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Sammanfattning    
Abstract 
Syftet med studien var att få förståelse för hur aktörer som arbetar i skolan, hos polisen och inom socialtjänsten 

uppfattar sin samverkan med de andra aktörerna kring elever som far illa eller riskerar att fara illa, samt vad de 

ser som framgångsbärande faktorer och utvecklingsbara områden i samverkan. Studien är kvalitativ och empirin 

är insamlad med hjälp av webenkäter. Dataanalysen är genomförd med tematisk analys där olika teman utlästs. 

Resultaten visar att samverkan upplevs som såväl positiv som utvecklingsbar och att de olika aktörerna har olika 

bilder av hur väl samverkan fungerar. I diskussionen kopplas resultaten till tidigare forskning och litteratur och 

de framgångsbärande faktorer som respondenterna tar upp, överensstämmer till stor del med tidigare forskning, 

men även fler goda exempel på framgångsbärande faktorer kommer fram. Flera av de utvecklingsbara områden 

som tas upp i studien har funnits med i tidigare forskning, men ytterligare exempel framkommer också. I 

analysen dras paralleller till studiens olika teoretiska perspektiv.  Sammantaget finns det på många punkter en 

överensstämmelse mellan denna studies resultat och den empiriska forskning som tidigare gjorts i ämnet, men 

även en del nya exempel tas upp som vidare kan utveckla specialpedagogiska verksamheter. 
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1. Inledning 

 

Under de år jag arbetat i skolan har jag vid flera tillfällen haft behov av att samverka med 

socialtjänsten och vid några tillfällen även med polisen kring elever som far illa eller riskerar 

att fara illa. Det har varit en självklarhet att samverkan skulle ske men jag har trots det upplevt 

att denna samverkan ofta har varit svår, relativt osmidig och ineffektiv och undrat vad det berott 

på. Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att få en förståelse för hur aktörer som arbetar 

i skolan, hos polisen och vid socialtjänsten uppfattar sin samverkan med de andra aktörerna 

kring elever som far illa eller riskerar att fara illa samt vad de ser som framgångsbärande och  

utvecklingsbara faktorer i samverkan och jag såg det som ett bra ämne för ett examensarbete 

på Specialpedagogprogrammet.  

 

2003 beslutade Sveriges riksdag att lagstiftningen om skyldighet att samverka skulle skärpas 

och Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en nationell strategi för samverkan. Uppdraget 

skulle genomföras tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling. 

Uppdraget mynnade ut i en skrift från Myndigheten för skolutveckling (2007) där det tydligt 

står varför samverkan är viktigt och hur den bör genomföras för att gagna utvecklingen för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Bland annat skriver man att samverkan ska ske för att 

kunna ge barn som far illa eller riskerar att fara illa hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam 

utveckling eftersom insatserna då blir mindre omfattande och kostsamma, ur såväl individ- som 

samhällsperspektiv, för att barnet eller den unge ska få stöd och skydd utifrån en helhetssyn och 

att barnet eller den unge ska vara i fokus. Så långt som möjligt ska huvudprincipen vara att den 

som berörs av samverkan ska samtycka och vara delaktig. De områden och nivåer som ingår i 

den nationella strategin för samverkan är; nationell samverkan, regional samverkan och lokal 

samverkan. Den nationella samverkan ska vara mellan centrala myndigheter och den ska stödja 

och stärka den lokala nivåns långsiktiga samverkan för att nå det uppsatta målet. Den regionala 

samverkan ska ske på länsnivå med länsstyrelser, landsting och landstingsregioner samt 

polismyndighetens regionala organisation. De regionala aktörerna har rollen att kommunicera 

med centrala myndigheter och underlätta implementeringen av ny kunskap och nya metoder, 

samt tillhandahålla viss specialistkunskap. Den lokala samverkan ska ske på kommunal nivå, 

där samverkan ska ske på alla ledningsnivåer för övergripande barn- och ungdomsfrågor. 

Strukturen behöver omfatta såväl den politiska nivån som central- och lokal verksamhetsnivå. 
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Dokumentet baserades på tidigare kunskap om hinder och framgångsfaktorer i samverkan. I 

arbetet med dokumentet kom de deltagande aktörerna fram till att de behövde verktyg för 

styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

 

De tre aktörerna; skola, socialtjänst och polis, som jag valt att fokusera på i denna studie, har 

alla egna reglementen att följa och i vart och ett finns beskrivningar om de uppgifter som ska 

utföras och till viss del hur de ska utföras. Även former för samverkan finns inskrivet i flera 

dokument. För Socialtjänstens del finns det i Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), för 

skolans del i Skollagen (SFS 2010:800) och för polisens del i en upprättad handlingsplan 

(Rikspolisstyrelsen, 2008). Anledningarna till att jag valt de tre aktörerna: skola, socialtjänst 

och polis är flera. En anledning är att min egen erfarenhet av samverkan ofta har innefattat just 

dessa aktörer. En annan anledning är att jag ville veta mer om samverkan kring elever som far 

illa eller riskerar att fara illa och utifrån den litteratur jag läst har jag upplevt att det framför allt 

är dessa tre samverkansparter som är aktuella. Jag ansåg även att det var rimligt att välja dessa 

tre eftersom den lagstadgade samverkan som ska ske, innefattar just dessa aktörer 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007).   

  

Socialtjänstlagen  

I Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453) finns beskrivet vad socialtjänsten ansvarar för. Varje 

kommun ansvarar för socialtjänsten i sitt område och de har det yttersta ansvaret för att de 

personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (SFS 2001:453, 2 

kap 1§).   Socialnämndens uppgifter består bl a i att genom uppsökande verksamhet främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och ekonomisk hjälp och stöd till familjer och 

enskilda som behöver det. De ska även, när det är lämpligt, samverka med andra samhällsorgan 

och med organisationer och andra föreningar (SFS 2001:453, 3 kap §1-5). Vid en utredning om 

ifall socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för 

bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som 

behövs. Det kan innebära att t ex konsultera skolan om hur personalen upplever barnets 

situation samt vad som kommit till deras kännedom via barn och/eller föräldrar (SFS 2001:453, 

11 kap §2). Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en utredning inleds. 

Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för och ska 

bl a främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan 

(SFS 2001:453, 13 kap §2). I Socialtjänstlagen har det länge funnits inskrivet att samverkan ska 

ske, men 2003, i samband med den lagstadgade samverkansbestämmelsen, kompletterades den 
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med att samverkan skulle ske även i övergripande frågor (Myndigheten för skolutveckling, 

2007).   

 

Skollagen 

I skollagen uttrycks att alla elever som är i behov av särskilt stöd, ska ges stöd. Behovet av 

särskilt stöd ska utredas om eleven uppvisar svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 

elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov 

av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (SFS 2010:800). Om svårigheterna befaras 

vara relaterade till missförhållanden i hemmet eller ha andra orsaker som lyder under 

socialtjänstens uppdrag ska anmälan till socialtjänsten göras (SFS 2001:453). I skollagens 

kapitel 29, om övriga bestämmelser, står det i § 13 att huvudmannen för alla de 

skolverksamheter som lyder under skollagen, och de som är anställda i dessa verksamheter ska 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra berörda i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa. Bestämmelser kring detta finns i 14 kap 1§ i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Begränsande frågor rörande utlämnande av uppgifter finns beskrivna i offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400).   

 

Rikspolisstyrelsens handlingsplan rörande samverkan 

Rikspolisstyrelsen har författat en handlingsplan rörande samverkan mellan polis och kommun, 

för att ha och erbjuda en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Detta gjordes eftersom 

rikspolisstyrelsen ansåg det angeläget att polismyndigheterna fördjupade samverkan med 

kommunerna. Under rubriken Konkreta åtgärder, står att det för framgång i arbetet krävs 

samverkan och samråd mellan polismyndigheterna och kommunerna för att få en gemensam 

lägesbild av lokala problem. Utifrån dessa problemområden träffas överenskommelser mellan 

polismyndigheter och kommuner om vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga. 

Enligt handlingsplanen ska en överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun 

tecknas på strategisk nivå av länspolismästaren och kommunstyrelsens ordförande eller av 

representanter som utsetts att företräda polis- och kommunledning. Överenskommelsen utgår 

från det samhällsuppdrag som åvilar polisen och kommunen samt den lokala problembilden. 

Beroende på kommunens storlek och förutsättningar i övrigt kan det lokala forumet ha olika 

utformning, till exempel en eller flera förebyggargrupper, brottsförebyggande råd eller andra 

samverkansgrupper. Kommunen och polisen ska upprätta en gemensam lägesbild vilken utgör 

grunden för att i en gemensam överenskommelse kunna prioritera inom vilka områden 
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samverkan ska ske samt vilka åtaganden var och en ska göra i detta arbete (Rikspolisstyrelsen, 

2008). 

 

Anmälan och anmälningsplikt 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bör alla, som får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 

område. De uppgifter som ska lämnas till socialnämnden är de som kan vara av betydelse för 

utredning av ett barns behov av skydd, (SFS 2001:453, 14 kap §1).  

 

Med ovan beskrivna lagbundenhet till samverkan, den vilja till samverkan och de exempel på 

samverkan som jag tagit del av i tidigare forskning och i min litteraturgenomgång märks det att 

satsningar har gjorts för att samverkan ska implementeras och utvecklas och många studier 

visar på framgångsfaktorer och god måluppfyllelse då samverkan sker. Bland annat tar jag i 

studien upp samverkansprojekt där skola, socialtjänst och familjer arbetat ihop för att förbättra 

föräldrarnas självbilder, elevernas självbilder, miljön kring eleverna och föräldrars och elevers 

beteende och skolresultat. Exempel ges även på samverkansprojekt där föräldrar gjorts mer 

delaktiga i sina barns skolor och skolgång, vilket visat sig ge positiva förändringar för såväl 

elever som föräldrar.   

 

Inom ramen för mina uppgifter som specialpedagog anser jag att ett fokus på samverkan är 

viktigt för att utveckla skolans elevhälsoarbete kring elever som far illa eller riskerar att fara 

illa samt deras skolupplevelse och skolframgång. Det står även tydligt framskrivet att jag som 

specialpedagog, efter avlagd examen, enligt examensordningen för specialpedagogprogrammet 

(SFS 2007:638), ska kunna: 

 

 …För specialpedagogexamen skall studenten: 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 
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– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. (SFS 2007:638)  

 

Med detta som grund anser jag att det valda ämnet för uppsatsen är adekvat och att kunskaper 

inom ämnet kan bidra till min utveckling till en bättre specialpedagog.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

1.1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur aktörer som arbetar i skolan, hos polisen 

och inom socialtjänsten uppfattar sin samverkan med de andra aktörerna kring elever som far 

illa eller riskerar att fara illa, samt vad de ser som framgångsbärande och utvecklingsbara 

faktorer i samverkan.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag avser besvara efter genomförandet av studien är:  

1. Vilka framgångsbärande faktorer i samverkan kan skönjas mellan 3 aktörer i 4 kommuner? 

2. Vilka utvecklingsbara områden inom samverkan anser de olika aktörerna finns?  

3. Varför samverkar skolan, socialtjänsten och polisen kring elever som far illa eller riskerar 

att fara illa?  

 

1.2 Begrepp 

Samverkan: ”…personer från samma eller olika organisationer interagerar med ett särskilt 

syfte att uppnå något, vanligtvis med flera huvudmän inblandade” (Danermark i Bergnehr, 

2014, s 8).  ”När någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller 

kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra.” (Skolverket, 2009 s. 6) 

”Gemensamt handlande för visst syfte” (Janlert, i Eriksson, Lindenkrona, Olsson & 

Puskeppeleit, 2007, s 88).  ”Aktiviteter där någon form av gräns överskrids…, …en icke-

hierarkisk aktivitet där aktörer möts på lika villkor med ett gemensamt intresse (Brandt, Frank, 

Fredén, Kringeland & Stark, 2007, s 144).   
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Mångprofessionella team: ”ett team kan sägas bestå av ett antal personer med kompletterande 

kunskaper som arbetar tillsammans i ett ömsesidigt beroende för att nå gemensamma och högt 

värderade mål” (Blomqvist, 2009, s 17). Andra ord som kan anses synonyma med detta är bland 

annat multiprofessionella-, multikompetenta-, interdisciplinära- och multidiciplinära team. 

Skolan: Då jag i texten skriver skolan, menar jag: den fysiska inom- och utomhusmiljö med 

huskroppar, klassrum, grupprum, korridorer, möbler, samlingsutrymmen, skolgård, elever i 

form av klasskamrater, gruppmedlemmar, lärare/pedagoger i form av t ex klasslärare, 

ämneslärare, mentorer, elevhälsans personal med specialpedagog, speciallärare, 

skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, rektor, kringpersonal såsom skolmåltidspersonal, 

vaktmästare, expeditionspersonal, SYV osv.  

Barn som far illa eller riskerar att fara illa: Det finns ingen enhetlig definition av detta 

begrepp. Några olika definitioner följer här: ”Barn som inte får sina behov tillgodosedda inom 

familjen” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s11). ”Ett barn riskerar att fara illa och 

barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose 

barnets grundläggande behov” (Prop 2002/03:53 s.46). Definitionen enligt Barnkonventionens 

19 artikel är: ”Barn som behöver skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande (inklusive 

sexuella övergrepp) medan det är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller 

annan persons vård” (Unicef, 2009, artikel 19). En annan viktig utgångspunkt är bestämmelsen 

i 6 kap. 1 § föräldrabalken (SFS 1949:381) som innebär att ett barn inte får utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling.  

 

1.3 Studiens disposition 

Efter inledningen presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter följer en kort 

begreppsförklaring samt en textgenomgång där teorier, aktuell forskning och litteratur inom 

områdena samverkan och elever i utsatta situationer presenteras. I metod-, datainsamlings- och 

analysdelen presenteras ansats, datainsamlingsmetod, urval samt forskningsetiska 

överväganden. Denna del avslutas med en beskrivning av analysförfarandet samt en 

metoddiskussion. Därefter redovisas studiens resultat utifrån de teman som framkommit i den 

tematiska textanalysen. Sedan kommer en diskussion av de erhållna resultaten i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter görs en 

analys utifrån studiens resultat och studiens teoretiska utgångspunkter. Det förs en 
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specialpedagogisk diskussion om hur resultat från studien kan användas i praktiskt arbete och 

förslag ges på vidare forskning.  

 

 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiska perspektiv  

Synen på barn och barns utveckling varierar och kan sammanfattas i ett antal olika perspektiv. 

Nedan redogörs för olika teoretiska förankringar som har betydelse för de synsätt som till största 

delen genomsyrar synen på barn och deras utveckling i den svenska skolan. I slutet av kapitlet 

görs även en kort genomgång av fyra perspektiv som finns på specialpedagogik och 

specialpedagogisk verksamhet.  

 

2.1.1 Systemteoretiskt perspektiv 

Arbetet med stöd till barn och ungdomar i Sverige genomsyras till stor del av systemteoretiska 

tankar (Andersson, 2013; Jacobsson & Lundgren, 2013; Klefbeck & Ogden, 2003; 

Myndigheten för skolutveckling, 2007; Strander 2008). Detta innebär att man har ett 

helhetsperspektiv kring barnet i fokus. Man ser på sammanhangen kring barnet i stort och man 

ser barnet som invävt i sitt sociala nätverk och präglat av sin genetiska utrustning, sina 

erfarenheter och direkt och indirekt miljöpåverkan. Systemteoretiskt tänkande kännetecknas av 

ett samspel mellan individ och dess omgivande miljö. I centrum står frågor som på vilket sätt 

en individ samspelar med miljön och hur miljön kan komma att betyda något för människans 

fortsatta utveckling. Dessa tankar har sin grund från den amerikanska professorn i 

utvecklingspsykologi Urie Bronfenbrenner, som under 1900-talet utvecklade en modell där 

utveckling ses som en process över tid och någonting som äger rum mellan olika 

system/analysnivåer som ligger omkring varandra likt ryska dockor. De olika 

systemen/analysnivåerna är; mikro-, meso-, exo- och makrosystem/nivå. Benämningen för hans 

teori är utvecklingsekologi (Andersson, 2013; Strander, 2008).  Genom att utforska vad i en 

miljö som förstärker eller försvårar en människas utveckling kan man nå störst 

utvecklingsframgång.  
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Figur 1, Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen. Andersson, 2013, s 204 

 

Mikronivån utgörs av den närmiljö som barnet vistas och interagerar i, t ex hemmet och skolan. 

