ger 

möjlighet till att 

fördela ansvar och 
uppdrag 

SIP-möte 

ansvarsfördelning 

Möjligheter Samordnad 

individuell 

plan 

Samverkan behöver alltid förbättras det kan 

alltid bli bättre tänker jag. Hela tiden att ja 

men det behövs göras mer och att man kan 

göra annorlunda man kan skriva om rutiner, 

fortsätta att informera och det är väl något 

som är väldigt tydligt att samverkan kräver 

hela tiden eh vad ska man kalla det feedback 

och utbildning igen och återkoppling vad är 

det för rutiner vi har kommer alla ihåg det 

här. Och nya personer som kommer och folk 

byter plats så det är ju det här hela tiden med 

återkoppling, så förbättringar kan hela tiden 

göras man kan inte tänka att ja men nu gjorde 

vi en rutin så. 

Samverkan behöver 

alltid förbättras. Jag 

jobbar med 
utvecklingsfrågor och 

ser att här kan göras 

mer, här kan göras 
annorlunda, skriva om 

rutiner, fortsätta 

informera. Samverkan 
kräver hela tiden 

feedback, utbildning 

och återkoppling. Nya 
personer kommer och 

folk byter plats. Man 

får fortsätta jobba hela 
tiden 

Förbättring 

Information 

Feedback 
Utbildning 

Återkoppling 

Sätt att främja 

samverkan 

 

5.6 Trovärdighet 

För att se en studies trovärdighet används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. För att se om studien har undersökt det som den påstås ska undersöka används 

begreppet giltighet. Begreppet innefattar hur trovärdighet, styrka och hållbarhet ser ut i det 

som undersökts och i förhållande till vald metod (Kvale & Brinkmann 2014). Giltigheten 

innebär också att inneha ett kritiskt synsätt i sin analys, hur forskarens eget synsätt ser ut 

gällande forskningsfrågan och att redovisa för hur man försökt hejda effekten av selektiv 

perception (Kvale & Brinkmann 2014). 
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Överförbarhet är ett begrepp som mäter hur viktig och relevant en studie anses vara med 

hänsyn till om resultatet går att generalisera till ett större sammanhang eller annan miljö 

(Svensson & Ahrne 2015). För att se hur forskningsresultatens tillförlitlighet ser ut används 

begreppet tillförlitlighet. Syftet är att se huruvida resultaten i studien går att få samma vid 

andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann 2014). Föreliggande studie kan 

sannolikt upprepas i andra studier men det är inte garanterat att resultatet blir detsamma 

eftersom att intervjupersonerna kan ge andra svar till andra forskare. Skulle det intervjuas 

andra personer inom samma verksamheter finns även möjligheten att de ger en annan bild av 

hur samverkan upplevs. Vi anser att studiens trovärdighet har stärks genom att båda 

författarna närvarade vid intervjuerna och hade möjlighet att ställa öppna frågor. Vidare anser 

vi att studien har undersökt det som den var avsedd att undersöka samt att syftet och 

frågeställningarna besvarades genom lämplig kvalitativ metod.  Vi anser dessutom att 

studiens resultat kan vara svårt att överföra till en större grupp med skolkuratorer, 

socialsekreterare och kuratorer på grund av att antalet intervjupersoner gör det svårt att 

generalisera till en större grupp, men att resultatet kan säga något om upplevelsen av 

samverkan. 

5.7 Etiska överväganden 

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att följa vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed 

som innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2011). Inledande kontakt med intervjupersonerna togs genom mail där 

uppsatsens ämne presenterades och där författarna frågade efter ett frivilligt deltagande. Vid 

intervjutillfället delades ett informationsbrev om studien ut samt en samtyckesblankett, vilket 

uppfyller informationskravet och samtyckeskravet. Vidare klargjordes att intervjupersonen 

kunde avbryta intervjun när som helst samt att det är möjligt att avböja svara på vissa frågor 

vid behov. Författarna informerade intervjupersonerna om deras tystnadsplikt och att ingen 

annan har tillgång till det insamlade materialet förutom handledare och att intervjupersonerna 

förblir avidentifierade genom att inte nämna arbetsplats eller kön, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. Samt att den insamlade empirin enbart kommer att användas i studiens 

syfte och att ljudinspelning och transkribering kommer att raderas efter examinationsmoment 

i kursen, vilket uppfyller nyttjandekravet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

6. Resultat  

Studiens resultat presenteras utefter olika kategorier som framkom med hjälp utav 

innehållsanalys. Dessa kategorier är: Möjligheter med samverkan, Svårigheter med 

samverkan, Ansvarsfördelning, Sätt att främja samverkan och Sociala representationer.  

6.1 Möjligheter med samverkan 

Kategorin Möjligheter till samverkan innehåller faktorer som av intervjupersonerna ansågs 

bidra till möjligheter att tillgodose en välfungerande samverkan. Subkategorier som ingår är 

Samordnad individuell plan, Regelverk och Olika perspektiv inom samverkan.  

6.1.1 Samordnad individuell plan  

I subkategorin Samordnad individuell plan framkommer det att SIP-möte är en möjlighet till 

en välfungerande samverkan och ses som ett positivt verktyg som möjliggör samverkan. SIP 

bidrar till att samtliga inblandade aktörer blir uppdaterad om en klients situation. Dessutom 

framkommer det att SIP är bra för att få kännedom om vad andra verksamheter ger för stöd så 

att samtliga aktörer kan fokusera på sina egna insatser samtidigt som de har tillit till de andras 

handlingsförmåga. Dessutom anses samverkan ge tillfälle till att ge varandra stöttning i 

arbetssättet. På SIP-möten kan samtliga professioner diskutera om insatser och komma 

överens om vad var och en ska göra. Fördelarna med SIP är att det blir bättre för klienten när 

alla är samlade på ett och samma möte. Det finns ett tydligt schema med rutiner för hur mötet 

ska gå till och där det framkommer en tydlighet gällande aktörernas olika ansvarsområden. 