Mesonivån utgörs av den interaktion och de närmiljöer som barnet har omkring sig, vilka alla 

påverkar varandra, t ex förskola, skola, fritidsverksamheter, släkt, vänner osv. Barnet är länken 

mellan de olika systemen.  

Exonivån är de resurser som finns utanför individens direkta vardagsverklighet, men som 

indirekt, på olika sätt påverkar barnets utvecklingsbetingelser. Det kan t ex vara föräldrars 

arbetsplatser, förskolans eller skolans organisation, kommunala resurser och lokalpolitik som 

förs i en viss kommun.  

Makronivån samspelar med de övriga genom samhällsförhållanden och normer vilka speglar 

kulturen, tidsandan och värdesystemet i den miljö som den unga människan lever i (Andersson, 

2013; Strander, 2008).  

 

Enligt Bronfenbrenner hade alla systemen/nivåerna inverkan och påverkan på varandra 

(Andersson, 2013; Myndigheten för skolutveckling, 2007; Strander, 2008). Centralt i 

systemteorin är hur man tänker och att människor i de olika systemen inte kan ses som isolerade 

från varandra utan måste förstås i ett helhetsperspektiv, med andra ord i förhållande till varandra 

och det som händer omkring. Genom att ha ett cirkulärt tänkande, dvs att ställa frågor som Vad 

hände? Hur blev det som det blev? När fungerar det bra och när fungerar det inte? och inbjuda 

till samtal blir det lättare att närma sig lösningar. Människor är inte på ett visst sätt utan blir det 

i det samspel och de möjligheter, eller brist på möjligheter, som utvecklas i dialogen med andra 

människor. Att ställa nya frågor och försöka se situationer från andra håll leder utvecklingen 



9 
 

framåt (Strander, 2008). Idén om samverkan utgår från ett systemteoretiskt och 

interaktionistiskt synsätt vilket innebär att en bättre helhet kan skapas genom interaktion mellan 

individer, grupper och verksamheter. Individens problem ses som resultatet av ett samspel 

mellan många olika faktorer (Jacobsson & Lundgren, 2013; Myndigheten för skolutveckling, 

2007).  

 

2.1.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Tidigare var man helt inställd på att det var frågan om påverkan från arv och/eller miljö som 

var orsaken till ett barns sätt att vara och leva och denna tanke finns till viss del kvar, men man 

har idag ett tydligare helhetsperspektiv på barnet, vilket innebär att man menar att alla delar i 

ett barns kringliggande miljö utgör små pusselbitar i dess utveckling och man ser inte det ena 

eller det andra som orsak till utvecklingen, utan samspelet delarna emellan. Bilden av barn som 

”tabula rasa” (oskrivet blad) och passiva mottagare som påverkats av intryck från miljön 

förekom tidigare och benämndes det behavioristiska perspektivet (Andersson, 2013).  Detta 

perspektiv har på senare tid ersatts i skolan av ett annat synsätt som representerar ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv med rötter i Vygotskij och den kulturhistoriska skolan. Detta 

perspektiv kännetecknas av uppfattningen om att barns tänkande och färdigheter är en effekt av 

individens aktiviteter i ett socialt sammanhang. Barnet ses som kompetent och dess styrkor 

synliggörs i det sociala samspelet med den omgivande miljön. Kunskapen påverkas således av 

omgivningen och av det sociala sammanhanget. Det sociala existerar dock inte på egen hand 

utan är konstruktioner av verkligheten.  Detta innebär att barnets omgivande personer och miljö, 

(jfr Bronfenbrenners olika system/nivåer), har en stor inverkan på dess utveckling av kunskap 

och personlighet. Vissa barn med svaga omgivande system utvecklar svårigheter att anpassa sig 

och passa in, medan andra barn med svaga omgivande system samlas inom begreppet 

maskrosbarn, dvs barn som trots utsatta livsmiljöer och besvärliga situationer överlever och 

utvecklas positivt trots de svårigheter de utsatts för under sin uppväxt. Detta kan även förklaras 

som resiliens, dvs förmåga till flexibilitet, återhämtning, motståndskraft till störningar och 

okuvlighet (Andersson, 2013; Brodin, 2008; Jacobsson & Lundgren, 2013).   

 

2.1.3 Kompensatoriskt-, kritiskt-, dilemma-, och relationellt perspektiv 

Det finns flera olika sätt att se på specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet och dess 

uppgifter. Nilholm (2007) urskiljer tre övergripande perspektiv som han anser genomsyrar 

specialpedagogisk verksamhet, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 



10 
 

dilemma perspektivet. Två av dessa perspektiv är en dikotomi, de står i motsats till varandra – 

de kompensatoriska och kritiska perspektiven, medan det tredje perspektivet står att finna 

mellan de båda andra – dilemma perspektivet.  

 

Det perspektiv som har/har haft störst inflytande på den specialpedagogiska vardagen och som 

dominerar inom forskningen är det kompensatoriska. Det som är kännetecknande för detta 

perspektiv är att man försöker att lokalisera egenskaper och förmågor hos enskilda individer 

som i någon mening är problematiska och att man skapar distinkta problemgrupper där 

medlemmarna förutses ha framför allt neurologiska eller psykologiska problem. 

Specialpedagogikens uppgift blir främst att kompensera individen utifrån de brister som denne 

uppvisar (Nilholm, 2007).  

 

I det kritiska perspektivet läggs fokus på att barn har olika förutsättningar och på hur samhället 

gör med dessa olikheter. Detta perspektiv visar kritik mot normalitetsbegreppet och 

kategoriseringar av människor liksom mot specialpedagogik som begrepp, eftersom det i sig 

innehåller distinktioner mellan normalt och speciellt. Anhängare av detta perspektiv hävdar att 

det inte är barns egenskaper i sig som ger upphov till ett behov av specialpedagogik, utan 

specialpedagogiken har förklaring i sociala processer (Nilholm, 2007). Målet är en verksamhet 

där  

 

…specialpedagogiken upphör och skolans verksamhet  förmår möta varje barns behov utifrån dess 

egna förutsättningar utan att behöva skapa ett segregerande språkbruk eller segregerande 

institutionella arrangemang (Nilholm, 2007, s. 22).  

 

Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, är inte lika vedertaget som de båda andra. Det 

som betonas är utbildningssystems grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet. Man ska 

i skolan å ena sidan ge alla elever liknande erfarenheter och kunskaper, medan man å andra 

sidan ska anpassa sig till vars och ens individuella förutsättningar. Detta är något alla 

utbildningssystem måste förhålla sig till och därför anses dilemmaperspektivet vara ett 

mellanting mellan det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Ett dilemma 

man har att förhålla sig till är huruvida individen ska kompenseras för sina tillkortakommanden 

eller huruvida miljön ska förändras för att anpassas till barns olikheter, dvs kompensatoriskt- 

kontra kritiskt perspektiv. Det specialpedagogiska perspektiv som ligger närmast det 

sociokulturella perspektivet är dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007).    
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Ett fjärde perspektiv på specialpedagogik som har likheter med dilemmaperspektivet är det som 

brukar kallas det relationella perspektivet. Även det har sina rötter i det sociokulturella 

perspektivet och ett sådant perspektiv kännetecknas av att fokus riktas mot själva lärandemiljön 

och inte mot en specifik elev i sig (Persson & Persson, 2012).  

 

 

2.2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

2.2.1 Problem, vad och vems?  

Vad ett problem är och vem som äger ett problem kan uppfattas på olika sätt. Olika 

uppfattningar av detta leder till olika sätt att ta sig an de upplevda problemen.  

 

Andersson (1999) beskriver ett problem som något som alltid finns i nuet, till skillnad från en 

förklaring som handlar om förfluten tid. Ett problem är en subjektiv företeelse. Man känner ofta 

inte till problem som andra har innan de själva berättat om dem och de finns således inte i den 

yttre verkligheten. Därav, menar Andersson, kan man aldrig tala om för någon annan att hen 

har ett problem. En alkoholist t ex som inte vill sluta dricka har inget problem. Däremot kan 

hens familj eller socialtjänsten ha ett problem med hens drickande. Man kan inte ge någon 

annan ett problem, eftersom problem är en subjektiv upplevelse. Problem uppstår när man inte 

är nöjd eller tillfreds med förhållandena så som de är, utan man vill åstadkomma en förändring 

av något slag men inte vet hur det ska gå till. Problem kan försvinna på två sätt; antingen genom 

att man inte har en vilja att förändra förhållandena utan istället accepterar dem som de är, 

alternativt att man hittar en lösning eller verktyg så att man kan förändra situationen.  

 

Tätt kopplat till vad ett problem är finns också faktorn vem som har ett problem. För att kunna 

hjälpa någon med ett problem bör man ta reda på vem som egentligen har problemet 

(Andersson, 1999). Är det läraren, eleven, familjen, skolledningen, socialtjänsten, polisen eller 

vem? Vem är det som önskar en förändring, utan att veta hur det ska gå till? En elev som inte 

önskar förändra sitt beteende har inget problem, däremot kan hens lärare, klasskamrater eller 

familj ha problem. En familj som inte vill ändra sina uppfostringsmetoder har inga problem, 

däremot kan läraren och skolan få problem (Andersson, 1999). Hejlskov Elvén (2009) beskriver 

att begreppet problemskapande beteende handlar om beteenden, vilka ”(…) skapar problem för 
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personer i omgivningen” (s. 12).  Detta innebär att det är omgivningen som har problem med att 

hantera och förhålla sig till personen ifråga och inte individen själv.  

 

Ett problem försvinner, eller åtminstone minskar, om önskan om förändring upphör eller då 

man hittar de rätta verktygen, men också om förväntningarna förändras (Andersson, 1999). Att 

reda ut vem som egentligen har problem kan vara svårt. Är det eleven som har problem med 

skolan eller skolan som har problem med eleven? Frågor som dessa behöver ställas och 

reflekteras kring och lärare, elevvårdspersonal, skolledning och andra inblandade behöver 

fundera och försöka se lösningar på individ-, grupp- och organisationsnivå, med såväl elev- 

som personalperspektiv för att finna verktyg och lösningar på de uppkomna problemen eller 

svårigheterna.  

 

Skilda professioners arbete i elevhälsoteam på fem skolor undersöktes av Hjörne och Säljö 

(2004, 2013, 2014) och de kom fram till att det som präglar kommunikationen i teammötena är 

att något problem uppkommit, något som ofta har individperspektiv. Ett av huvudresultaten är 

att elevhälsoteamen …”utgår ifrån att barnet är problemet och att barnet inte uppfyller de 

förväntningar som man kan ha på en elev” (Hjörne & Säljö, 2013, s 122). Man ägnar sig i stor 

utsträckning åt så kallade ”troubles talk” där händelser som avviker från det förväntade görs till 

föremål för diskussion. Det finns mycket få beskrivningar och förklaringar som handlar om de 

omständigheter som barnen befinner sig i och mycket lite sägs om undervisningen och hur den 

bedrivs. En pedagogisk analys av vad barnen klarar av och inte klarar av i skolarbetet 

förekommer sällan i detta forum. Hjörne och Säljö finner även att mycket lite tid läggs på samtal 

om elevers styrkor, vad som engagerar dem, vilka framsteg de gjort och vad man kan bygga på 

i ett förändringsarbete (Hjörne & Säljö, 2004, 2013, 2014). I resultaten kommer det fram att det 

som anses vara ett problem på en skola inte ses som problem på en annan, vilket kan jämföras 

med Anderssons (1999) tankar kring vad som är ett problem och vems det är.   

 

2.2.2 Forskning om faktorer som minskar riskerna för barn att fara illa 

Det finns en hel del sätt att stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa och de flesta av de 

nedan beskrivna sätten innefattar såväl eleven som dennes familj. Att sätta in stöd till elever 

och familjer samt att ha ett systemteoretiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv visar sig 

vara av godo. Exempel ges på att stödja barn i sina upplevelser av KASAM.   
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Flera studier som gjorts kring elever som upplevs svåra att hantera i skolan, visar att en god 

samverkan mellan skola, vårdnadshavare och socialtjänst ger goda resultat för elevernas 

utveckling, såväl den kunskapsmässiga som personliga. Samverkan mellan dessa utvecklar 

även föräldrarnas förmåga ta hand om sina barn och den ömsesidiga relationen mellan förälder 

och barn (Featherstone & Manby, 2005; Moran & Ghate 2005; Winter, Morawska & Sanders, 

2011).  Bland annat visar en studie att användandet av ett Tripel-P-program, en evidensbaserad 

familjeåtgärd för positivt föräldraskap, arrangerat av socialtjänsten, att föräldrar genom att 

förändra sitt förhållningssätt till sina barn och sitt agerande mot barnen, utvecklade sin 

föräldramedvetenhet, självtillit till föräldraskapet och sänkte nivån av dysfunktionalitet. Detta 

ledde till att de problematiska barnbeteendena förbättrades. Ett för- och eftertest genomfördes 

i studien och eftertestet visade att såväl mammor som pappor hade signifikant större kunskaper 

om föräldraskap, större självtillit, mindre dysfunktion och rapporterade mindre intensitet i 

barnens dåliga beteenden, än då förtestet genomfördes (Winter m fl, 2011). En annan studie av 

Featherstone och Manby (2005), visar att en insats, utförd av socialtjänsten, som genomfördes 

i form av samtal med såväl elever som föräldrar för att förbättra beteendekontrollen hos 

eleverna hade god effekt. Samtalen gjorde att föräldrarna kände sig mer behövda och mer 

lyssnade på i skolan än vad de tidigare upplevt och de uppmanades att vara mer delaktiga i sina 

barns skolgång. Bland annat fanns det på skolan ett volontärprogram, där föräldrar fick agera 

klassrumsassistenter. Detta ledde till att de fick insyn i skolans värld och kände sig behövda. 

Det tillsattes även mångprofessionella team i skolan, i vilka personer från flera olika 

professioner var representerade. Detta gagnade såväl skolpersonal som elever.  

 

Andra studier visar att framgångsfaktorer för att vända felaktiga och destruktiva mönster är att 

bjuda in föräldrar till gemensamma samtal och att alla har en gemensam syn på målet, att 

personalen får handledning och att det är korta beslutsvägar. En annan viktig faktor är att det 

finns mångprofessionella team där alla har fokus på vad som främjar barnet eller eleven bäst 

(Jacobsson & Lundgren, 2013; Thornberg, 2008). Forskning visar att implementering av 

mångprofessionella team i skolor, vilka ska hantera och samverka kring elever i riskzon och 

elever som far illa eller riskerar att fara illa, har positiva effekter. Arbetet genomförs såväl kring 

kunskapsrelaterade frågor som beteendemässiga svårigheter och teamet stödjer lärare i dessa 

frågor. De effekter man kunnat se är att elevsvårigheterna rörande kunskapsinhämtning och 

beteendeproblematik har minskat, vilket man ser på ökad måluppfyllelse samt minskad 

aggressivitet bland eleverna. Även elevfrånvaron har minskat och exkluderingen av elever från 

den ordinarie undervisningsgruppen. Fler elever kan alltså delta i den ordinarie undervisningen 
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tillsammans med klasskamrater (Thornberg, 2008). Nätverksmöten, med många kompetenser 

och den aktuella familjen, har visat sig vara en bra metod för framgång (Klefbeck & Ogden, 

2003). Andra metoder som visat sig framgångsrika är Marte Meo, där man hjälper föräldrar att 

se barnens behov och resurser och stödjer deras samspel med barnen på ett 

utvecklingsfrämjande sätt. Projekt Pinoccio är ett annat projekt som riktar sig mot varaktigt 

normbrytande beteende hos barn upp till 12 år. Förutsättningarna för god samverkan är t ex 

styrning, struktur och samsyn (Jacobsson & Lundgren, 2013; Thornberg, 2008).  

 

En studie, genomförd av Walker, Horner, Sugai, Bullis, Sprague, Bricker och Kaufman (1996) 

visade att en framgångsfaktor för elever i riskzon var att hålla dem engagerade i skolarbete så 

länge som möjligt. Därigenom ges möjligheten att utveckla deras färdigheter och förmågor i 

skolämnen, påverka dem på positiva sätt och förebygga att de involveras i problemskapande 

kamratgrupper under dagtid. De kan även ges möjlighet att träna på mer adaptiva och passande 

beteendemönster och förändra sina tidigare inlärda negativa beteendemönster då de är i 

skolmiljön. Studieförfattarna nämner även att exkludering, avstängning och uteslutning från 

skolan och undervisningen är vanliga lösningar för elever med riskbeteende, men att 

undersökningar har visat att metoder med bestraffningsåtgärder för elever med antisocialt och 

våldsamt beteende resulterar i en ökning av det oönskade beteendet. De resultat de kommit fram 

till är att skolor bör ha strategier och upplägg för arbete med alla elever där man tränar t ex 

konflikthantering, har samtal och arbetar med och om känslor och upplevelser och arbetar med 

ilskekontroll.  Detta arbete bör göras för att hindra många från att hamna i riskzon för dåligt 

beteende. De kommer även fram till att de elever som inte i tillräcklig utsträckning svarar på 

dessa gemensamma interventioner bör tränas i individuellt uppsatta program för att ändra sitt 

beteende.  

 

På flera håll i Sverige har samverkan utvecklats för att förbättra placerade barns och ungas 

skolprestationer, genom en verksamhet som går under namnet Skolfam. Familjehemsföräldrar 

och lärare får stöd och handledning av ett team med representanter för olika yrkesgrupper för 

att kunna ge det placerade barnet rätt stöd. Tillsammans tar de fram en individuell handlingsplan 

som de arbetar efter och följer upp. Vissa kommuner har tillsatt särskilda skolsamordnare för 

placerade barn. För samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns exempel 

på gemensamma riktlinjer och rutiner. Socialstyrelsen och Skolverket har tagit fram en 

vägledning om placerade barns och ungas utbildning och hälsa för att stödja samverkan. 

Förutom att uppmärksamma målgruppens behov inom dessa områden är vägledningen tänkt att 
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vara ett praktiskt kunskapsstöd för skolan, hälso- och sjukvården, tandvården och 

socialtjänsten. Vägledningen har förtydligat ansvarsfördelningen och identifierat kritiska 

punkter i samverkan mellan de olika aktörerna. Den lyfter bland annat fram vikten av att i 

samband med en placering kartlägga barnets skolprestationer och skolrelaterade behov och hans 

eller hennes hälsa och hälso-och sjukvårdskontakter. Med en sådan kartläggning som 

utgångspunkt blir det lättare att följa hur vården tillgodoser behoven hos de placerade barnen 

och unga (Socialstyrelsen, 2013). 

 

En faktor som kan minska risken att ett barn far illa är barnets upplevelse av KASAM, vilket 

innebär en persons förmåga att förstå helheten i en stressad situation samt dess kapacitet att 

använda tillgängliga resurser för att hantera den stressade situationen (Gassne, 2008; Centrum 

för salutogenes, 2015). Begreppet KASAM utvecklades av den amerikanske professorn i 

medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena 

forskningen är känsla av sammanhang – KASAM. Det engelska begreppet för samma sak är 

Sense of Coherence och förkortas SOC. Enligt Antonovsky skapas KASAM i de tidiga 

livserfarenheterna, men den kan även stärkas senare i livet. I Antonovskys modell fokuserar 

man på tre grundläggande aspekter: Problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och 

KASAM. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av 

hot och stressorer, exempelvis socialt stöd, kunskap, intelligens, stark jag-känsla osv (Gassne, 

2008; Wikipedia, 2015). Dessa faktorer finns inom människan och är bundna till dess person 

och kapacitet. Huvudfaktorn är inte vad som är möjligt utan vilken kunskap man har att använda 

och återanvända resurserna för det avsedda ändamålet (Centrum för salutogenes, 2015). God 

GMR leder till stark KASAM. Inom begreppet KASAM ryms tre begrepp som står i relation 

till varandra: Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Tillvaron blir sammanhängande 

när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull (Gassne, 2008; Myndigheten för 

skolutveckling, 2007; Wikipedia, 2015).  

 

2.2.3 Samverkan 

Grader av samverkan – interorganisatorisk, interprofessionell och intersektoriell 

samverkan 

Samverkan sker i många fall mellan olika organisationer och med olika professioner. Det 

händer även att den sker mellan olika samhällssektorer med olika verksamhetsinriktningar och 

olika huvudmän. Alla dessa olika samverkansformer har olika begrepp knutna till sig. 
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Interorganisatorisk samverkan, interprofessionell samverkan och intersektoriell samverkan. Ett 

vanligt förekommande arbetssätt vid samverkan är sk mångprofessionella team, med olika 

professioner från olika aktörer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

 

Samverkan som sker mellan olika organisationer kallas för interorganisatorisk samverkan 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Den typen av samverkan är oftast interprofessionell, 

eftersom den i allmänhet innebär en samverkan mellan olika professioner och yrkesgrupper. 

Den samverkansskyldighet som Sveriges riksdag beslutade om 2003 är intersektoriell eftersom 

den omfattar flera samhällssektorer med olika verksamhetsinriktningar och skilda 

huvudmannaskap (skolan och socialtjänsten under kommunens huvudmannaskap och polisen 

under statens huvudmannaskap). Intersektoriell samverkan är den mest komplexa formen av 

samverkan eftersom den omfattar både en interorganisatorisk och en interprofessionell 

samverkan och även har olika hierarkier för styrning och kontroll av verksamheten (Axelsson 

& Bihari Axelsson, 2007).   I den samverkan som finns mellan de för studien aktuella 

verksamheterna (skolan, socialtjänsten och polisen) kan organisationen beskrivas i följande 

figur. Chefer inom de tre verksamheterna fattar gemensamma beslut och implementerar sedan 

dessa i sina respektive verksamheter. Mellan dessa olika verksamheter sker sedan samverkan 

för att arbeta med en samsyn och helhetsbild kring de elever som är i behov av samverkan 

mellan verksamheterna (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

 

 

Figur 2. Samverkan. Källa: Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 18 (endast tre delar finns 

med eftersom denna studie rör samverkan mellan tre verksamheter) 

 

Samverkan i olika välfärdsorganisationer, sk interorganisatorisk samverkan, organiseras ofta 

med gränsöverskridande mångprofessionella team. Ett sådant team kan definieras som en liten 

grupp personer, ofta från olika professioner, som arbetar tillsammans, tvärs över formella 

organisatoriska gränser för att ge service åt en speciell grupp av klienter, i denna studie elever 
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som far illa eller riskerar att fara illa (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, Johansson, 2013). En 

annan definition av mångprofessionellt team är: ”ett team kan sägas bestå av ett antal personer 

med kompletterande kunskaper som arbetar tillsammans i ett ömsesidigt beroende för att nå 

gemensamma och högt värderade mål” (Blomqvist, 2009, s 17). Blomqvist (2009) tar upp ett 

antal fördelar med mångprofessionella team och de är bland annat att de ger goda möjligheter 

till att ha ett helhetsperspektiv på problematiken för den man samverkar kring, att det ger goda 

möjligheter till att erbjuda ett vitt spektra av individuellt anpassade insatser, att det ger goda 

möjligheter till att erbjuda genomgripande insatser, samt att det mångprofessionella samarbetet 

ökar möjligheterna till framväxten av nya, kreativa idéer för arbetet. Blomqvist (2009) tar även 

upp att teamorganisationen även kan ge en högre effektivitet i jämförelse med s.k. traditionella 

organisationsformer.  

 

Flera forskare har valt att beskriva samverkan som en linjär process med flera faser. Dessa 

tankar om linjära processer har dock kommit att kritiseras, eftersom de ansetts vara orealistiska 

och otillräckliga. Kritikerna menar att det är ett alltför instrumentellt synsätt och att antagandet 

att processer är linjära inte stämmer (Eriksson m fl, 2007).  

 

En annan teori som kan appliceras på intersektoriell samverkan, innehållande såväl 

interorganisatorisk och interprofessionell samverkan, är systemteorin. Den innebär ett 

dialektiskt perspektiv, dvs att olika faktorer ömsesidigt, dialektiskt, påverkar varandra.   

Systemteorin vilar på antaganden om att en organisation är ett öppet och levande system, där 

förändring är nödvändigt för dess utveckling och överlevnad. Förändringar bör enligt denna 

teori inte planeras, utan ska växa fram naturligt och arbetas med vartefter de uppkommer 

(Eriksson m fl, 2007). Även den socialkonstruktivistiska teorin kan appliceras på intersektoriell 

samverkan eftersom det är i samspel med andra, som såväl människorna själva som 

verksamheterna de företräder, utvecklas (Andersson, 2013; Brodin, 2008; Jacobsson & 

Lundgren, 2013).  

 
Framgångsfaktorer för samverkan 

För att samverkan ska bli framgångsrik krävs vissa förutsättningar. I de studier och den litteratur 

jag tagit del av nämns ledord som: kommunikation, ledning, samsyn, intresse, kunskap, 

förståelse, gemensamma mål och struktur som några exempel för att god samverkan ska kunna 

ske. Samverkan är ett av flera medel för att uppnå ett gemensamt mål. Gemensamma och tydliga 



18 
 

mål har stor betydelse för samverkansprocessen (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 

Skolverket, 2009; Bergnehr, 2014; Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

 

Det finns olika framgångsfaktorer för samverkan. Brandt m fl (2007) tar upp Stenbergs fyra 

grundläggande premisser för samverkan. Den viktigaste faktorn är kommunikation. Det behövs 

för att skapa gemensamma synsätt och föreställningar, för att skapa helhetsinsatser, för att sätta 

samman samverkansgrupper, för att definiera roller och arbetssätt samt för att vidmakthålla 

dessa. Den andra framgångsfaktorn är den ledning som understödjer framgångsrik 

kommunikation. Ledningen ska med kraft föra ut den vision som finns om det resultat som ska 

uppnås, kommunicera med alla berörda, skapa förankring och mandat för samverkan, stödja 

processen genom dialog om förväntningar och rimliga resultat, samt följa upp resultatet på ett 

sätt som underlättar lärande. Den tredje framgångsfaktorn är uppföljning. Genom den tar man 

reda på både om och hur man uppnår resultat. Uppföljning bör göras kontinuerligt för att man 

ska kunna genomföra förändringar om arbetet inte går som man önskar. Uppföljningen ska 

fånga in såväl avsedda resultat som oväntade utfall. Viktigt är även att dokumentera hur man 

planerat och resonerat längs vägen för att kunna förstå varför ett resultat uppnåtts. Den fjärde 

framgångsfaktorn är förekomsten av gemensamma synsätt och föreställningar. Dessa 

gemensamma bilder ger svaret på varför man vill åstadkomma något, en bild av vad man vill 

åstadkomma, samt föreställningar om prioriteringar och avgränsningar. Dialog och gemensam 

reflektion krävs för att jämka ihop olika föreställningar till något gemensamt (Brandt m fl, 

2007).  

 

I en annan studie nämns intresse och engagemang, förankring, kunskap och förståelse hos 

politiker, förvaltningschefer och övriga deltagare som framgångsfaktorer i samverkansarbete. 

Där framskrivs även vikten av att ha en tydligt utformad handlingsplan, vilken även är politiskt 

fastslagen samt tydliga mål för arbetet. Det är även viktigt med ett ”ge och ta-förhållande” 

mellan de olika deltagarna (Hellmark & Tykesson, 1999).  

 

Implementeringen av en ny samverkansmodell för att stödja utsatta och känsliga barn och 

ungdomar med komplexa sociala och psykologiska svårigheter och problem studerades i en 

studie av Johansson (2013). Implementeringen av modellen beslutades på såväl läns-, som 

landstings- och kommunnivå och det gjordes för att man upplevt att specialiseringen ökat 

markant inom flera områden där målgruppen påträffades och denna specialisering hade lett till 

att flera patienter/brukare hamnat mellan stolar. En annan effekt av specialiseringen var att 
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helhetsbilden av målgruppens svårigheter och problem inte var tydlig. Detta ledde till att de 

därför inte erhöll adekvata insatser och stöd. För att komma till rätta med detta genomfördes 

implementeringen av samverkansmodellen och det är denna som Johansson studerat. De 

faktorer för framgång i samverkan som han skriver fram är: förståelse, vilja och förmåga och 

han bedömer hur olika samverkanspartners kan hantera dessa faktorer. Det som ansågs viktigt 

i implementeringsprocessen var även kommunikation. Fortlöpande fördes samtal med politiker, 

chefer och utförare om projektets och modellens olika faser. De resultat Johansson skriver fram 

är bl a att de områden där implementeringen av modellen nått minst framgång var hos dem som 

arbetade med de minsta barnen; BVC samt förskoleorganisationen. Detta var något som han 

såg som en stor brist eftersom det är i de verksamheterna de möter de yngsta barnen och kan 

uppmärksamma de avvikande beteendemönstren och det avvikande måendet först. Tidiga 

insatser är en av framgångsfaktorerna för att bryta negativa mönster eller måenden. De områden 

som nått bäst bestående resultat är alla på specialistnivå (ex barn- och ungdomspsykiatrin och 

barn- och ungdomsmedicinsk klinik).  Han ser även att ju längre tid metoden är i bruk, desto 

bättre blir resultaten, något som är stärkande. De resultat som framkommit har alla funnits i 

situationer där en insats satts in för ett barn eller en ungdom och de är således reaktiva snarare 

än proaktiva. En proaktiv organisation är mer inriktad mot kärnfrågor och försöker att 

förebygga lidande hos utsatta och känsliga barn (Johansson, 2013).  

 

I den utvärdering av samverkan som Danermark, Germundsson, Englund och Lööf (2009) 

genomfört framkommer att förankringen av projektens mål på såväl politisk-, verksamhets- 

som förvaltningsnivå är av central betydelse. De uttrycker även vikten av att systematiskt i 

planeringsskedet i görligaste mån harmoniera de inblandade aktörernas regelsystem. De tar 

även upp vikten av gemensamma mål som är tydligt uttalade och mätbara och att det är viktigt 

att kartlägga resursflödet och ekonomistyrningen mellan de olika aktörerna som är med i 

samverkan. De kommer även fram till att de samverkande parternas synsätt påverkar 

samverkansprocessen och därför bör såväl parternas syn på samverkan som på det man 

samverkar kring definieras och tydliggöras. Även kunskapsdimensionen är viktig i samverkan 

och har man brister i kunskap om varandra och i kompetens avseende samverkansprocessen 

kan detta vara en grund för svårigheter i samverkan.  

 

Många forskare påpekar att gemensamma klara och tydliga mål och ansvarsområden är av stor 

betydelse för samverkansprocessen (Eriksson m fl, 2007; Johansson, 2013; Thornberg, 2008; 

Walker m fl, 1996). Även en tydlighet bör finnas rörande termer och begrepp. I strukturen ligger 
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att avtal upprättas mellan berörda verksamheter om gemensamma mål, riktlinjer dras upp inom 

specifika områden, handlingsplaner utarbetas, samordnarfunktioner tillsätts för att hålla ihop 

verksamheter och mål, en gemensam plan upprättas vilken innefattar insatser från flera 

huvudmän, särskild samverkanskompetens tillsätts i berörda verksamheter och plan för att 

sektorsövergripande möten planeras och genomförs upprättas (Myndigheten för skolutveckling, 

2007).  

 

Behovet av samsyn uppstår när flera aktörer behövs för att lösa ett problem. En viss grad av 

gemensam problemförståelse är nödvändig för att samverkan ska kunna fungera. En viktig 

aspekt i samverkansprocessen är hur det problem som ska lösas uppfattas bland de olika 

aktörerna. Beroende på deras bakgrund, värderingssystem och uppfattningar kan problemen 

förstås ur olika synvinklar. Samsyn innebär inte att skillnader mellan de professionellas olika 

uppdrag suddas ut, utan snarare om att tilliten mellan de professionella finns och att de har en 

gemensam bild av arbetet och gemensamma begrepp. Samsynen behöver genomsyra samtliga 

nivåer i verksamheten och beslutsprocessen (Eriksson m fl, 2007; Myndigheten för 

skolutveckling, 2007).  