SIP-möten ses som ett viktigt verktyg för att få till gemensamma insatser och att planera 

insatser på individnivå. Samverkan genom SIP är viktigt för att få med andra professioner och 

aktörer för att skapa gemensamma mål. SIP-mötet ses som en möjlighet att hjälpa klienter 

som behöver specialistvård där alla olika insatser kunde sammanfogas. Aktörerna anser att 

SIP-möten med fördel gör mötena mer strukturerade och att samverkan förbättrats sedan det 

blev lagstadgat att samverka. Det framkommer att SIP-möten ger möjlighet att fördela ansvar 

och uppdrag, då det ibland varit otydligt innan ett möte. Samverkan ses som en möjlighet att 

hjälpas åt för att alla aktörerna behöver varandras kompetenser. Förutsättningar för att SIP-

möte ska fungera väl var att alla professioner gör sitt yttersta utefter sin kompetens och att 

SIP-möten ska följas noga med rutiner. 

 
Att samverka ger en känsla av att man då får en samsyn och då istället större utsträckning 

tänker, okej vi blir klokare på varandra och blir klokare på varandras sätt att tänka och att vi 

också drar åt samma håll och så. (IP 6, skolkurator) 

  

Citatet ovan beskriver uppfattningen om att samverkan på SIP-möten ger en känsla av 

kontroll hos en elev men också för alla inblandade professioner och aktörer. Genom att 

samverka skapas en känsla av samsyn och att aktörerna lär sig om hur de andra professionerna 

tänker utefter sitt perspektiv och sin kompetens.  
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6.1.2 Regelverk 

I subkategorin Regelverk framkommer det att organisationernas olika regelverk anses 

möjliggöra insatser genom samverkan då lagstiftningen möjliggör att aktörerna ansvar över 

olika delar av stöd till en klient. Dessutom anses det vara positivt då lagstiftningen anger 

tydligt vad respektive myndighet har befogenhet enligt lagstiftningen att utföra. Kunskap om 

lagar, regler och rutiner sågs som en förutsättning och påverkar samverkan positivt då 

aktörerna har kännedom om sin handlingsförmåga och klientens olika rättigheter inom de 

olika organisationerna.   

 

Det framkommer att sekretessen inte anser utgöra ett hinder för samverkan, då en förälder 

eller klient ytterst sällan nekar till samtycke. Däremot fungerar samverkan smidigare på SIP-

möten där samtycke kan frågas direkt om en förälder eller klient är närvarande, samt att det 

likväl går att ringa och fråga efter samtycke och att det ofta blir löst.  

 
Vi har ju olika ingångar i individens liv. Så det är väl naturligt att vi har olika både 

regelverk att förhålla oss till och synsätt på saker och ting. Och perspektiv på saker och ting 

så det känns inte som ett problem utan snarare en tillgång. Ja, vi ska ju jobba med olika 

saker. (IP 6, skolkurator) 

 
Citatet ovan beskriver upplevelsen om att samverkan påverkas av organisationers olika 

regelverk och att det ses som en fördel. Olika perspektiv och synsätt som kan skapas av att 

arbeta på en viss verksamhet leder till att personer får olika perspektiv på en och samma 

problem.   

6.1.3 Olika perspektiv inom samverkan 

I subkategorin Olika perspektiv inom samverkan framkommer det att socialtjänsten, BUP och 

skolan tar till sig olika teorier i sin organisation beroende på arbetsplats, vilket påverkar hur 

ett socialt problem kan tolkas när de samverkar. Kuratorerna på BUP anses bidra med en 

specialistkompetens på SIP-möten, medan socialtjänsten kunde fokusera mer på en klients 

hemsituation och skolan på att skolgången skulle fungera väl för en klient. 

 
Synsättet påverkar det man tar med sig från sin verksamhet. Sina glasögon på bedömningen 

på vad man tycker är det största problemet. (IP 4, socialsekreterare) 

 

Vid bedömningar av vad som anses vara en klients överhängande problematik anses 

aktörernas olika tolkningar påverkas av vilket synsätt som existerar i respektive organisation. 

Dessutom framkommer det att aktörerna kan tänka olika utifrån sin verksamhet även om 

samtliga har en socionomexamen. Detta då det finns risk att man formas utefter sin 

organisations sätt att tänka. Exempelvis kunde synsättet om hur en klients problematik skulle 

tolkas som ett socialt problem eller som ett psykiatriskt problem skiljas åt. Däremot 

framkommer det att bemötandet mellan aktörerna är professionellt och innebar att aktörerna 

tänker på vad de kan gemensamt åstadkomma utefter sin professions kompetens snarare än att 

se det som något negativt. Det framkommer att det är positivt att det finns olika tolkningar av 
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en klienters problem och att det är en tillgång snarare än ett problem. För att motverka 

orimliga förväntningar mellan aktörerna anses det viktigt med kunskapsöverföring om deras 

roll och insatser, för att ha möjlighet att skapa rätt förväntningar från start.   

 

Det framkommer även att samverkansprocessen har utvecklats under tid vilket leder till en 

insikt för samtliga att man inte kommer långt om man uttrycker ett missnöje över vad andra 

bör göra. Det ses som viktigt att förstå att varje profession är bäst på sin verksamhet och att 

samverkan inte är lätt även om det finns tydliga riktlinjer och rutiner. 

6.2 Svårigheter med samverkan 

I följande kategori sammanställs resultatet som knyts till faktorer som kan försvåra samverkan 

genom resurshinder. Faktorer som försvårade samverkan är hinder som förekommer till 

vardags för aktörerna. Hinder som påverkar samverkan negativt är organisatoriska 

förutsättningar där bristande ekonomiska resurser, personal och tid påverkar. Vidare anses det 

vara en svårighet då alla aktörer har olika chefer att förhålla sig till samt olika budgetansvar 

som påverkar.  