 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar kan ofta vara kopplad till andra problem hos barnet eller 

i familjen. Eftersom grunderna till ohälsan ofta ligger på olika plan krävs ett samarbete mellan 

hälso- och sjukvården och till exempel skolan, socialtjänsten och polisen för att kunna hjälpa 

och stödja barnen och ungdomarna att komma ur denna ohälsa. När samverkan fungerar bra 

kring barn som far illa eller riskerar att fara illa har det visat sig ge goda resultat såsom minskad 

skolfrånvaro, minskat missbruk och fler familjer som söker stöd hos socialtjänsten. På flera håll 

arbetar huvudmännen med att förbättra samverkan genom att upprätta samarbetsavtal mellan 

verksamheter eller länstäckande styrdokument (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Svårigheter i samverkan  

Det händer att samverkan inte fungerar som man önskat och anledningarna till det kan vara 

många. I ett antal studier tas hinder för samverkan upp och skäl som änges är bl a: fördelningen 

av ansvarsområden, bristande förtroenden, personbundenhet, olika syn på problem/svårigheter, 

olika regelverk och bristande styrning.  

 

En studie om hinder i samverkan mellan vård, socialtjänst och skolan, genomförd av Widmark, 

Sandahl, Piuva & Bergman (2011), visar att hinder för att samverkan uppstår utgörs av 
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fördelningen av ansvarsområden, förtroenden och de professionella mötena. Framför allt 

berodde hindren på bristande tydlighet. Det visade sig i studien att det ofta fanns en vilja att 

samverka mellan de olika personerna i de olika verksamheterna, men att det saknades en tydlig 

styrning från chefshåll om hur samverkan skulle gå till och vem som skulle göra vad. Därför 

blev det personbundet och man visste inte vem som hade mandat att göra vad. Bristen på 

förtroende visade sig bottna i att man hade för lite kunskap om varandras färdigheter, resurser 

och verkningsområden. Det tredje området som visade sig utgöra ett hinder i samverkan var de 

professionella mötena. Här visade det sig att outtalade skillnader i sättet att lyssna på barnen 

och bemöta deras behov i vissa fall ledde tillmissförstånd mellan aktörerna. Även 

kommunikationen påverkades av skillnader i uppdragen och utgångslägena för de olika 

aktörerna och detta skapade frustration.  

 

En annan studie, genomförd som en utvärdering av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 

samt barn- och ungdomspsykiatri, av Danermark m fl (2009) visar att frågan om regelverk som 

styr olika verksamheter kan vara en källa till problem ifall de ”krockar” med varandra. I annan 

forskning framkommer det att samverkande organisationer ofta är underkastade olika typer av 

regelverk och att ett sätt att förebygga detta är att systematiskt granska de involverade 

regelverken för att identifiera eventuella problem och undanröja dem eller ge tydliga 

instruktioner kring hur de ska behandlas. I det projekt Danermark m fl studerat har sådan 

systematisk granskning inte gjorts. I studien har fokus legat på begreppen styrning, struktur och 

samsyn. De kan i resultaten se att styrningen har fungerat väl i de flesta fall och att strukturen 

generellt har förbättrats men att det gått för kort tid (12 månader) sedan samverkansprojektet 

startade. Det krävs en tidsperiod av 4-6 år för att en struktur ska bli tydligt förankrad. De finner 

även att det finns en positiv utveckling rörande tydlighet i verksamheten. Arbetsfördelningen, 

rollerna och rutinerna har blivit tydligare liksom riktlinjerna och verksamhetsplanerna. Däremot 

är kunskaperna om varandras verksamheter och förståelse för varandras arbetsvillkor något som 

inte alls framkommer som utvecklat under den tid projektet varit igång. Rörande samsynen kan 

utvärderarna se att viss positiv utveckling skett under projekttiden, men att många inblandade 

haft liten erfarenhet av samverkan, samt att olika synsätt inte framkommit i så stor utsträckning 

(Danermark m fl, 2009).  

 

Kommunernas socialtjänst är i hög grad specialiserad och olika funktioner inom verksamheten 

arbetar med olika frågor. Detta kan få negativa konsekvenser för de barn och föräldrar som har 

kontakt med den sociala barn- och ungdomsvården. Exempelvis kan handläggarna få 
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svårigheter att upprätthålla en helhetssyn på barnet, eftersom kontinuiteten i kontakten med 

barnet bryts när barnet går vidare i processen, från utredning till insats och slutligen till 

uppföljning av insatsen. Barnet får byta kontakter på sin väg genom systemet, och det kan då 

vara svårt för barnet och föräldrarna att överblicka vad som händer (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007; Ahlberg, Bihari Axelsson & Axelsson, 2009; Johansson, 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). För att motverka dessa negativa konsekvenser finns sedan 2007 

utarbetade rutiner för samverkan med andra aktörer (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Barn och unga som behöver hjälp och stöd är beroende av att stödinsatserna omfattar hela deras 

livssituation, och att insatserna samordnas mellan de verksamheter och huvudmän som ansvarar 

för olika delar av stödet. Detta behov gäller inte minst samverkan mellan förskola, skola, hälso- 

och sjukvård och socialtjänst (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Beslutsfattande inom kommunal förvaltning präglas av partipolitiska ställningstaganden, något 

som kan göra att beslut fattas och sen rivs upp eller inte får lika hög prioritet vid ett maktskifte. 

Det kan också påverkas av att beslut ska tas i grupper bestående av individer vilka representerar 

olika partier och nämnder, med olika uppfattningar. Det kan därför vara svårt och ibland 

upplevas ointressant att formulera gemensamma mål. Detta kan framför allt upplevas under 

åren före ett riksdags- och kommunalval (Bergnehr, 2014). Dessa faktorer kan leda till en 

otydlighet och kortsiktighet i kommunernas arbete med samverkan mellan olika instanser.  

Många samverkansprojekt är just projekt, vilka kännetecknas av begränsning i tid. Målet är att 

arbetsformerna ska förankras och integreras så väl under projekttiden att det blir ett 

stadigvarande inslag i en verksamhet, men projektets framtid är ofta oviss eftersom den är just 

tidsbegränsad och de ekonomiska medlen är begränsade. De skilda regelsystemen hos de olika 

aktörerna gör att formulerandet av gemensamma och konkreta mål försvåras (Bergnehr, 2014).  

 

Kommunikation  

Kommunikation nämndes ovan som en framgångsfaktor för god samverkan. Det är av stor vikt 

att de samverkande aktörerna kommunicerar på samma nivå, så att alla kan känna sig delaktiga 

samt att man kommunicerar om ”rätt” saker. Många upplever att olika sekretessregler försvårar 

kommunikationen mellan de olika aktörerna.  

  

I en studie gjord med skolpersonal rörande samverkan med aktörer utanför skolan (Kreitz-

Sandberg, 2015) framkommer att välfungerande kommunikation mellan aktörerna och 

tillgängligheten till extern kompetens ses som viktiga faktorer för att organisera stödstrukturer. 
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Lärarna uppfattar dock att tillgängligheten ofta är begränsad och att det tar lång tid innan extern 

kompetens kan komma till användning för elever i behov av särskilt stöd (Kreitz-Sandberg, 

2015). En lärare uttrycker: ”We know an evaluation is underway, and I started to dig into 

understanding the whole, but it took a very long time to find someone who knew something at 

all. That´s a problem if the system is too big” (Kreitz-Sandberg, 2015, s 159). En annan faktor 

som framkommer i studien är att lärarna upplever viss frustration över att de inte får 

återkoppling från de övriga instanserna som arbetade kring eleverna. De upplevde även att de 

försåg de andra instanserna med information om eleven, men inte fick någon information 

tillbaka (Kreitz-Sandberg, 2015). Trots att studien genomförts i tre olika länder; Sverige, 

Tyskland och Japan framkom liknande uppfattning bland lärarna om utmaningarna att ha ett 

inkluderande klassrum, vilket förvånade studieförfattaren. En faktor som påverkar 

kommunikationen är de olika verksamheternas sekretessregler. Detta kan utgöra en begränsning 

för samverkan, och man bör inledningsvis undersöka olikheter som kan påverka samverkan. 

Det är av vikt att känna till sådant som begränsar deltagarnas tillgänglighet och möjligheter att 

sluta upp kring vissa mål och lösningar (Eriksson m fl, 2007). I motsats till ovanstående visade 

det sig i Johanssons (2013) studie, att det inte var faktorer som var svåra att påverka, så som 

lagar, sekretessregler eller geografiska avstånd, som var de stora hindren för att få samverkan 

att fungera.  

 

Även Thornberg (2008) tar upp kommunikation som ett viktigt begrepp i sin 

forskningsöversikt. I många av de studier han analyserat, framkommer vikten av god 

kommunikation för att nå framgång i arbetet kring elever i riskzon, kunskapsmässig eller 

beteendemässig. Är kommunikationen inte god, faller många mellan stolarna eller ges inte 

adekvat stöd för att utvecklas kunskapsmässigt och/eller beteendemässigt.   

 

Blomqvist tar i sin studie om kommunikation i mångprofessionella team (2009) upp vikten av 

kommunikation och påvisar att flera andra studier visat att en brist i mångprofessionellt arbete 

ofta är att man har olika terminologier. Detta kan orsaka svårigheter i samverkan bland annat 

eftersom man har svårigheter att förstå resonemang som förs av andra teammedlemmar.  Bristen 

på kommunikation och förståelse för varandras terminologi beror ofta på att man i 

utbildningssammanhang inte ges inblick i de förklaringsmodeller och terminologi som används 

av andra professioner som man kan komma att samverka med kring barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Även avsaknad av ett utvecklat yrkesspråk kan medföra svårigheter i 

mångprofessionellt arbete. Just ett outvecklat yrkesspråk har visat sig vara förekommande hos 
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många lärare och personer verksamma inom skolan och det kan leda till svårigheter att på ett 

konstruktivt sätt reflektera över den egna praktiken och till svårigheter att i ord och skrift 

formulera handlingsprogram för elevinsatser. 

 

Lagstadgad samverkan  

Sedan 2003 finns ett förtydligande om att skola, socialtjänst, polis och barn- och 

ungdomspsykiatri ska samverka kring de barn/elever som är i behov av samverkan. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att samverkan sker och att för att barn som far illa 

eller riskerar att fara illa får stöd och hjälp, men samtliga aktörer som arbetar med barn har en 

anmälningsskyldighet vid oro för ett barn.  

 

Skolan och socialtjänsten har båda som uppgift att verka för barns rätt till omsorg och goda 

uppväxtvillkor, utveckling, hälsa och lärande. Uppgiften finns även hos barn- och 

ungdomspsykiatrin, men det faller utanför denna studies ramar. De ökade kraven på 

specialisering och expertkunskap, i samband med välfärdsstatens uppbyggnad, har dock gjort 

att samhällets organisationer differentierats. För individen innebär detta att vård och stöd ofta 

ges av flera aktörer, ex skola och socialtjänst. Om det råder brist på samordning och gemensam 

planering kan det bli sämre och mer komplicerat för den som är i behov av hjälp. Detta har lett 

till att kraven på ökad samordning och samverkan ökat (Bergnehr, 2014; Johansson, 2013).  

 

Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. I förvaltningslagen (SFS 

1986:223) under rubriken samverkan mellan myndigheter står: ”Varje myndighet skall lämna 

andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten” (1986:223, 6§) 

När det gäller frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har de även en 

särskild skyldighet att samverka, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, 

socialtjänst samt hälso- och sjukvård. För skola och hälso- och sjukvård infördes skyldigheten 

den 1 juli 2003, samtidigt som samverkan lagstadgades att gälla även inom enskilt bedriven 

sjukvård, förskola, skola och skolbarnsomsorg (Skolverket, 2009). Dessa skyldigheter finns 

beskrivna i: Skollagen (SFS 2010:800), Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763), 

Patientsäkerhetslagen (2010:659), Polislagen (1984:387) och Socialtjänstlagen (2001:453) 

(Skolverket, 2009). Socialtjänstlagen formulerar ansvaret på följande sätt:  
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Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. (…) Nämnden ska aktivt verka för att 

samverkan kommer till stånd” (SoL 2001:453, 5 kap. 1a§).  

 

Skollagen betonar socialtjänstens ansvar genom följande formulering:   

 

Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, 

ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs (Skollag 2010:800, 29 kap. 13§).  

 

När det finns behov av omfattande och samordnade insatser runt ett barn eller en ungdom har 

således socialtjänsten huvudansvaret att hålla ihop insatserna medan varje part har ett ansvar att 

bidra med sin del utifrån sitt samhällsuppdrag (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Socialtjänstens uppgift är att utreda och att ge skydd och stöd. Insatserna riktas ofta till både 

barnet och familjen, i de flesta fall i ett frivilligt samarbete. Polisens uppgift är att både arbeta 

brottsförebyggande och åtgärdande. Barn- och ungdomspsykiatrins uppgift är att vara en 

specialistresurs som erbjuder utredning, vård och behandling för barn och ungdomar upp till 18 

år samt deras familjer. Förskolans och skolans uppgift uttrycks i skolans två huvuduppdrag, 

kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget (värdegrundsuppdraget). De flesta barn 

och unga vistas dagligen i förskolan eller i skolan vilket ger dessa verksamheter unika 

möjligheter att arbeta främjande och förebyggande (Skolverket, 2009). 

 

3. Metod 

I kapitlet ges argument för vald metod för studien, för datainsamling, urval, bortval av metoder, 

förfaringssätt vid analys av insamlat material och forskningsetiska aspekter.  

 

3.1 Metodval 

Jag har för avsikt att genomföra en studie där jag vill få en förståelse för hur aktörer som arbetar 

i skola, inom polisen och vid socialtjänsten uppfattar och beskriver samverkan kring elever som 

far illa eller riskerar att fara illa. För att kunna göra detta finner jag det optimalt att arbeta med 

hjälp av en kvalitativ metod. Jag vill karakterisera, gestalta och beskriva egenskaperna hos ett 

fenomen (Trost, 2012).  
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Det centrala i kvalitativa metoder skulle således vara att man söker finna de kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden… 

(Larsson, 1986, sid 8).  

 

Den metod jag valt att arbeta med är datainsamling med hjälp av enkäter och tematisk analys. 

Utifrån mitt syfte med studien anser jag att datainsamling med hjälp av enkät är en bra metod 

eftersom jag på så sätt kan ta del av många personers uppfattningar av samverkan. Processen i 

tematisk analys innehåller att systematiskt undersöka och arrangera datamaterialet för att 

komma fram till ett resultat. I en sådan analys arbetar man aktivt med sina data genom att 

organisera dem, bryta ner dem till hanterbara enheter – koder, vilka man sedan ytterligare bryter 

ner och sätter ihop till teman för att slutligen söka mönster i dessa (Braun & Clarke, 2006; 

Bryman, 2011; Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013; Fejes & Thornberg, 2009). Styrkan med 

detta analyssätt är att de mänskliga insikter och erfarenheter som erhålls i datainsamlingen 

genererar nya förståelser och sätt att se på företeelser i analysen, medan svagheterna är att den 

är så starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt och kreativitet. Eftersom 

forskaren utgör en så central del av analysen är resultatets kvalitet starkt beroende av hen (Fejes 

& Thornberg, 2009).  I den tematiska analysen ligger fokus på vad som sägs och presenteras av 

informanterna och inte hur de säger eller uttrycker det (Bryman, 2011).  

 

3.2 Datainsamling 

Den datainsamling jag har gjort består av enkäter (Bilaga 2, 3 och 4). De enkäter jag utformat 

är sk webenkäter som skickas till den utvalda populationen, rektorer på grundskolan, poliser 

och personal inom socialtjänsten som kommer i kontakt med barn och ungdomar (Trost, 2012). 

Jag har utformat webenkäter som har sänts via e-post och besvarats online. Jag utformade tre 

enkäter med olika typer av frågor och svarsalternativ, såväl strukturerade som ostrukturerade. 

Det finns fritextsvar, flervalssvar och kryssvar i enkäten. Jag har arbetat med enkäten så att den 

ska vara enkel och behaglig att fylla i och besvara frågorna, samt anpassat den så att formuläret 

underlättar inläsningen av resultaten och kodningen av desamma (Trost, 2012). Alla tre 

enkäterna innehåller samma frågor och har en hög grad av standardisering, dvs de saknar 

variation och ser likadana ut för alla (Trost, 2012). Eftersom de tre enkäterna vänder sig till 

olika yrkesgrupper (inom skolan, socialtjänsten och polisen) och jag efterfrågar hur de förhåller 

sig till samverkan med skolan finns det en liten varians i utformandet. Nedanstående illustration 

visar detta.  
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   Figur 3, Samverkansaktörers relation till varandra 

 

Fördelarna med enkät är att jag har kunnat nå ut till många och få in många skilda svar och 

erhållit svar på de undringar jag har i mitt syfte och mina frågeställningar. Hade jag istället gjort 

intervjuer hade jag inte kunnat nå ut till lika många och på så sätt inte heller kunnat få så många 

skiftande svar.  