 

Resurser är ju alltid ett hinder. Alltså, vi kanske har ett akut ärende som vi behöver hjälp 

med imorgon och sen sitter kanske till exempel barnpsyk och har det väldigt trångt med 

folk och lång väntelista och alltså rent personellt resursmässigt så kan det ju vara lite svårt 

ibland att få ihop. Men jag tycker ändå att vi försöker att lösa det. (IP 4, socialsekreterare) 

 

Citatet ovan beskriver upplevelsen om att aktörernas organisatoriska och ekonomiska resurser 

anses vara en svårighet i samverkan. Insatser till klienter kan bli ett givande och tagande från 

samtliga, där socialtjänsten ansvarar över en specifik insats en gång och BUP en annan gång. 

Resurshinder kan leda till att en insats inte startar efter en månad, när behovet hos klienten är 

direkt. Det kan vara kö till en viss behandlare som gör att insatser från aktörerna inte alltid 

blir samkörda. Samverkan upplevs vara tidskrävande och att det kan vara svårt att få till 

möten. Avståndet till BUP ses som ett hinder då det krävs att de ska avsätta mer tid och gör 

att det blir en svårighet att få ihop samverkansmöten för att det ska passa alla. 

 

Det är ju avståndet som gör att det blir en svårighet. Det är ju svårare att få ihop 

samverkansmöten såklart för det är ju fler personer som är berörda och det ska passa flera. 

(IP 5, skolkurator). 

6.3 Ansvarsfördelning 

Kategorin Ansvarsfördelning innehåller synen på hur ansvarsfördelningen mellan 

socialtjänsten, BUP och skolans olika roller upplevs hos intervjupersonerna och huruvida den 

var tydlig i samverkan. Subkategorierna är Tydliga roller och Makt.  

6.3.1 Tydliga roller 

I subkategorin Tydliga roller framkommer det att det är tydligt på SIP-möten över aktörernas 

olika roller och uppdrag. Det ses som viktigt att hålla diskussionen vid liv rörande 
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ansvarsfördelning för att inte förlora tydligheten som existerar idag. Det framkommer att det 

finns en tydlighet i vad olika verksamheter har för olika roller på SIP-möten och att de själva 

upplever sin roll och handlar utefter den. Svårigheter i samverkan kan uppstå om det saknas 

en inblick i en organisation eller struktur. Det framkommer att det är viktigt att hålla sig till 

sitt område samt att vara medveten om vad resterande har för roll för att inte skapa irritation. 

En organisatorisk fördel är att om man har haft en tidigare arbetslivserfarenhet inom någon av 

de andra organisationerna vilket medför förståelse över andras uppdrag och verksamheter. Det 

framkommer även att det finns en tydlig rutin kring samverkan vilket leder till att alla aktörer 

ser sin roll och handlar utefter den.  

 

För att samverkan ska fungera väl anses det att samverkan ska vara som en lärandeprocess 

och att det krävs respekt för ens olika ansvarsområden. Att tänka på samverkan på ett annat 

sätt och att se alla inblandades kompetenser som något positivt, då man kan känna till en 

annan verksamhet men inte ha full kunskap om den. 

  
I individärenden då det funkar riktigt bra det är ju när alla som är med liksom ser sin roll 

och tar och har den rollen verkligen och går in i det. Och alla liksom kör man blir samkörda 

det är ju det som är vitsen med samordningen liksom. Då funkar det ju, då är det ju som 

bäst. (IP 3, socialsekreterare) 

 

Citatet ovan förklarar hur aktörerna på SIP-möten har olika förutsättningar och att det ses som 

något som aktörerna måste förstå för att ha möjlighet till att samverka väl. Något som 

framkommer är att man inte får föreslå en insats som en annan aktör ska göra för att undvika 

irritation. Exempelvis att inte ha åsikter om vad skolkuratorn ska göra för insatser, då det 

gäller att hålla sig professionell och till sitt område för att inte tycka till om de andras 

områden och förminska deras kompetens. 

6.3.2 Makt 

I subkategorin Makt framkommer det att aktörernas olika uppdrag och roller kan medföra 

olika makt då det finns i deras handlingsförmåga, men att det handlar om hur de förhåller sig 

till den makten.  

 

Någon kan vara mer drivande i att det här gör inte vi och det får ni göra. Då kan det ju vara 

en mer maktobalans att man vill liksom bestämma att det här ska ni göra, det här ska en 

skolkurator göra. Då kan man ju uppleva att ja, men annars tycker jag nog inte att det 

förekommer. (IP 5, skolkurator).  

 

Aktörerna anses besitta kunskap om sina olika områden vilket innebär makt utifrån sina 

verksamheter. För att motverka möjliga maktförhållanden träffas aktörerna på SIP-möten 

aktörer med samma motsvarande titel vilket innebär att de är på samma nivå. Vidare 

framkommer det att det inte existerande någon skillnad i status mellan aktörerna. 

Intervjuperson 2 anser att: ”Det är väl klart att det finns maktskillnader. Sen handlar det om 

hur man förhåller sig till sin profession.” (IP 2, kurator på BUP). I samverkan anser 

intervjupersonerna det viktigt att inte uttrycka åsikter om hur en annan aktör ska agera eller 
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vilka insatser en klient ska få för att inte ta ifrån deras kompetens inom sitt område och skapa 

irritation.  

6.4 Sätt att främja samverkan 

Kategorin Sätt att främja samverkan syftar till intervjupersonernas uttryck om hur samverkan 

kan förbättras fortsättningsvis. Det framkommer att det är viktigt att upprätthålla och bevara 

en god ton mellan samtliga aktörer på SIP-möten men också utanför mötets väggar. Detta då 

samverkan påverkas negativt om en aktör uttrycker sina känslor och tankar om någon annan.  

 

Det ses som en fördel om en profession har två tjänstemän som deltar på ett samverkansmöte. 

Om en profession drabbas av personalförlust eller av andra hinder finns fortfarande en som är 

medveten om SIP- mötets insatser och bestämmelser.  

 

Ett sätt att främja samverkan är att skapa ett kontaktnät och personlig kännedom om 

samverkansaktörerna. Genom att skapa kontakter och få en personlig kännedom om 

samverkansaktörerna är en faktor som påverkar samverkan positivt då det är en form av 

informell samverkan. Det möjliggör att man får en personlig kännedom vilket gör det lättare 

att kontakta någon man känner, än att kontakta någon man inte känner som bara blir ett namn 

och inget ansikte bakom. För att främja samverkan är kunskapsöverföringen viktig för att 

skapa rätt förväntningar på ens roll från början samt att jobba med tydlighet i mål och delmål. 

 

Samverkan ses som en process som konstant behöver utvecklas och förbättras. Därför är det 

viktigt i arbetet att utveckla samverkan och att vara medveten om att den kräver feedback, 

utbildning och återkoppling hela tiden. Ett sätt att arbeta utvecklande för samverkan är att 

utvärdera både positiva och negativa upplevelser om samverkan och se vad som fungerat och 

inte fungerat för att möjliggöra att den förbättras.  

 

Ett annat förbättringsförslag som framkommer är att BUP borde informera i skolor om sitt 

uppdrag och sprida kunskap om psykisk ohälsa och vad det innebär för att skolpersonal ska 

får en större förståelse för det. 

 
Hur samverkan kan förbättras, det skulle väl vara tillgängligheten till BUP. Hur 

informationen om verksamheten, hur dem jobbar helt enkelt skulle kunna vara intressant. 

(IP 6, skolkurator).  

6.5 Sociala representationer 

I kategorin Sociala representationer framkommer det att aktörerna har åsikter om varandra 

som kan påverka interaktionen. Det synsätt som är mest framträdande är att det finns en 

positiv syn om varandras organisationer. När samverkan väl tog plats anses interaktionen 

fungera väl mellan aktörerna som är medvetna om att undvika konflikter och missförstånd 

genom att ha ett professionellt förhållningssätt. Ett öppet klimat mot varandra där det ibland 

krävs att informera om ens olika organisatoriska förutsättningar för att undvika missförstånd i 

uppdragsroller ses som viktigt för en hållbar samverkan.   
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Jag kanske påverkas av andras professioners tankar om min profession men det är väl kanske 

mer om någon går in och har en väldigt ifrågandesättande approach, det behöver ju 

nödvändigtvis inte vara min profession det kan ju vara BUP och varför det är så långa köer, 

Det är ju klart att jag påverkas men jag försöker att alltid hålla mig professionell och visa det 

liksom. Men ändå tänker jag återigen att det handlar om okunskapen kring vårt uppdrag och 

vi har ett ansvar att faktiskt berätta om det. Hur det ligger till, man får ju inte gå i försvar. (IP 

2, kurator på BUP) 

 

Det framkommer att organisationernas olika kompetenser upplevs som mycket viktiga för 

samverkan; klinisk, juridisk och psykosocial kompetens, alla är nödvändiga för en god 

samverkan. Aktörerna ses som kunniga inom sina respektive områden och att det var 

gynnande för samverkan överlag. Det finns dock exempel på faktorer som upplevs försvåra 

samverkan. Till exempel kan en organisation upplevas som otillgängliga att kontakta utanför 

SIP-mötena på grund av fasta telefontider för rådgivningsärenden.  

 
Det är inte alltid friktionsfritt utan att vi har våra åsikter samarbeten och tycker saker om 

varandra och det gör vi i alla verksamheter. Det är ju inte idealiskt man får ju inte idealisera 

för det blir fel. Jag tycker ändå att det funkar att det är acceptabelt och sen får vi ju se till att 

bli bättre framåt. (IP 1, kurator på BUP)  

 

Det upplevs också som att det ibland läggs ”för mycket” fokus på sin eget område. 

Sammanfattningsvis upplevs ändå alla aktörer bidra till en god samverkan och har goda 

erfarenheter av aktörernas bidrag i SIP-möten.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samverkan upplevdes fungera mellan 

socialtjänst, skola och BUP. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utefter tidigare 

forskning, empiri och olika perspektiv för att mäta hållbarheten i samverkansformer. Därefter 

tillkommer en metoddiskussion som diskuterar studiens giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet som 

författarna anser vara av intresse. 
 

Resultatet visar att det finns faktorer som påverkar samverkan positivt och negativt samt även 

förbättringsförslag för att utveckla samverkan. I resultatet framkommer att SIP upplevs som 

ett viktigt verktyg som utvecklat samverkan positivt över tid och bidra till en tydlig 

ansvarsfördelning och rutiner. Lagstiftningen inom de olika aktörernas organisationer och om 

samverkan ses som positivt då det anger vad varje aktör har befogenhet att göra. Aktörernas 

olika perspektiv och angreppssätt av ett socialt problem anses leda till en helhetssyn över en 

klients situation och vara en styrka för samverkan. Bristande ekonomiska resurser, 

personalomsättningar och bristande med tid påverkar samverkan negativt. Resultatet visar 

även att en tydlig ansvarsfördelning och tydlighet i vad ens roll och uppdrag innebär leder till 

få missförstånd och få irritationsmoment mellan aktörerna. Makt och skillnad i status mellan 

aktörerna framkommer som något som inte direkt förekommer och som inte påverkar 

samverkan. Däremot ses makt som något som finns i aktörernas professionella 

handlingsförmåga, men att det inte existerar på SIP-möten. För att utveckla samverkan 

framkommer det att den kräver utbildning och återkoppling och att utvärdera svårigheter med 

samverkan för att skapa möjlighet att den ska förbättras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns en samsyn gällande att organisationerna påverkas av sina 

respektive organisationers struktur och perspektiv i samverkansmöten. Det framkommer 

dessutom att sin respektive organisations synsätt påverkar, exempelvis hur ett socialt problem 

ska tolkas och vad som anses vara det största problemet, men att det inte hindrar samverkan. 