 

Då samtliga enkäter besvarats i textform skrivet på dator, har jag inte genomfört något 

omfattande transkriberingsarbete. Jag har dock vid genomläsning av svaren gjort en del 

stavningskorrigeringar. Annan språklig korrigering har jag inte gjort.  

 

Insamlandet av data till min studie har skett genom enkäter, som tidigare beskrivits. Enkäterna 

rörande skolans samverkan med polis och socialtjänst skickades ut till 105 rektorer på de fyra 

kommunernas kommunala grundskolor. I samband med första utskicket sände jag även med ett 

missivbrev där bland annat studiens syfte beskrevs (Bilaga 1). Ett antal rektorer besvarade 

enkäten och några svarade att de ej var intresserade av att delta. Därefter skickades tre 

påminnelser ut och i den näst sista bad jag rektorerna att besvara mailet med ett nej ifall de inte 

ville ha fler påminnelser. Vid varje påminnelse besvarades ett nytt antal enkäter. Totalt har 45 

enkäter besvarats. 24 personer har meddelat att de ej vill delta i studien och övriga har ej 

responderat alls på de förfrågningar jag skickat. Till socialtjänsten i de olika kommunerna har 

jag skickat 21 enkäter och erhållit 9 svar. 3 personer har meddelat att de ej vill delta i studien 

och övriga har ej responderat alls. Till polisen har jag endast kunnat skicka enkäter till 

representanter i tre kommuner, då jag ej fått någon uppföljande kontakt i den ena kommunen. I 

de tre kommunerna har jag fått några kontakter. Jag skickade enkäten till 6 personer och har 

fått svar från 4 personer. 1 person har meddelat att hen inte vill delta i studien.  

 

Polis 

Skola 

Social-

tjänst 
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3.3 Urval 

Den population jag valt till min studie är av varierad art. Jag bestämde mig inledningsvis för att 

jag ville samla in information från 4 av varandra oberoende kommuner. Jag valde kommuner i 

min geografiska närhet som parvis har liknande befolkningsmängd. 2 kommuner med ca 

140 000 invånare och två mindre kommuner med ca 11 500 respektive ca 14 300 invånare. Det 

urval jag gjort är icke-slumpmässigt och ett sk strategiskt urval (Trost, 2012). Jag har valt att 

sända enkäten till samtliga rektorer (105 st) i den kommunala grundskolan i de fyra 

kommunerna, för att få svar från personer med liknande befattning. Eftersom samtliga 

respondenter i skolan sitter med och beslutar i ärenden som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa antar jag att de bör vara insatta i samverkan med socialtjänsten och polisen. För att 

begränsa antalet valde jag enbart kommunala skolor Jag har valt att sända enkäten till personer 

inom socialtjänsten i de fyra kommunerna som på något sätt arbetar med barn som far illa eller 

riskerar att fara illa (21 st). Likaså har jag sänt enkäten till poliser som på något sätt arbetar eller 

arbetat med barn som far illa eller riskerar att fara illa (6 st).  

 

3.4 Förfaringssätt vid tematisk analys  

Den tematiska analysen går ut på att finna teman inom vilka variationen i uppfattningar och 

upplevelser hos respondenterna karakteriseras. Arbetet med att gestalta dessa variationer kräver 

läsning och reflektion av det empiriska materialet, upprepade gånger (Braun & Clarke, 2006).  

 

Det är av stor vikt att kritiskt granska de kategorier man formulerat för att eventuellt upptäcka 

helt nya dimensioner i de svar man fått. Det kan kräva såväl nya formuleringar och nya 

kategorier för att fångas in. Genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det 

karakteristiska för en uppfattning. Vid utformningen av kategorierna är det viktigt att de är väl 

förankrade i enkätmaterialet och att det är troget den variation som finns i svaren. Dessutom 

ska kategorierna vara så pass skilda åt att de inte överlappar varandra eller uttrycker glidande 

övergångar från den ena till den andra (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011; Larsson, 1986; 

Vaismoradi m fl, 2013). De svar jag fått in genom mina enkäter lade enkätprogrammet upp i en 

datamatris, vilken påminner om nedanstående exempel och den lämpar sig väl vid 

undersökningar av denna typ (Bryman, 2011).  
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 𝐹𝑟å𝑔𝑎1 𝐹𝑟å𝑔𝑎2 𝐹𝑟å𝑔𝑎3 … 𝐹𝑟å𝑔𝑎𝑛 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛1      

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛2      

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛3      

…      

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛      

 Figur 4. Datainsamlingsmatris 

 

För varje person finns tillgängliga data för var och en av variablerna (frågorna) som har samlats 

in vid intervjuerna. Dessa förs in i respektive frågas spalt (Bryman, 2011). Genom att använda 

en datamatris specas informationen upp och tydliggörs rent visuellt för att underlätta 

kategoriseringen i analysarbetet. Analysmetoden i tematisk analys påminner om den som 

används i fenomenografi, samt i Grounded Theory och kvalitativ innehållsanalys. 

Analysmodellen för tematisk analys består av 6 steg; 1) Forskaren bekantar sig med materialet 

genom att läsa igenom de erhållna svaren många gånger. 2) Öppen/Initial kodning, man skapar 

koder från sina insamlade data, vilka identifierar tecken och mönster som verkar vara 

intressanta och karakteristiska för materialet. 3) Sökning efter teman, denna process startar när 

all insamlad data har blivit kodad och granskad. Här ska man minska antalet koder till 

potentiella övergripande teman. Det kan vara såväl övergripande teman som sub-teman inom 

dessa. 4) Skapa homogent innehåll i varje tema, Utifrån de övergripande och sub-temana 

förfinas teman. Vissa tidigare uppsatta teman förs samman då de innehåller liknande data och 

andra kan behöva delas upp i mindre, förfinade teman. Data inom varje tema ska hänga samman 

på ett meningsfullt sätt och det ska finnas identifierbara distinktioner mellan de olika temana. 

5) Definiera och namnge teman, här definieras och förfinas temana återigen och de ges namn. 

Varje tema är vid denna punkt tydligt detaljerat och det är viktigt att avväga hur väl temat passar 

in i studiens övergripande innehåll. 6) Rapportskrivning, i denna fas används de tydligt 

framskrivna temana och den innehåller att genomföra den avslutande analysen av datan och 

skrivandet av resultatet och analysen. I skrivandet ska tydliga argument föras fram i förhållande 

till studiens uppsatta frågeställningar och kopplingar göras till teorier och tidigare forskning 

(Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011; Vaismoradi m fl, 2013).   
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Den tematiska textanalysmodellen upplever jag tydlig och konkret och jag anser att den kan 

hjälpa mig att nå de mål jag har med uppsatsen, nämligen att hitta gemensamma 

framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter i samverkansarbetet.  

 

3.5 Metoddiskussion 

För att säkerställa validitet och reliabilitet i den kvalitativa studien krävs insikt i och förståelse 

för insamlingen av material och det insamlade materialet.  Vid användande av enkäter erhåller 

man ofta lägre svarsfrekvens än vid t ex intervjuer (Trost, 2012) och i mitt fall har 

svarsfrekvensen varierat mellan de tre aktörerna, men ligger i snitt på 46 % vilket är en relativt 

låg svarsfrekvens, Jag har skickat ut många påminnelser, men ändå inte erhållit högre 

svarsfrekvens. Detta kan bero på flera orsaker. Vissa informanter har uttryckt att de ej haft tid 

att besvara enkäten, andra har ej ej haft tillräckliga kunskaper om samverkan och vissa har inte 

responderat alls.  

 

Inom polisen kunde jag inte hitta namn på någon att kontakta direkt via deras websida, så där 

fick jag förlita mig på ett kontaktformulär som fanns att fylla i vilket var riktat till polisen i 

område öst, där de aktuella kommunerna finns. Responsen på de förfrågningarna var av varierad 

grad och ledde till att jag fick respons från poliser i tre av de fyra kommunerna. Från polisen i 

den ena kommunen har jag alltså inte fått svar från någon respondent alls. Jag har fått en persons 

namn och adress och skickat förfrågan till hen, men inte fått någon feed back alls. Detta ser jag 

som en brist i min studie eftersom jag på grund av detta inte kan se om det finns några mönster 

i de stora respektive små kommunernas arbete kring samverkan. Däremot kan jag genom alla 

erhållna svar se många framgångsfaktorer och utvecklingsbara områden, samt olika sätt att 

samverka på. För några informanter hos polisen fungerade det inte att besvara enkäten online, 

varför de istället fått en wordfil med frågor, vilken de besvarat och återsänt. De svaren har jag 

sedan lagt in i svarsmatrisen.  

 

Det var svårt för mig att få tag på personer inom socialtjänsten eftersom kommunerna inte 

skriver ut vilka personer som arbetar inom den verksamheten på sina hemsidor. Jag har därför 

skickat ut förfrågningar till chefer inom socialtjänsterna i respektive kommun och bett dem att 

förmedla kontakter till personer i deras verksamhet som på något sätt arbetar kring barn som 

far illa eller riskerar att fara illa. Responsen från chefer har varit väldigt varierad i de olika 
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kommunerna. Detta har förmodligen medfört att jag inte kunnat ta del av så många svar som 

jag hade kunnat göra om jag kunnat skicka enkäten till fler personer.  

 

Inom ramen för denna studie har jag ej möjlighet att samla in så mycket data att jag kan 

generalisera mina resultat så att de representerar alla stora respektive mellanstora kommuner, 

för det har jag inget representativt urval (Trost, 2012), men min förhoppning är att kunna utläsa 

framgångsfaktorer som upplevs i samverkan och att sedan kunna använda dessa i mitt arbete 

som specialpedagog. För en kvalitativ studie är det inget mål att kunna rgeneralisera.   

 

När man gör kvalitativa analyser försöker man tolka innebörden i de uttalanden som 

intervjupersonerna gjort. Det problem som kan uppstå vid dessa analyser rör ifall 

studieförfattarens tolkning är rimlig och inte representerar dennes högst privata uppfattning. 

Risken finns att analysens trovärdighet brister. För att komma förbi detta problem är det bra att 

ha en oberoende bedömare som även denna tränger in i intervjumaterialet och därefter för olika 

intervjusvar till olika kategorier. Detta förfaringssätt leder till att det är de faktiska 

intervjusvaren som leder till kategorierna och inte en persons egna uppfattningar och 

förväntningar på svaren (Larsson, 1986). Inom ramen för detta examensarbete kommer jag inte 

att ha någon oberoende bedömare, men skulle jag genomföra en studie på högre nivå med större 

mängd insamlad data, skulle jag tycka att det vore en stor fördel med en oberoende bedömare.         

 

I de enkäter jag genomfört hade jag med fler frågor och områden än vad jag kunnat belysa inom 

ramen för denna studie. Min avsikt inledningsvis var att kunna ta med även dessa delar, men 

jag har varit tvungen att begränsa mig och därför har jag lått en del av den insamlade empirin 

förbli oanalyserad.     

 

3.6 Forskningsetiska aspekter 

I arbetet med studien tas hänsyn till de forskningsetiska principer som finns uppsatta av 

Vetenskapsrådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra principer som 

är uppsatta är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet, följt av några rekommendationer.  

 

Informationskravet uppfylls genom att jag inledningsvis, då kontakt tas med de aktuella 

uppgiftslämnarna; personerna jag ber besvara enkäten, informerar om vad deras uppgift i 
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projektet är och vilka villkor som gäller för deras deltagande samt upplyser om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Eftersom jag inledningsvis inhämtar 

uppgiftslämnarnas och undersökningsdeltagarnas samtycke och informerar dem om att de 

själva har rätt att avgöra hur länge de vill medverka i studien, samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande uppfylls även samtyckeskravet. Jag utsätter inte deltagarna i studien för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan om de väljer att avbryta deltagandet och har inte heller något 

beroendeförhållande till någon av dem. Rörande konfidentialitetskravet lagras och 

avrapporteras enkäterna så att inga utomstående kan identifiera dessa. Dessutom är alla 

kommun- och personnamn i studien fingerade för att det inte ska vara möjligt för utomstående 

att identifiera uppgiftslämnarna. De eventuella uppgifter som samlas in om enskilda personer 

ska endast användas för forskningsändamål och kommer inte att användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, helt enligt nyttjandekravet.  

 

Jag kommer även att följa rekommendationen som vetenskapsrådet ger att fråga 

undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och eventuella andra berörda personer om de är 

intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras samt om de är 

intresserade av att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

De besvarade enkäterna sparas, vilket är viktigt för att kunna visa upp dem vid eventuella 

tveksamheter till det framskrivna resultatet, samt för att öka transparensen. Brist på transparens 

är en kritik som ofta riktas mot kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011).  

 

 

4. Resultat  

De enkätsvar jag har fått in har jag tematiserat i 3 olika huvudteman:  

 Framgångsbärande faktorer 

 Utvecklingsbara områden 

 Varför samverkan 

Nedan kommer en sammanfattning av de erhållna svaren. Jag har valt att presentera dem utifrån 

de olika respondentgrupperna; Polisen, Socialtjänsten och Skolan om samverkan med polisen 

samt Skolan om samverkan med socialtjänsten.  
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4.1 Polis 

4.1.1 Framgångsbärande faktorer 

De framgångsbärande faktorer som kan utläsas från polisernas enkätsvar kan framför allt 

sammanfattas i 5 områden som jag valt att kalla: 

 Kontakt och relationer 

 Samtycke, sekretess 

 Våga se och agera 

 Handlingskraft och engagemang 

 Tidig upptäckt 

 

Kontakt och relationer 

Poliser som besvarat enkäten har angett att en framgångsfaktor för att det ska bli bra för 

målgruppen, barn och elever i skolan som far illa eller riskerar att fara illa, är att man har goda 

relationer. Såväl mellan polisen och skolan, som mellan myndigheterna och målgruppen i sin 

helhet och de enskilda individerna och deras familjer. En polis uttrycker det så här: 

 

En framgångsfaktor för fortsatt arbete är också att ha goda relationer om det inträffar något. Om 

man ”känner sin polis” är det lättare att prata med denne och lita på honom/henne. 

 

Vidare svarar en annan polis:”…gäller det att ha bra kontakt med både dem, deras föräldrar och 

skolans personal.” 

Andra svar som handlar om kontakt och relationer handlar om att det finns kontaktpoliser på 

alla högstadie- och gymnasieskolor i kommunen, att en fördel med att vara en mindre kommun 

är att man inte är så anonym, att man från polisens sida har goda relationer till skolan, att man 

har god samverkan, nära arbete, att det är nära mellan befattningshavarna, att man pratar med 

varandra och att det är en liten kommun. Ytterligare exempel på kontakt och relationer är att 

det finns en ”kontaktverksamhet som är det absolut viktigaste” och att det är högt i tak med 

varandra.  Att olika kontaktytor är framgångsbärande faktorer nämns samt att:  

 

Det gäller att ha ett stort nätverk så att vi kan finna en lösning till alla individer som ju är unika.  
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Samtycke, sekretess 

Ett fenomen som lyfts fram i svaren är att samtycke och sekretess är framgångsfaktorer. Svar 

visar på att:  

 

Det är en framgångsfaktor när man efterger sekretessen genom att skriva på ett samtycke. Alla parter 

som är inblandade kan då tala öppet med varandra.  

 

Hen svarar vidare att det finns samtycken på flera språk, svenska, somaliska, arabiska och 

serbokroatiska och det är av godo. Det framkommer även att de goda relationerna till skolan är 

framgångsbärande men att det är viktigt att ha respekt för sekretesslagstiftningen.  

 

Våga se och agera 

”Vi vuxna måste vara modiga och se detta och driva det vi ser för barnens bästa” uttrycktes i 

ett svar. I ett annat skrivs att  

 

En mycket viktig framgångsfaktor är att alla som kommer i kontakt med barn som misstänks fara 

illa vågar se detta och ta det vidare.  

 

Hen tar även upp att det finns en lagstadgad skyldighet för alla som kommer i kontakt med barn 

i sin verksamhet enligt SoL att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa 

av olika anledningar. En tydlig bild framkommer om vikten att våga se och reagera.  

 

Handlingskraft och engagemang 

Att det är viktigt att de som ser och arbetar med barn är engagerade, drivna och 

handlingskraftiga framkommer i svaren från poliserna. Det framkommer upplevelser av att de 

rektorer som arbetar på skolor i utsatta områden generellt är handlingskraftiga och att det krävs 

mycket drivande och engagerade personer om vi ska förbättra för våra barn. ”Vi vuxna, alla 

kategorier, måste också vara goda förebilder för våra barn” är en polis uppfattning.  

 

Tidig upptäckt 

Den femte framgångsbärande faktorn som kan utläsas i svaren är tidig upptäckt. Ingen 

definierar vad de menar med tidig, men hävdar att om man tar sig an problem som uppstår 

relativt kvickt så är det till fördel för resultatet. Det uttrycks även att  
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Tidig upptäckt av ungdomar som befinner sig i ev. riskzon är avhängigt för hur det ska gå för dem 

framöver. 

Tidig upptäckt är viktig i sammanhanget.  

 

4.1.2 Utvecklingsbara områden  

De utvecklingsbara områdena som kan utläsas från polisernas enkätsvar kan framför allt 

sammanfattas i 3 områden som jag valt att kalla: 

 Resurs 

 Struktur 

 Brottsförebyggande 

 

Resurs 

De utvecklingsområden, som är mest framträdande i de enkätsvar som samlats in, rör frågan 

om resurser för samverkan. Svar visar upplevelser av att resursen inte räcker till och att 

resurserna har minskat.  

 

När vi hade en något större resurs medverkade vi i större utsträckning på de utbildningar som skolan 

har/hade och som rörde t ex rättsväsendet.  

 

På grund av minskad resurs genom åren har möjligheter och utrymme till samverkan minskat 

och polisen har haft mycket begränsad yttre resurs för de mer vardagliga kontakterna med 

skolan. Poliser upplever att de har svårt att hinna jobba förebyggande och att de känner att de 

inte räcker till. De upplever även att de har svårt att hinna jobba förebyggande, eftersom de 

mest åker ut på akuta saker som inträffar.  

 

Struktur 

Att strukturen för samverkan med skolan kan förbättras tas upp i enkätsvaren. Exempel ges på 

att de har ett samverkansavtal med kommunen som är bra men som ska vidareutvecklas. 

Förhoppningar visas kring att myndighetens nya organisation, vilken träder kraft 2015, kommer 

att innebära mer fokus på områdespoliser och kommunpolis vilka kommer arbeta mer 

strukturerat och långsiktigt bl a med samverkan med skolorna.  
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Brottsförebyggande 

I svar framkommer att det brottsförebyggande arbetet tillsammans med skolorna kan förbättras. 

Exempel ges på att  

 

Nät- och hatbrott är viktiga på att bli bättre på framöver. Vi håller på i samverkan med kommunen 

för att identifiera hur vi kan bli bättre.  

 

4.1.3 Varför Samverkan   

De enkätsvar från polisen som rör frågan om varför de samverkar är ganska entydiga. De gör 

det för att de upplever att det finns ett behov från skolans sida att rådfråga om händelser och för 

att resonera kring olika frågor. Det görs även för att arbeta tillsammans med det förebyggande 

arbetet kring trafiksäkerhet, drog-, alkohol-, narkotikaanvändande och kring kränkande 

behandling såväl verbal som psykisk och via internet och sociala medier. Det framkommer även 

att de besöker skolan efter händelser som skett där för att informera och bygga relationer. I en 

kommun beskrivs arbetet på följande sätt: 

 

Vid ärenden på skolan uppsöker vi skolan och pratar med eleverna i respektive årskull. Ex sker 

ofredande (nedvärdering på Facebook) i 8:an besöker vi alla åttor i respektive kommun.  

 

Samverkan sker för att de upplever att ”om polisen är en naturlig del av skolan så kan de 

kontakta en känd polis och rådfråga om polisiära frågor”. Det finns ett äldre beslut från 

Rikspolisstyrelsen att alla elever ska ha tillgång till en kontaktpolis. De nämner också den 

lagstadgade anmälningsplikten till socialtjänsten som en anledning till varför de samverkar.  

 

4.2 Socialtjänst  

4.2.1 Framgångsbärande faktorer 

De framgångsbärande faktorer som kan utläsas från personal inom socialtjänstens enkätsvar 

kan framför allt sammanfattas i 3 områden som jag valt att kalla: 

 Familjen, skolan och socialtjänsten tillsammans 

 Olika professioner och kunskap om varandra 

 Kompletterar varandra 
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Familjen, skolan och socialtjänsten tillsammans 

De vanligaste svaren kring framgångsbärande faktorer rör samverkan mellan familjer, skolan 

och socialtjänsten, där alla medverkande har en viktig roll. T ex nämns att skolan ser eleverna 

under stor del av deras uppväxt och därför har stora kunskaper om deras situationer och sätt att 

vara. De kan se de bekymmer som de har i skolarbetet och prova olika modeller för att se vad 

som är fruktbart. En person uttrycker att  

 

Samverkar vi på ett bra sätt kan det även förebygga problem då de ofta upptäcks tidigare där 

ungdomarna vistas dagligen.  

 

Även aspekten att ”mötas tillsammans familj, skola och soc och göra det över tid” tas upp som 

en framgångsbärande faktor. Samt att det är bra att ha fungerande kontakter på skolan och att 

man ser risker och styrkor mycket bättre hos den unge och familjen om man samverkar.  

 

Olika professioner och kunskap om varandra 

Det framkommer även att personer inom socialtjänsten, anser att ”det fungerar när vi har 

kunskap om varandras ansvarsområden och hur vi jobbar” och att en framgångsbärande faktor 

är att ha förståelse för varandras olika arbete. Exempel ges på en framgångsbärande faktor som 

de arbetar med i den kommun de företräder, där specialutbildade lärare, specialpedagoger och 

socialsekreterare har som uppdrag att sprida kunskap och vara uppmärksamma på och fånga 

upp barn som riskerar att fara illa eller hamna utanför.  

 

Kompletterar varandra 

Det tredje området som kan utläsas i svaren från personer inom socialtjänsten är hur skolan och 

socialtjänsten kompletterar varandra. EHT (elevhälsoteam) tas upp som en framgångsbärande 

faktor där skolpersonalen kan redogöra för det dagsaktuella läget, erhålla konsultation samt få 

råd ifall det är bra att göra en anmälan. Även specifika insatser nämns som framgångsbärande 

där såväl skola som socialtjänst är inblandade och dessa finns att tillgå i någon kommun. Svar 

visar även på att fritiden och vilka den unge söker sig till på ledig tid är en riskfaktor och att 

skolan kan ge en hel del information om detta. Den informationen kan socialtjänsten sen 

använda sig av i sitt arbete med barnet. Ytterligare en aspekt av hur skolan och socialtjänsten 

kompletterar varandra är att det i skolan kan erbjudas flera vuxna som kan stötta eleverna på 
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olika sätt, samt att det är bra när det finns fungerande kontakter på skolan som socialtjänsten 

kan samverka med.  

 

4.2.2 Utvecklingsbara områden  

De utvecklingsbara områdena som kan utläsas från socialtjänstens enkätsvar kan framför allt 

sammanfattas i 3 områden som jag valt att kalla: 

 Personbundenhet 

 Tilltro och kunskap om varandras arbete 

 Sekretess och information 

 

Personbundenhet 

Svar från socialtjänsten vittnar om att samverkan inte alltid fungerar och att det är beroende av 

vilka personer som är inblandade och vilken inställning dessa har. Det framkommer även att 

det fungerar olika bra på olika skolor. Det beskrivs även att de tappat en del samarbete i 

samband med omorganisation och flytt.  

 

Tilltro och kunskap om varandras arbete 

Faktumet att de olika verksamheterna inte har tillräckligt stora kunskaper om varandras arbete 

tas upp som ett område att utveckla. T ex nämns 

 

Det händer tyvärr fortfarande att skolan tror att de kan göra en beställning av en insats på 

socialkontoret.  

 

Vidare beskrivs att det ibland är svårt att få tillbaka konsultationsdokumenten som 

socialtjänsten skickar till skolan efter en anmälan, och att det händer att dessa är mycket 

bristfälligt ifyllda. Det sägs även att skolan alltid jobbar med fyllt tryck och att det gör att det 

ibland inte finns möjlighet till andra insatser. De säger även att kuratorer och elevvårdspersonal 

ofta är socialtjänstens viktigaste källa till information om hur unga har det och hur de mår och 

att den kunskapen måste tas tillvara bättre samt att socialtjänsten måste ha respekt för att 

skolpersonal träffar unga fem dagar i veckan och ser utveckling på ett annat sätt än genom de 

manualbaserade frågeställningar/metoder som socialtjänsten använder vid utredningar.  
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Sekretess och information 

Socialtjänstens starka sekretess ses som en viss begränsning och det är därför viktigt att jobba 

aktivt för att få samtycke från föräldrar så att adekvat information kan diskuteras mellan 

instanserna. Svar framkommer även som säger att skolan bör få lättare vägar till 

råd/konsultation från socialtjänsten.  

 

4.2.3 Varför samverkan  

De enkätsvar från Socialtjänsten som rör frågan om varför de samverkar handlar ofta om att 

samverkan sker när de fått in en anmälan kring ett barn och då behöver kontakta skolan för att 

få ett konsultationsdokument ifyllt. De nämner även att de samverkar i olika grupper  

exempelvis BUT-grupp (barn och ungdoms-team), SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), 

där de möts och verkar för att det ska bli bra för den gemensamma målgruppen, barn och 

ungdomar. Om de samverkar i dessa grupper får de en tydligare helhetsbild av elevens situation 

och det underlättar arbetet kring eleven. De samverkar även i projekt för ökad närvaro i skolan. 

För enskilda individer sker samverkan mellan skola och socialtjänst då någon elev är i behov 

av samordnade insatser. Man har även organiserade träffar mellan skola och socialtjänst där 

man innan mötet rapporterar in vilka ärenden eller elever som ska diskuteras. Vid dessa möten 

är även eleven och dennes föräldrar med. Andra orsaker som uppges som skäl för samverkan 

är när en elev ska tillbaka till skolan efter en placering eller dylikt. Målet är att elever ska 

tillbaka till skola/sysselsättning.  

 

En annan anledning till samverkan är att informera och göra varandra mer insatta i varandras 

verksamheter. Socialtjänsten informerar t ex skolpersonal vid behov rörande anmälningsplikt 

osv. En annan anledning till samverkan som nämns är att man arbetar ihop för att en enskild 

elev eller en enskild elev och dennes familj inte mår bra eller att risk finns för utanförskap, 

normbrytande beteende, svårigheter att klara skolgång eller liknande. I svaren står även att 

samverkan sker eftersom stödet till barnet ska vara så väl utformat som möjligt, och det sker 

bäst då flera aktörer är inblandade. Genom samverkan hindrar man också att barn faller mellan 

stolarna mellan de två organisationerna. Ett svar uttrycker följande:   

 

Utan samverkan med skolan kan inte socialtjänsten utföra sitt arbete i form av myndighetsutövning. 
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4.3 Skola – polis 

4.3.1 Framgångsbärande faktorer 

De framgångsbärande faktorer som kan utläsas i enkäterna från personal inom skolan kring 

samverkan med polisen kan framför allt sammanfattas i 4 områden som jag valt att kalla: 

 Kontakt och relationer 

 Samarbete, rutiner och olika myndigheter 

 Förebyggande arbete 

 Tillsammans med familjen 

 

Kontakt och relationer 

Ett fenomen som visar sig är att den goda kontakten med polisen ses som en framgångsbärande 

faktor eftersom såväl de som de inblandade eleverna, då något lagbrott begåtts, känner en 

trygghet i att känna dem de pratar med. Likaså har de sett ”att genom att de känner till polisen 

känner de sig trygga i vardagen”. Den goda kontakten, lättheten att få kontakt och 

lättillgängligheten tas även upp som framgångsbärande faktorer.  

 

Samarbete, rutiner och olika myndigheter 

Långvariga samarbeten ses av rektorer som positiva för framgång, samt att poliserna de 

samverkar med är samarbetsvilliga och hjälpsamma. Poliserna upplevs även som väldigt 

proffsiga i bemötandet med barn. Det upplevs även som att informationsutbytet fungerar väl 

genom att de pratar med varandra och informerar varandra, samt att det är bra när olika 

myndigheter samverkar kring en målgrupp. Tidiga insatser nämns som viktiga och att olika 

professioner enas och synkar sina rutiner så att arbetet fungerar bra.  

 

Förebyggande arbete 

Polisen kommer ut till skolorna och informerar om diverse ämnen, bl a trafik för de yngre 

eleverna och har förebyggande arbete runt alkohol, droger, snatteri och skadegörelse. Till några 

skolor kommer polisen regelbundet och äter lunch med eleverna samt i förebyggande syfte 

söker igenom skolan med narkotikahundar. Genom det förebyggande arbetet kan de förhindra 

brott och informationen når ut till alla - elever i en viss årskurs samt skolans personal. De har 

även förebyggande arbete med elevernas vårdnadshavare genom att de deltar vid föräldramöten, 

där de informerar om alkohol, droger, snatteri och skadegörelse.  
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Tillsammans med familjen 

Exempel ges på hur polisen kommer på besök och träffar elever och deras vårdnadshavare 

tillsammans med skolpersonal ifall någon/några elev/elever gjort något som är fel och som de 

ska sluta med och det upplevs som mycket effektivt. D brott föranlett att en elev behöver stöd 

i skolarbetet kontaktas föräldrarna och involveras i arbetet. Även vid andra tillfällen då polis 

och skolan samverkar kring enstaka elever kontaktas vårdnadshavare. Skolan och polisen har 

även gemensamma föräldramöten där polisen delger föräldrarna samma information som 

eleverna fått, kring t ex internet och droger.  

 

4.3.2 Utvecklingsbara områden  

De utvecklingsbara områdena som kan utläsas från skolans enkätsvar i förhållande till polisen, 

kan framför allt sammanfattas i 2 områden som jag valt att kalla: 

 Närvara på skolan 

 Mer arbete och mer tid 

 

Närvara på skolan 

I svar framkommer att rektorer skulle vilja att polisen kunde närvara mer på skolorna och träffa 

elever mer. Dels för att kunna informera men även för att samtala med såväl elever som 

personal. Det skulle behövas tätare möten på skolan mellan polis och elever, även då det inte 

inträffat någon viss situation som föranlett mötet. Genom att närvara mer på skolan har polisen 

chans att bygga relationer med personal och ungdomar. De skulle vilja att mer förebyggande 

arbete görs på skolan och att fler poliser riktas mot just förebyggande arbete.  

 

Mer arbete och mer tid    

Det uttrycks att rektorer skulle vilja ha mer samarbete men att det är svårt att få tiden att räcka 

till för förebyggande arbete. Man tror inte att det är ett prioriterar område att samverka med 

skolor och att informera/närvara där. De upplever att polisen är på skolorna för sällan och att 

det arbete som görs där är på en alltför generell nivå. Det skulle behövas mer resurser för 

ungdomspolisen så att de kan bygga mer relationer men de är nu för få och har för mycket att 

göra för att detta ska komma till stånd. Genom att ha nära relationer mellan rektorns enhet och 

polisen skulle samverkan bli bättre, anser en rektor.  
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4.3.3 Varför samverkan  

De enkätsvar från jag fått in från skolan, rörande dess samverkan med polisen, som handlar om 

varför de samverkar handlar såväl om proaktiva som reaktiva skäl. Respondenterna uttrycker 

att de framför allt samverkar då något hänt, t ex vid misstänkta brott eller vid anmälningar. Det 

sker även i samband med oro eller vid olika händelser då elever på skolan är inblandade. 

Samverkan sker även i det förebyggande arbetet som görs på skolan där polisen är inblandad. 