Detta bekräftar tidigare forskning då Widmark et al. (2016) förklarar att det finns skillnader 

och olikheter i skolan, socialtjänsten och BUP:s arbetssätt och organisation som kan försvåra 

samverkan mellan dem. Ett kulturellt perspektiv på samverkan innebär att organisationer kan 

ha olika värderingar, traditioner och språkbruk som påverkar interaktionen med övriga 

samverkansaktörer (Germundsson 2011).  I resultatet framkommer dessutom att aktörerna 

upplever att alla bidrar med sin expertis och att de kompletterar varandra. Danermark (2000) 

lyfter fram att skillnader mellan aktörerna inte nödvändigtvis behöver ses som hinder, utan att 

de istället kan agera stimulerande och utvecklande för samverkan. Resultatet visar att 

organisationernas olika förutsättningar bidrar till ökad förståelse för varandras olika 

perspektiv och att samverkan är ett sätt att sammanlänka alla olika tankesätt.   

  

Studiens resultat visar att samverkan med andra professioner upplevs som något positivt, då 

den gemensamma synen var att verksamheterna utvecklas positivt av att lära sig av och om 
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andra professioners sätt att tänka. Detta bekräftar Danermarks (2000) synsätt på samverkan 

som ett sätt att lära sig nya saker och lära sig av varandra och se verksamheter utvecklas. 

  

Intressant är att studiens resultat visar att aktörernas olika perspektiv snarare är en tillgång än 

något som försvårar samverkan. Detta då viss tidigare forskning uttrycker att det kan vara en 

svårighet (Ek et al. 2017). Det är intressant att resultatet visar att aktörernas olika perspektiv 

på att tolka sociala problem inte är negativt för samverkan. Detta då det kan finnas risk att det 

kan uppstå konflikter om tolkningsföreträde.   

 

Widmark et al. (2016) menar att professionella ofta har en negativ syn på varandra och att 

relationen påverkas negativt när vissa aktörer är otillgängliga och inte kommunikativa med 

varandra. Studiens resultat visar att aktörerna ser på varandra i en positiv bemärkelse snarare 

än i en negativ. För att motverka en negativ uppfattning om varandra förklarar Widmark et al. 

(2016) att det är viktigt med kommunikation och att känna till varandras förutsättningar och 

uppdrag. Dessutom också att vara medveten om att alla har olika perspektiv och teoretiska 

bakgrunder i grunden (Widmark et al. 2016). Resultatet bekräftar detta då tillit anses vara en 

förutsättning mellan aktörerna för att skapa en fungerande samverkan. Resultatet visar även 

att kommunikation mellan aktörerna är viktigt för att skapa tydliga förväntningar mellan 

aktörernas olika roller och uppdrag, vilket bekräftar tidigare forskning (Widmark et al. 2016). 

Samverkan underlättas också om en aktör upplevs som tillgänglig och kontaktbar för 

rådgivning. Dessutom finns en förståelse mellan aktörerna att aktörerna tolkade sociala 

problem utifrån olika synsätt från sina organisationer och att det är positivt för att få en 

helhetsbild över en klients problematik. Samverkan anses fungera väl mellan aktörerna och de 

har till stor del en positiv uppfattning om varandra. 

  

Vi anser att teorin om sociala representationer kan vara svår att applicera för att få fram en 

allmän bild om samverkansgruppen som är delad av samtliga. Detta då gruppen är relativt 

liten till antal vilket gör det svårt att få fram delade uppfattningar. Däremot anses teorin vara 

applicerbar för att få fram ökad kunskap om hur en grupps föreställningar ser ut vilket kan 

vara intressant. Negativa uppfattningar som uttrycks av ett fåtal individer om någon annan 

aktör säger inte mycket om gruppens delade uppfattningar. Om professionella pratar i god ton 

med varandra bildas en god anda på arbetsplatsen vilket gör att positiva åsikter sprids tillbaka 

till deras organisationer. Åsikter och föreställningar anser vi påverkas av hur en individs 

synsätt är om ett fenomen och förförståelse vilket författarna anser vara personbundet. Om en 

individ har en föreställning om en grupp, som inte stämmer överens med resterande deltagare 

i gruppen, går det att ifrågasätta om det ger en överskådande bild av gruppen.    

 

Resultatet är problematiskt då det snarare handlar om att inte inkräkta på en annan professions 

område, kompetens och inneha en professionell relation än att se till klientens bästa. Genom 

att hålla sig till sitt område försöker professionerna att undvika konflikter med varandra vilket 

förenklar samverkan. Däremot finns risk att inte alltid våga uttrycka sina åsikter fullt ut om en 

viss problematik gällande en klients situation då det kan uppstå en försämrad professionell 

relation mellan aktörerna.   
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Gällande beslutsstrukturer påverkas samverkan av bristande resurser inom sina 

organisationer, som sågs som en faktor som påverkade samverkan negativt. Ek et al. (2017) 

bekräftar att ekonomiska resurser och vem som ska stå för kostnaden är en faktor som kan 

försvåra samverkan. Resultatet visar att det finns en förekomst av bristande resurser i form av 

ekonomiska resurser, personal och tid som påverkar samverkan negativt. Dessutom 

framkommer det att aktörerna har en förståelse över de andra aktörernas begränsning i 

handlingsförmåga utifrån begränsade resurser.  Widmark et al. (2016) konfirmerar att det i 

samverkan finns en medvetenhet om att arbetsbördan kan vara ansträngd som kan påverka att 

det finns begränsade möjligheter till handlingsförmåga. Det framkommer ändå att en 

medvetenhet om att det kunde finnas bristande resurser i form av tid, personal och ekonomi 

hos skolan, BUP och socialtjänsten. 

  

Det kan betraktas som intressant att den ekonomiska faktorn upplevdes påverka samverkan 

bland personalen. Detta hade dock sin grund i att en dålig ekonomi kan bidra till färre 

personal på golvet, vilket i sin tur kan leda till färre insatser och sämre förmåga att tillgodose 

en klients behov. Möjligen kan även bedömning av insats bli felaktig då en insats som är 

kostsam väljs bort för en som är mindre kostsam.   

 

Studiens resultat visar att det finns en medvetenhet om att inte lägga sig i hur de andra 

professionerna ska agera då det anses viktigt att hålla sig till sitt område och till sin 

kompetens. Samverkan utifrån ett personligt perspektiv innebär att aktörerna måste minska 

sin personliga kontroll och sitt maktbehov för att gynna samverkan (Germundsson 2011). 

Studiens resultat visar att tillit till varandras kompetenser krävs och ses som viktigt för att 

skapa god relation och tydlighet i uppdrag och minska irritation. Det anses också viktigt att ha 

tillit till varandras handlingskraft. Det som kan främja samverkan var att man har goda 

relationer till varandra som skapar möjlighet till smidigare kontakt med varandra utanför SIP-

möten. 

  

Gällande makt och statusskillnader framkom det att det inte existerar någon maktskillnad 

mellan professionerna i sig, men att det kunde förekomma makt i handlingsförmågan och 

kunskap. Exempelvis framkommer det från resultatet att andra aktörer kan tillskriva en annan 

aktör makt till deras profession på grund av kompetens. Vid tillämpning av ett professionellt 

perspektiv på samverkan innebär det att aktörerna ska motverka negativa attityder, 

missförstånd och maktkamper (Germundsson 2011). Resultatet visar även att SIP-möten var 

på samma nivå utan någon skillnad i status då det var mellan tjänstemän. Däremot finns risk 

att om någon profession skickar exempelvis en högre chef och andra skickade handläggare 

kunde det bli en maktskillnad; men det hände ytterst sällan. Ek et al. (2017) visar att det finns 

risk för konkurrens och maktstrukturer i samverkan som påverkar genom existerande 

statusskillnader mellan aktörernas professioner. Den här studiens resultat visar delvis det 

motsatta, det vill säga att det inte upplevdes förekomma en skillnad i status, konkurrens eller 

maktobalans mellan aktörerna. 
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Resultatet i den här studien avseende makt kan förklaras av att frågan är känslig och 

respondenterna svarar på ett sätt som kan upplevas som mer ”bekvämt”. Alternativet är att 

samverkan faktiskt har utvecklats under tid och att maktobalans inte längre existerar.  

  

Det framkommer i denna studie att det finns en tydlig ansvarsfördelning och tydlighet i vad 

ens olika roller innebar, vilket främjar samverkan. Ett strukturellt perspektiv på samverkan är 

att se hur ansvarsindelning, gemensamma mål och beslutsstrukturer gällande budget och 

ekonomi ser ut (Germundsson 2011). Ek et al. (2017) förklarar att oklar arbetsfördelning och 

ansvarsfördelning kan försvåra samverkan, vilket studiens resultat visar inte upplevdes. 

Däremot anser aktörerna att det var viktigt att fortsätta tala om varandras olika roller och 

uppdrag för att bevara den diskussionen vid liv, för att inte förlora tydligheten som upplevdes 

existera i dagsläget. Ett exempel på detta var om någon aktör på ett SIP-möte uttrycker vad en 

annan aktör borde göra gällande insats, anses det viktigt att tydliggöra deras olika 

kompetenser och uppdrag för att minska irritationsmoment. 

  

Resultatet från denna studie, som visar att det existerar en tydlighet i uppdrag, roller och 

rutiner gällande samverkan, var inte förvånande. Detta då dessa aktörer arbetat under flera år 

med samverkan vilket lett till att de arbetat fram en välfungerande sådan. Däremot är det 

intressant att inte personalomsättning ses som en större problematik, då ny personal kan leda 

till att aktörernas etablerade personliga kännedom och relation till varandra bryts och får 

börjas om på nytt.   

 

Studiens resultat visar att aktörerna förhåller sig till sina organisationers regelverk och 

strukturer genom ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Regelverk anses vara 

positivt vilket leder till en tydlighet i vad samtliga aktörer har befogenhet att utföra. Kunskap 

om lagar, regler och rutiner ses som en förutsättning och påverkar samverkan positivt då 

handlingsförmågan var tydlig. Vidare visar resultatet att det sågs viktigt att respektera 

samtliga aktörers profession och handlingsförmåga. Resultatet visar att SIP är nödvändigt för 

professionerna att verka för en välfungerande samverkan och för att nå ett gemensamt mål. 

SIP är en möjlighet att få kännedom om andra verksamheter och organisationers sätt att tänka 

och organisatorisk uppbyggnad. Enligt institutionell teori påverkas organisationer av andra 

organisationer i sin omgivning samt att de tar till sig förändring i organisationen genom idéer 

och mode som råder i samhället för att förändras och utvecklas. Institutionell teori visar hur 

organisationer handlar utefter sin organisations handlingsförmåga och regelverk och påverkas 

av andra organisationer. Enligt den institutionella teorin leder det till att organisationer 

successivt förändras och utvecklas utifrån den sociala verklighet som skapas inom 

professionen. Genom att samverka skapas en känsla av samsyn och att de lär sig om hur de 

andra professionerna tänker utifrån sitt perspektiv och sin kompetens. Samverkan är viktigt 

för att få med andra professioner och aktörer för att skapa gemensamma mål. Resultatet visar 

att SIP med fördel gjorde mötena mer strukturerade och att samverkan förbättrats sedan det 

blev lagstadgat att samverka. Då man kopplar detta till institutionell teori så är SIP ett 

organiserat och strukturerat arbetssätt som gör att olika organisationer får möjligheter till att ta 

del av varandras organisationer som utvecklar och ger möjlighet till förändringar genom att ta 

del av andras kompetenser till sin verksamhet. 
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Något som det finns skäl att diskutera är att resultatet visar att det är vanligt att inte arbeta 

med att följa upp och utvärdera samverkan. Enligt institutionell teori tar en organisation till 

sig moden och idéer som råder i samhället för att kunna förändras och utvecklas. Aktörerna i 

samverkan behöver skapa en rutin för att följa upp och göra utvärderingar för att följa 

utvecklingen av samverkan. Genom att inte göra detta kan det istället försvåra i att möjliggöra 

förändringar och utveckla organisationerna och samverkan för att moden ändras över tid. 