Polisen kommer t ex på spontana besök på skolorna och fritidsgårdarna exempelvis för att äta 

lunch tillsammans med eleverna. Detta sker framför allt för att bygga relationer med såväl 

elever som lärare på skolan. Rektorer uppger även att samverkar med polisen för att båda parter 

ska få en övergripande bild av hur olika ungdomar och ungdomsgrupper i kommunen har det 

och denna bild förmedlas av kurator vid 2 tillfällen per termin.  Genom det proaktiva arbetet, 

då polisen t ex besöker klasser på skolor för att prata och undervisa om bl a trafiksäkerhet och 

alkohol, narkotika och tobak kan de förebygga så att många elever håller sig borta från att 

genomföra trafikförseelser och testa droger och alkohol. Polisen finns även med på 

föräldramöten som ordnas av skolan där de informerar om liknande saker för att påvisa vikten 

av avhållsamhet även för föräldrarna. I olika samverkansgrupper, där såväl skolan som polisen 

finns representerad, diskuteras elever och gärningar och i dessa grupper finns möjlighet att be 

vårdnadshavare om tillstånd att häva sekretessen mellan de olika instanserna för att de ska 

kunna tala fritt om en elev.  

 

Ett vanligt svar på frågan om varför de samverkar är att de gör det för barnens bästa och för att 

göra det så bra som möjligt för varje elev. Andra anledningar är att eleverna ibland kommit in 

på en brottslig bana, att de vill ”stoppa eleverna så tidigt som möjligt från dumheter och 

kriminalitet”, att de ser barnen utifrån olika perspektiv, och för att tidigt upptäcka och förebygga 

riskbeteenden hos unga. Det uttrycks även att det blir bättre för barnen/eleverna om flera 

samverkar tillsammans och att det underlättar skolans och polisens arbete. En annan aspekt som 

tas upp är att  

 

Samverkan med polisen är mycket viktig då många av mina familjer är rädda för polisen och sen 

inte polisen som ett stöd.  
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Samverkan flera tillsammans gör också att de får en förståelse för, och information om, hur 

läget är i kommunen utifrån polisens synvinkel. Det skapar också en större förståelse och 

kunskap om varandras verksamheter. Samverkan sker även av förebyggande skäl. Man vill 

kunna lösa svårigheter innan problem uppstår, samt förebygga brott och droganvändning.  

  

4.4 Skola – socialtjänst  

4.4.1 Framgångsbärande faktorer 

De framgångsbärande faktorer som kan utläsas i enkäterna från personal inom skolan kring 

samverkan med socialtjänsten kan framför allt sammanfattas i 2 områden som jag valt att kalla:  

 Arbete skolan, socialtjänsten och familjen 

 Olika professioner, organisation, rutiner och informationsutbyte 

 

Arbete skolan, socialtjänsten och familjen 

Att upprätta en gemensam plan och ha gemensamma möten med skola, hem och socialtjänst 

ses som framgångsbärande faktorer.  

 

Socialtjänsten stöttar i hemmet och skolan ser till att skolan fungerar bra.  

 

En annan faktor är att samhället kan hitta och tidigt stötta de individer och familjer som behöver 

stöd. ”Socialtjänsten går snabbt in och arbetar med familjen – erbjuder familjen utbildning”. En 

annan rektor menar att det är viktigt att ”jobba med hela familjesituationen” och det kräver 

samverkan mellan skola, familj och socialtjänst. Andra faktorer som nämns är vikten av att ha 

med föräldrarna i arbetet kring eleven, att hjälpas åt för att få föräldrarna att se både skola och 

socialtjänst som stödjande, ett nära samarbete där föräldrarna är med. Att socialtjänsten deltar 

på kontinuerliga möten på skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev.  

 

Olika professioner, organisation, rutiner och informationsutbyte 

Rektorer uppger att kommunikationen med socialtjänsten oftast fungerar bra och att det finns 

en bra organisation och struktur för att undvika att det blir personbundet.  

 

Upparbetade kontakter med enhetschef och enskilda socialsekreterare är en viktig framgångsfaktor. 
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Likaså är ”Nära kontakter och gemensam förståelse ur ett barnperspektiv” nämns som viktiga 

faktorer för att nå framgång. Samverkan i bedömarteam, där representanter från både skola och 

socialtjänst finns representerade upplevs som framgångsbärande. Likaså är förståelsen för 

varandras uppdrag något som tas upp av flera rektorer.  

 

En tät samverkan med kontinuerlig kontakt mellan handläggare och skolpersonal, om det är möjligt 

med föräldrar med, är det bästa. Det fungerar oftast så. På organisationsnivå är det bra med 

kontinuitet med vilka handläggare som riktas mot en viss skola. Över tid byggs kunskap om 

varandras verksamheter upp och det blir lättare att arbeta effektivt.  

 

Det anges även att det är viktigt att arbeta tillsammans, för att det ska bli bra för barnen och att 

man tror och litar på socialtjänsten att de gör sitt jobb. Att olika myndigheter samverkar kring 

elever och deras familjer ses som framgångsbärande och att man gör gemensamma planeringar 

om insatser när det gäller skola och övrigt kring elever och deras familjer. Likaså nämns att det 

är viktigt att ha gemensamma förhållningssätt och strategier för hur man arbetar samt att det är 

tydligt vem som ansvarar för vad. Förståelse för varandras roller och uppdrag nämns också av 

flera rektorer som framgångsbärande faktorer liksom vikten av att ha samma syn på problemen 

och att gemensamt och samtidigt sätta in åtgärder.  

 

4.4.2 Utvecklingsbara områden 

De utvecklingsbara områdena som kan utläsas från skolans enkätsvar i förhållande till 

socialtjänsten, kan framför allt sammanfattas i 3 områden som jag valt att kalla: 

 Personbundet 

 Återkoppling, information och sekretess 

 Roller och rutiner 

 

Personbundet 

Ett signifikant, framträdande drag i rektorernas svar är att de upplever att samverkan fungerar 

olika bra beroende på vilken handläggare/person man får kontakt med och att de upplever att 

det är väldigt personbundet.  

 

Mycket av samarbetet hänger fortfarande på individerna och inte på systemet.  
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Återkoppling, information och sekretess 

Ett annat utvecklingsbart område i samverkan mellan skolan och socialtjänsten rör sekretessen. 

Svar vittnar om upplevelsen att sekretessen försvårar samverkan. Några menar att de får dålig 

återkoppling från socialtjänsten eftersom de har så hård sekretess.  

 

Det är svårt med samverkan pga sekretessen. Ofta upplever man från skolans håll att man gör 

anmälningar t ex men att man aldrig får någon uppföljning och får reda på vad som händer. 

Problemen kvarstår och man gör en ny anmälan etc.  

 

Rörande återkoppling vittnar många svar om att det är något som kan utvecklas. Respondenter 

uttrycker frustration över att de ej får återkoppling på om anmälan nått fram, om socialtjänsten 

tagit sig an fallet eller hur det fortlöper. Genom att de ej får återkoppling upplever det 

situationen som att det inte bli samverkan utan rör sig om envägskommunikation. 

”Återkopplingen till skolan är minimal”, uttrycker en respondent.  

 

Respondenter uttrycker att det är den hårda sekretessen som utgör hinder för återkoppling, 

information och kommunikation och att detta bör förbättras för att skolan ska kunna vara mer 

välinformerad om pågående insatser. De anser att det är viktigt att kunna diskutera vad som 

fungerat och vad som inte har fungerat i en insats och i samarbetet mellan skolan och 

socialtjänst. Det framkommer även att de kan bli bättre på att fråga vårdnadshavare om skolan 

kan få information från socialtjänsten.  

 

Roller och rutiner 

Förståelsen för varandras roller kan förbättras liksom hastigheten i ärenden och insatser. Även 

rutinerna för samverkan kan utvecklas och förbättras. Det upplevs som att man ofta har olika 

syn på svårigheter och problem från skolans och socialtjänstens sida och att man har bristfällig 

insyn i varandras verksamhet. De arbetar för en gemensam respekt för den andres yrkesroll och 

uppdrag som i mångt och mycket skiljer sig åt men hamnar ibland i svårigheter då… 

 

…vissa socialsekreterare kan ha idéer om vad skolan ska göra, och dessutom diskutera det med 

föräldrarna utan att ha kunskapen om skolans verksamhet.  

 

Vissa uppgifter som skolan anser ligger på socialtjänstens ansvar får de utföra då socialtjänsten 

inte utför dem, ex hantera familjer i kris.  
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4.4.3 Varför samverkan   

I de enkätsvar jag fått in från skolan om dess samverkan med socialtjänsten, vilka handlar om 

varför de samverkar, har respondenter nämnt att de samverkar för att underlätta och göra det så 

bra som möjligt för barnet/ungdomen och att de gör det för elevens bästa. Andra anger att de 

samverkar med omtanke av elever som inte har det så bra och för att elever ska få det stöd och 

den hjälp de behöver för att klara skola och sitt sociala liv, samt för att öka skolnärvaron. De 

som anger att de samverkar med såväl elev- som familjefokus gör det för att kunna stödja de 

många elever och familjer som mår dåligt och behöver stöd och för att göra det bästa för sina 

elever och deras familjer.  En annan anledning är att man behöver se till hela barnet hela dygnet 

men skolan har bara möjlighet till del av detta. Elevernas svårigheter finns oftast både i skolan 

och i hemmet. De samverkar även för att stötta barnet på bästa sätt och för att ha ett helhetstänk 

kring barnet och familjen så att alla arbetar åt samma håll. Genom att ha gemensamma samtal 

med vårdnadshavare om hur man kan stötta och hjälpa denne för att eleven ska få en bättre 

situation ökar man chansen till förändring.  

 

Det (samverkan, mitt tillägg) är en nödvändighet för barnets bästa. Skolan kan upptäcka stödbehov 

i hemmet men kan inte själv arbeta på den arenan. 

 

Andra anledningar till samverkan uttrycks även vara ”…för att det alltid blir bättre resultat för 

barnen när det finns samarbete…” och för att alla myndigheter har olika uppdrag och olika 

möjligheter att hjälpa individer och ev familj. Andra respondenter uttrycker att de samverkar 

för att nå effektivitet och lyckas bättre med deras jobb med eleverna samt för att de har ett 

främjande perspektiv. De anser även att det blir bättre kvalitet om de samverkar och att de 

genom samverkan använder de resurser de har på bästa sätt för kommunmedborgarna. Det 

uttrycks att de genom samverkan får större förståelse för vad de olika verksamheterna gör och 

vilka begränsningar som finns. Även lagkrav anges som skäl för samverkan. Man samverkar 

även då man upplever oro kring en elev genom att orosanmälan görs eller då man vill rådfråga. 

En annan anledning till samverkan är att minska en elevs skolfrånvaro.  

 

De svarar att de genom samverkan kring enskilda elever, där olika aktörer möts, vill komma 

fram till en gemensam lösning och klargöra varandras roller. Några kommuner har sk 

resursteam med personal från både skola och socialtjänst där man kan söka hjälp när det gäller 
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enskilda elever, om föräldrarna gått med på att häva sekretessen. På organisatorisk nivå 

samverkar man mellan socialsekreterare och skolans kurator för att få en överblick över 

hälsonivån på skolan och i kommunen. I samtliga kommuner finns samverkansgrupper.  

 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att få förståelse för hur aktörer som arbetar i skolan, hos polisen och 

inom socialtjänsten uppfattar sin samverkan med de andra aktörerna kring elever som far illa 

eller riskerar att fara illa samt vad de ser som framgångsbärande och utvecklingsbara faktorer i 

samverkan. Nedan följer en resultatdiskussion utifrån syftet och studiens frågeställningar där 

kopplingar görs mellan studiens resultat och tidigare forskning. Summerar jag resultaten kan 

jag generellt utläsa att polisen till stor del är nöjd med samverkan med skolan, fast de tycker att 

de har för lite resurser. Socialtjänsten är till stor del nöjd med samverkan med skolan fast de 

tycker att de behöver ha större förståelse av varandras arbete och uppdrag. Skolan är till stor 

del nöjd med samverkan med polisen, men skulle vilja att de kunde finnas mer i skolan och att 

de skulle kunna ta större del i det förebyggande arbetet. Den aktör som inte anser att samverkan 

fungerar i tillräckligt tillfredsställande grad är skolan i dess samverkan med socialtjänsten. Flera 

respondenter uttrycker att det beror på enskilda personer och att socialtjänsten arbetar för 

långsamt och är för dåliga på att återkoppla och informera om de ärenden skolan anmält.  

 

5.1 Framgångsbärande faktorer i samverkan 

Studiens första frågeställning handlar om vilka framgångsbärande faktorer i samverkan som de 

olika aktörerna kan skönja i de olika kommunerna.  

 

5.1.1 Hela barnet och familjen 

Resultatet i studien visar till stor del överensstämmelse till tidigare forskning att det är 

framgångsbärande att ha en helhetssyn på eleven och dess omgivning och att det är genom att 

se till elevens hela livssituation som man kan nå störst framgång i arbetet. Genom att samverkan 

sker mellan olika aktörer ges möjligheten att verka på flera nivåer i elevens tillvaro; i skolan, 

på fritiden, i hemmet, med övriga medlemmar i familjen och det omgivande nätverket och detta 

har visat sig vara en faktor som har stor påverkan på hur arbetet fortlöper och på de resultat som 

nås. Hos två av de tre aktörerna ser de vinsten av att familj, skola, polis och socialtjänst 

samverkar för att nå störst genomslagskraft (polisen nämner bara att samverkan sker kring 
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elever). Även tidigare forskning visar att detta är framgångsbärande, exempelvis visar Winter 

m fl (2011) att användandet av ett Triple P-program som leddes av socialtjänsten ledde till att 

föräldrar fick en bättre självkänsla och ett tydligare och mer effektivt föräldraskap samt att 

många av de problematiska barnbeteendena minskade eller helt försvann. En sådan insats hade 

inte varit möjlig ifall inte flera aktörer; familj, skola och socialtjänst hade samverkat. I en annan 

studie som visar på god effekt av samverkan mellan familj, skola och socialtjänst, fann man att 

en insats ledd av socialtjänsten där samtal fördes med elever och föräldrar om förbättrad 

beteendekontroll hos eleverna hade god inverkan. Man engagerade även föräldrarna i skolan 

genom att de fick vara med som klassrumsassistenter. Detta gav föräldrarna en större insyn i 

skolan och skolan fick en större insyn i familjernas liv (Featherstone & Manby, 2005). Även i 

min studie uttrycker flera aktörer att de genom att samverka kring såväl eleven som dennes 

familj når bäst resultat och att detta beror på att de svårigheter som finns ofta är komplexa och 

är ihopkopplade med såväl skol- som hemsituation.  

 

5.1.2 Gemensamma rutiner, måluppfyllelse och insyn 

Mitt insamlade material visar även att betydelsen av gemensamma rutiner är stor och att 

aktörerna, genom att samarbeta, kan nå de uppsatta målen för eleven. I den proposition (Prop 

2002/03:53) som föranledde lagändringen om ökad samverkan 2003, står det att skyddet för 

barn i utsatta situationer stärks och där framgår även att socialtjänsten, hälso- och sjukvården 

samt förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen blir skyldiga att samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Detta verkar 

ha haft genomslagskraft i de aktuella kommunerna eftersom flera olika aktörer uttrycker det 

som en framgångsbärande faktor att ha goda rutiner och gott samarbete mellan olika 

myndigheter. Det framkommer dock i flera enkätsvar att just bristen på rutiner och 

personbundenhet är faktorer som behöver utvecklas för att samverkan ska fungera bättre. Flera 

forskare pekar även på att en god struktur med gemensamma och tydliga mål är av stor 

betydelse för samverkansprocessen liksom en tydlighet rörande termer och begrepp (Eriksson 

m fl, 2007; Johansson, 2013; Thornberg, 2008; Walker m fl, 1996). Inom strukturen ryms bl a 

även att avtal upprättas mellan berörda samverkansparter, att riktlinjer dras upp, 

handlingsplaner utarbetas och att samordnarfunktioner tillsätts för att hålla ihop verksamheter 

och mål (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  
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Flera aktörer i min studie tar även upp vikten av att olika professioner har kunskap om varandras 

verksamhet som en framgångsbärande faktor. Detta har även framkommit i andra studier. Bland 

annat beskriver Hellmark & Tykesson (1999) i sin studie vikten av bl a intresse, engagemang, 

förankring och kunskap som framgångsfaktorer i samverkansarbete och Johansson (2013) 

beskriver hur viktig implementeringen av en samverkansmodell är och även vikten av förståelse 

för varandras verksamheter, viljan och förmågan att samverka och kommunikationen mellan 

och inom de olika aktörerna som samverkar, för att goda resultat ska nås.  