Vidare anses det att genom att få mer information om varandras organisationer och att besöka 

andras arbetsplatser leder till ökad förståelse som kan gynna samverkan. Det är en självklarhet 

att organisationerna i samverkan har olika organisatoriska strukturer som påverkar varandra 

samt som förändras över tid. Förändringar kan påverkas av exempelvis politiska beslut, 

nytillkomna förhållningssätt och ny forskning om samverkan. Detta kan leda till att olika 

organisationer anpassar sig i olika takt vilket på sikt kan påverka samverkan negativt om en 

organisation är i ofas med resterande. Det är krävande för en organisation att förändra sitt 

arbetssätt regelbundet vilket kan leda till att det inte alltid är lika smidigt att samverka. 

 

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att få större förståelse för hur samverkan upplevdes från 

intervjupersonernas perspektiv. För att eftersträva hög giltighet användes i studien teoretiska 

ramverk och tidigare forskning för att analysera resultatet (Kvale & Brinkmann 2014). 

Styrkan med uppsatsen är att författarna haft ett kritiskt förhållningssätt till empirin och 

analyserat resultatet. Vidare anser vi att studien har undersökt det som skulle undersökas, 

samt att citat ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten själv. Detta då intervjuer har 

genomförts med aktörer med mångårig erfarenhet av samverkan med andra aktörer. Styrkorna 

med uppsatsen är också att författarna har följt de etiska riktlinjerna under studiens gång.   

 

För att se hur väl en studies resultat kan generaliseras till ett större sammanhang och till annan 

miljö används begreppet överförbarhet (Svensson & Ahrne 2015).  Studiens resultat kan vara 

svårt att överföra till en större grupp med skolkuratorer, socialsekreterare och kuratorer på 

grund av att antalet intervjupersoner är för lite för att generalisera, men att det kan säga något 

om upplevelsen av samverkan i sin helhet. Gällande tillförlitlighet kan andra intervjupersoner 

ge en annan bild av samverkan och hur den fungerar i praktiken då det kan vara en subjektiv 

upplevelse (Kvale & Brinkmann 2014). Det empiriska materialet och analysen beror på 

respondentens nuvarande arbetssituation och egna upplevelse av forskningsfrågan, vilket kan 

vara svårt att reproducera om man studerar andra skolkuratorer, socialsekreterare och 

kuratorer som har andra erfarenheter av samverkan. Däremot kan studiens resultat ge en bild 

om hur detta kan uppfattas för professionella som kan bidra med utökad kunskap om ämnet.  

 

Ytterligare en styrka med uppsatsen är att vi genomförde en pilotintervju. Detta genomfördes 

för att testa intervjuguiden vilket ledde till en revidering av frågorna, vilket vi anser vara 

positivt. Under intervjun hade en av oss ett huvudansvar över frågorna i intervjuguiden och 

den andre fokuserade på följdfrågor. Detta upplägg medförde att båda var delaktiga i 

intervjuerna och det var ett försök att skapa struktur för intervjupersonen som kan uppleva en 



 

26 

 

intervjusituation som stressig och ansträngd. Däremot kan det också varit till nackdel om den 

intervjuaren som har huvudansvaret över intervjun väljer att inte lyssna och spåna efter 

möjliga följdfrågor i tro om att kollegan ska göra det. Däremot anses upplägget till stor del 

vara främjande för intervjusituationen snarare än att försvåra den. 

 

Under intervjuns gång togs även hänsyn till hur intervjupersonen kunde påverkas av att vara 

med i en studie. Maktasymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer innebär att en intervju inte 

kan vara helt öppen och inte med en helt fri konversation mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann (2014) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är en medlare som möjliggör att förhålla sig till vissa sätt till 

varandra och som också försvårar andra. Exempelvis om de ger svar på en fråga utefter vad 

som förväntas vara ett “korrekt” eller “rätt” svar, utifrån samhällets normer, eller om de 

verkligen talar sanning. Enligt Larsen (2007) är nackdelen med intervjueffekten i kvalitativ 

metod att informanten kan svara det man tror att intervjuaren vill höra för att dölja brist på 

kunskap, göra ett gott intryck, eller svarar det som är accepterat. Författarna har varit 

medvetna om att intervjupersonerna kan påverkats av intervjuareffekten. Därför skickades 

inte intervjuguiden ut i förväg, för att minska risken av förberedda och inövade svar. I 

intervjusituationen eftersträvades att skapa en miljö som var bekväm och avslappnad och att 

minska maktrelationen mellan intervjuare och den som blir intervjuad. Intervjupersonerna 

bestämde plats och miljö för intervjuerna, vilket blev på deras arbetsplatser. Detta fick 

intervjupersonerna bestämma så att de skulle känna sig delaktiga i processen, mer bekväma 

samt känna sig trygg på den valda platsen. I en intervjusituation kan det uppstå två olika 

förhållningssätt när man intervjuar. Antingen skapas en likhetskänsla där forskaren försöker 

smälta in eller så uppstår en känsla av olikhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Utgångspunkten var att sträva efter att skapa en likhetskänsla. 

 

En bidragande faktor till att författarna fick upplevelsen av att intervjupersonerna inte kände 

sig stressade kan vara att två av intervjupersonerna var bekanta med en av oss som intervjuade 

sedan tidigare, vilket skapade en känsla av bekvämlighet. Detta kan även vara till nackdel då 

deras relation till varandra sen innan kan göra att intervjupersonerna inte berättar fullt så 

mycket som om någon helt okänd hade varit där istället.   

 

Transkriberingsprocessen utfördes av den ena författaren, med undantag för pilotintervjun där 

transkriberingen delades upp till hälften. En fördel med att transkribera sitt egna material är 

att man får man en större förståelse för materialet och tolkning arbetet kan startas redan under 

denna process (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Genom att dela upp på detta sätt kan det 

lett till att inte båda författarna fått en helhetsbild över empirin. Dock lästes transkriberingarna 

i sin helhet av båda författarna flera gånger vid innehållsanalysen för att motverka detta vilket 

kan ses som positivt för att öka förståelsen över all empiri.      

7.3 Slutsatser 

Studien har undersökt hur samverkan kring barn med psykisk ohälsa har upplevts mellan 

socialtjänsten, BUP och skolan. Slutsatsen är att samverkan genom SIP har haft en positiv 
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verkan för utvecklingen av samverkan. Då SIP har visat ge möjlighet för professioner att 

träffas och knyta band till varandras organisationer och få kännedom och respekt för 

varandras kompetenser och ansvarsområden. Deras olika kompetenser och erfarenheter leder 

till att samverkan utvecklas successivt. Aktörerna inom samverkan hade ofta olika perspektiv 

att tolka ett socialt problem som gjorde att det uppstod en helhetsbild över en klients 

problematik.  

Vidare visade resultatet att det inte existerade någon form av maktobalans mellan aktörerna på 

SIP-möten, dock fanns det maktkapacitet i deras professions handlingsförmåga.  

7.3.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare förslag på forskning är att studera klienters upplevelser av samverkan utifrån ett 

brukarperspektiv. Sedan hade det varit intressant att studera samverkan genom att göra en 

jämförande studie mellan ett större antal kommuner för att få ett mer representativt resultat.    
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Appendix 

Bilaga 1: Intervjuguide  
Bakgrund  

Kan du berätta lite mer om dig, vad du har för utbildning och vad jobbar du med?  

 

Vilken psykisk ohälsa kommer ni mest i kontakt med när det gäller barn med psykisk ohälsa? 

 

Arbetssätt/metod 

Finns det några särskilda egenskaper hos hjälparen som är viktiga när man arbetar med barn 

och unga? 

 

Vilken slags hjälp kan ni erbjuda barn och unga med psykisk ohälsa? Vilka arbetsmetoder 

använder ni er av och hur i eran organisation? 

 

Samverkan 

Hur samverkar ni när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa? (socialtjänsten, BUP, 

skolan). 

 

Hur upplever ni att samarbetet/samverkan med andra organisationer fungerar? 

 

Har du upplevt att samverkan med andra aktörer behöver förbättras och i så fall på vilket sätt? 

 

Kan du berätta mer om hur ansvarsfördelningen fungerar i samverkan med andra, hur 

upplever du att det fungerar?  

 

Vad ser du för fördelar med att ha samverkan? 

 

Upplever du att det finns några hinder i samverkan med andra aktörer? 

 

På vilket sätt kan samverkan påverkas av att socialtjänsten, BUP och skolan har olika 

teoretiska bakgrunder?  

 

Hur påverkar en organisations regelverk samverkan med skolan, socialtjänsten och BUP? 

 

Upplever du att det kan finnas någon maktobalans mellan professionerna i samverkansmöten?  

 

Vad har ni för synsätt/perspektiv/glasögon när ni samverkar med andra? 

 

I samverkan med andra, påverkas du av andra professioners tankar om din profession? 

 

I samverkan med andra, påverkas du av din egna uppfattning om andra professioner? 
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Bilaga 2: Informationsbrev om deltagande i intervjustudie  

 

Hej,  

Vi som kommer att utföra denna studie är Melinda Palmqvist och 

Therese Tjärndal. Vi går på socionomprogrammet på Karlstads 

universitet och vi ska nu skriva en C-uppsats och därför tillfrågar vi 

nu dig om att delta i en studie som handlar om samverkan mellan 

socialtjänsten, barn-och ungdomspsykiatrin och skolan. Syftet är att se 

hur dessa verksamheter samverkar med varandra med barn som 

upplever psykisk ohälsa. Studien kan bidra med mer kunskap om hur 

samverkan fungerar mellan olika professioner och hur den möjligen 

kan förbättras.  

 

Om Du väljer att delta i studien kommer vi att intervjua dig vid ett tillfälle. Det finns inga 

uppenbara risker med att delta i studien. Beräknad tidsåtgång är mellan 45-60 minuter.  

 

Intervjun kommer att spelas in om Du samtycker till det. Det insamlade materialet kommer 

endast att hanteras av författarna till studien och handledare. Om du väljer att delta i studien 

kan vi garantera konfidentialitet, vilket innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av dina 

svar och ditt resultat. Vi kommer endast att använda det insamlade materialet för syftet i 

studien och inget annat. Efter godkänd uppsats kommer sedan eventuell ljudinspelning och 

transkribering att raderas. Du kommer få tillgång till den färdiga uppsatsen om så önskas.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Hör gärna av dig om Du har några frågor.  

 

 

Karlstad 2018-11-12 

 

Studerande:        Handledare:  

Melinda Palmqvist       Universitetslektor 

Therese Tjärndal      Linda Beckman 

Telefon: 0730356495, 0707-548062    054-7002495 

Mejladress: Therese.tj@hotmail.com    Linda.Beckman@kau.se 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

 

Tillfrågan om deltagande i studie om samverkan 

 

▢ Ja, jag samtycker till att delta i studien “En kvalitativ studie om interorganisatorisk 

samverkan med professioner som arbetar med barn som upplever psykisk ohälsa”. Jag har fått 

information om studien och möjlighet att ställa frågor som jag har fått besvarade. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan någon förklaring.  

 

Ditt namn: 

 

Ditt personnummer: 

 

Ort/datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