 

5.2 Utvecklingsbara områden inom samverkan 

Studiens andra frågeställning rör vilka utvecklingsbara områden inom samverkan som de olika 

aktörerna i de fyra kommunerna anser finnas. De svar som erhållits inom utvecklingsbara 

områden är generellt inte lika enhetliga som inom framgångsbärande faktorer. Jämför jag 

däremot polisens svar om samverkan med skolan och skolans svar om samverkan med polisen 

finns likheter, liksom vid jämförelse av socialtjänstens svar om samverkan med skolan och 

skolans svar om samverkan med socialtjänsten. Jag väljer därför att presentera och analysera 

de utvecklingsbara områdena med fokus på samverkan mellan a) polis och skola och b) 

socialtjänst och skola.  

 

5.2.1 Resurser och resursfördelning 

De utvecklingsbara områdena inom samverkan mellan polis och skola rör framför allt resurser 

och resursfördelning. Polisen upplever att de inte i önskvärt stor utsträckning kan närvara i 

skolan på grund av att de måste arbeta med så mycket akuta fall. Skolan å sin sida skulle gärna 

se att polisen kunde närvara mer på skolan, såväl planerat som spontanbesök för att utveckla 

relationen och kontakten mellan skola, personal och elever. De skulle även gärna se att mer 

arbete och mer tid läggs på arbete med elever, såväl proaktivt som reaktivt. Danermark m fl 

(2009) tar i sin utvärdering upp ett sätt att komma tillrätta med detta utvecklingsbara område. 

De uttrycker vikten av att kartlägga det ekonomiska resursflöde som finns mellan de olika 

samverkansparterna och anpassa och fördela kostnaderna på ett rimligt sätt dem emellan. Detta 

innebär att man delar på de kostnader som finns i det gemensamma arbetet kring ett uppsatt 

mål, exempelvis brottsförebyggande arbete eller utökad närvaro på skolan. Detta görs för att 

inte en aktör ska drabbas hårt ekonomiskt och en annan inte belastas alls.  
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5.2.2 Brottsförebyggande och struktur 

Polisen uttrycker vidare att de skulle vilja kunna arbeta mer brottsförebyggande i skolan och att 

strukturen kring samverkan kan förbättras. Om ekonomiska resurser tillsattes eller 

omfördelades skulle polisen säkert kunna utföra mer brottsförebyggande arbete i skolan och en 

av respondenterna hos polisen uttrycker en förhoppning om att resurserna för detta ska ökas i 

och med den stora omorganisation som sker 2015. En tydlig struktur ses som en av grundpelarna 

i en god samverkan (Jacobsson & Lundgren, 2013; Thornberg, 2008). En framgångsrik 

samverkan kräver struktur, vilket innebär att det finns en tydlighet gällande mål, målgrupp, 

yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Många forskare påpekar att 

gemensamma, klara och tydliga mål och ansvarsområden är av stor betydelse för 

samverkansprocessen (Eriksson m fl, 2007; Johansson, 2013; Thornberg, 2008; Walker m fl, 

1996). Det som alltså behöver utvecklas enligt polisen och skolan är tydliggörandet av 

gemensamma mål, arbetsfördelning, yrkesroller och för detta krävs att man tillsammans möts 

och diskuterar. Det viktiga är sen att implementera dessa beslut hos all berörd personal så att 

alla känner sig insatta och delaktiga i arbetet.  

 

5.2.3 Struktur och rutiner 

Även inom samverkan mellan socialtjänst och skolan tas struktur och rutiner upp som 

utvecklingsbara områden och liksom för skolan och polisen krävs ett gemensamt arbete för att 

hitta en god struktur, samsyn och styrning.  En positiv utveckling behöver ske rörande tydlighet 

i verksamheten, arbetsfördelningen, rollerna och rutinerna liksom kring riktlinjerna och 

verksamhetsplanerna för att samverkan ska fungera bättre (jfr Danermark m fl, 2009). För att 

samverkan ska utvecklas krävs styrning på alla ledningsnivåer. Det är viktigt att ledningen 

legitimerar samverkan på lägre nivåer och efterfrågar uppföljning och utvärdering av 

samverkan för att den ska komma till stånd och utvecklas (Eriksson m fl, 2007; Johansson, 

2013; Thornberg, 2008; Walker m fl, 1996). Även Widmark m fl (2011) kommer i sin studie 

fram till att det ofta fanns en vilja att samverka mellan de olika personerna i de olika 

verksamheterna, men att det saknades en tydlig styrning från chefshåll om hur samverkan skulle 

gå till och vem som skulle göra vad. Detta medförde att samverkan blev personbunden istället 

för professionsbunden och aktörerna visste inte vem som hade mandat att göra vad. Styrning 

från ledningshåll är alltså en viktig faktor i samverkansprocessen och något som såväl skolan 

som socialtjänsten upplever som något som behöver utvecklas. Samverkan mellan aktörerna 

kräver en intersektoriell samverkan. Detta anses vara en komplex form av samverkan eftersom 
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den omfattar både en interorganisatorisk och en interprofessionell samverkan. Finns det dock 

en transparens mellan beslutsfattare och utförare finns goda möjligheter till god samverkan 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Behovet av samsyn uttrycks i respondenternas svar i min 

studie och den uppstår när flera aktörer behövs för att lösa ett problem. En viss grad av 

gemensam problemförståelse är nödvändig för att samverkan ska kunna fungera. Samsyn 

innebär inte att skillnader mellan de professionellas olika uppdrag suddas ut, utan snarare om 

att tilliten mellan de professionella finns och att de har en gemensam bild av arbetet och 

gemensamma begrepp. Samsynen behöver genomsyra samtliga nivåer i verksamheten och 

beslutsprocessen (Eriksson m fl, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2007). Upplevelsen av 

att struktur och rutiner behöver förbättras kan förstås om styrning, struktur och samsyn inte är 

tillräckligt välutvecklade och detta är således ett område som kan utvecklas i samverkan mellan 

skolan och socialtjänsten.   

 

5.2.4 Information, kommunikation och sekretess 

Andra utvecklingsbara områden som skola och socialtjänst tar upp rör information och 

kommunikation och båda parter anser att sekretessen är en faktor som försvårar samverkan. I 

min studie liksom i flera andra visar det sig att just kommunikation upplevs som en svårighet i 

samverkan. Bland annat tar Kreitz-Sandberg (2015) i sin studie upp att lärare upplever att de 

förser de andra instanserna (ex socialtjänsten) med information om eleven, men att de inte får 

någon information tillbaka. Brandt m fl (2007) tar upp fyra grundläggande premisser för 

samverkan och den viktigaste faktorn där är just kommunikation. Det behövs för att skapa 

gemensamma synsätt och föreställningar och för att definiera roller och arbetssätt i samverkan 

och för att vidmakthålla dessa. Genom god kommunikation kan ledningen med kraft föra ut den 

vision som finns om det resultat som ska uppnås. Viktigt är att ledningen kommunicerar med 

alla berörda och att de skapar förankring och mandat för samverkan, att de stödjer processen 

genom dialog om förväntningar och rimliga resultat, samt följer upp resultatet på ett sätt som 

underlättar lärande. Görs det, kan god samverkan ske och den enskilda eleven eller familjen i 

behov av stöd och hjälp kan nå framgång i sin utveckling. Även Johansson (2013) kom fram 

till att en av de viktigaste delarna i implementeringsprocessen av den nya samverkansmodellen 

han undersökte var just kommunikation. Han såg att det fortlöpande fördes samtal mellan 

politiker, chefer och utförare om projektets och modellens olika faser och detta var till fördel 

för utvecklingen.  
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Det framkommer i enkätsvaren att det ibland brister i kommunikationen för att de inblandade 

aktörerna inte pratar ”samma språk”. De kan t ex använda olika termer för samma fenomen. 

Även det faktum att de har olika sätt att lyssna på barn, se till deras behov och olika sätt och 

ambitioner att möta deras behov kan leda till missförstånd mellan aktörer. Detta fann Widmark 

m fl (2011) och de fann även att kommunikationen påverkades av skillnader i uppdrag mellan 

aktörer och olika utgångslägen för arbetet med elever/patienter och det upplevdes frustrerande 

för personalen. Enligt Thornberg (2008) visar många studier att god kommunikation är viktigt 

för att nå framgång i arbetet kring elever i riskzon, såväl kunskapsmässigt som socialt. I de fall 

då kommunikationen inte varit god har många elever fallit mellan stolarna och inte erhållit det 

stöd eller hjälp som de behövt för att utvecklas kunskapsmässigt och/eller beteendemässigt. 

Personer och yrkesgrupper som arbetar med barn som far illa eller riskerar att fara illa saknar 

ofta ett gemensamt språkbruk kring barnen och det som upplevs problematiskt. För att de olika 

yrkesgrupperna, t.ex. socialarbetare, medicinsk personal, skolpersonal, psykologer, poliser och 

jurister, som möter barn i utsatta situationer skall kunna beskriva under vilka förhållanden barn 

far illa och deras hälsa och utveckling riskerar att skadas, behövs ett enhetligt språkbruk. Ett 

sådant språkbruk skulle underlätta samverkan och undvika missförstånd, och är utifrån ett 

barnperspektiv synnerligen angeläget (Prop. 2002/03:53). Även Blomqvist (2009) tar upp att 

en av bristerna i mångprofessionellt teamarbete är att de olika professionerna har olika 

terminologi och saknar insyn i varandras terminologi. En annan brist som tas upp i hennes studie 

är att skolpersonal ofta saknar ett tydligt yrkesspråk, vilket leder till svårigheter vid t ex 

upprättande av handlingsplaner. Kommunikation, samsyn och gemensamt språkbruk är olika 

faktorer som kan utvecklas, säkert såväl inom verksamheterna som mellan dem i samverkan. 

Att tala ”samma språk” och se individer med samma synsätt är en viktig faktor för att samverkan 

ska bli bra för elever och deras familjer, är något som kommer fram i de svar jag erhållit från 

flera respondenter.  

 

En annan faktor som påverkar kommunikationen, vilken tas upp i min studie och i flera andra 

studier likaså, är de olika verksamheternas sekretessregler. Detta kan utgöra en begränsning för 

samverkan, och man bör inledningsvis när man startar samverkan mellan olika aktörer 

undersöka vilka olikheter i t ex lagstiftning och sekretess som kan påverka samverkan. Det är 

av vikt att känna till sådant som begränsar deltagarnas tillgänglighet och möjligheter att sluta 

upp kring vissa mål och lösningar samt att försöka mildra påverkan av olika regler så mycket 

som möjligt (Danermark m fl, 2009; Eriksson m fl, 2007). Ett exempel på hur man kunnat lösa 

upp svårigheten med olika regelverk, som tas upp i min studie, är att be om samtycke från 
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vårdnadshavare för att de olika aktörerna ska kunna tala fritt om den aktuella eleven. Samtycke 

innebär att sekretessen släpps mellan de inblandade aktörerna. Vid möten med samtycke deltar 

alltid vårdnadshavare. Flera respondenter uttrycker att de upplever samtycke som positivt och 

att de ofta arbetar aktivt för att erhålla samtycke. Respondenter från samtliga aktörer tar upp att 

de arbetar med samtycke. Det finns även studier som visar att det inte är opåverkbara faktorer, 

exempelvis lagar och sekretessregler, som utgör hinder för att samverkan ska fungera 

(Johansson, 2013).  

 

Såväl representanter från skolan som socialtjänsten tar i sina svar upp att det händer att det är 

personbundet ifall samverkan fungerar eller ej och detta ser samtliga som en brist. De 

respondenter som arbetar i skolan är här hårdare i sin kritik än socialtjänsten och ett stort antal 

respondenter från skolan uttrycker att det ofta är beroende av vilken person som är inblandad i 

samverkan kring en elev/familj som avgör om man upplever att samverkan fungerar eller inte. 

Detta är en intressant upptäckt i min studie anser jag och något som skulle behöva komma 

ledningspersoner inom såväl skola som socialtjänst till del. Detta utgör enligt mig ett mycket 

viktigt område att utveckla. En svårighet eller begränsning med samverkan som jag även tagit 

upp tidigare i diskussionen är att det är av stor vikt att anledningen till samverkan, liksom målen 

med, och strukturen i, samverkan är förankrad hos såväl ledningsfunktioner som utförande 

funktioner/personal. Om så inte är fallet tenderar samverkan att bli personbunden och 

otydligheter uppstår kring mandat, omfattning, utförande osv (Danermark m fl, 2009; Widmark 

m fl, 2011).  

 

5.2.5 Tilltro och kunskap 

Ett annat område som kan förbättras enligt socialtjänsten är tilltron och kunskapen om 

varandras arbete. Detta är något som även andra studier visat som en viktig del för att samverkan 

ska fungera väl. Bland annat tar Danermark (2009) upp i sin utvärderingsrapport att 

kunskaperna om varandras verksamheter och förståelse för varandras arbetsvillkor var något 

som inte alls framkom som utvecklat under den tid projektet varit igång och detta sågs som en 

brist. Denna tilltro och kunskap kan utvecklas om man ges insyn i en annan verksamhet. En 

kommun i min studie hade löst detta med att ha en samordnare anställd i skolan vilken skulle 

arbeta för att underlätta samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Detta anser jag låter som 

en god idé för att öka tilltron till och kunskapen om varandras verksamheter. Andra sätt på vilka 

man försöker utveckla detta är att personal från socialtjänsten kommer ut till skolor och berättar 
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om sina arbetsrutiner och förfaranden vid exempelvis orosanmälningar för att öka 

skolpersonalens kunskaper om socialtjänstens verksamhet. Ett annat sätt att öka tilltron och 

kunskapen är att tillämpa interorganisatorisk samverkan. Denna organiseras ofta med 

mångprofessionella team. Ett sådant team kan definieras som en liten grupp personer, ofta från 

olika professioner, som arbetar tillsammans, tvärs över formella organisatoriska gränser för att 

ge service åt en speciell grupp av klienter, i denna studie elever som far illa eller riskerar att 

fara illa (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, Johansson, 2013). Sådana team finns i samtliga 

deltagande kommuner och ändå upplevs tilltron och kunskapen om varandras verksamheter 

som bristfällig. Min egen tanke om detta är att dessa team arbetar så övergripande att den stora 

majoriteten skolpersonal som arbetar direkt med eleverna, inte får del av teamens kunskaper 

och inte insyn i deras arbete. Detta är något som alltså behöver utvecklas och fler personer 

behöver få insyn och tilltro till andra verksamheter med vilka de samverkar.  

 

5.3 Motiv för samverkan  

Den tredje frågeställningen rör frågan om varför de olika aktörerna samverkar kring elever som 

far illa eller riskerar att fara illa. De svar som kommit fram i enkätsvaren rör att det är bra för 

elever och familjer, att man har anmälningsplikt och att det finns ett lagtvång om samverkan, 

att det ger en bättre helhetsbild, större möjligheter att hjälpa och att det blir bättre kvalitet.  

 

5.3.1 Bra för elever och familjen 

Det mest framträdande svaret från de besvarade enkäterna är att samverkan sker för att göra det 

så bra som möjligt för den enskilde eleven. Många tar även upp att de samverkar för att göra 

det bra för såväl eleven som familjen och att de månar om och har omtanke om elever och 

familjer som inte har det bra och för att de ska få det stöd de behöver för att klara skolan och 

det sociala livet. Det var dock ingen respondent från polisen som angav familjen som skäl för 

samverkan. Detta har jag funderat en del över och jag undrar om det är en tillfällighet eller om 

det är så att deras fokus är så starkt individorienterat. Svaret på detta har jag inte.  

 

Samverkan som sker i samförstånd och gemensamt mellan såväl familj som socialtjänst och 

skola har visat sig ge goda resultat. Ovan, under rubriken framgångsbärande faktorer tog jag 

upp flera studier som visar på goda resultat. Ett annat skäl till samverkan är att de olika 

aktörerna har insyn i elevens och dennes familj från olika perspektiv och de har även 

befogenheter att stödja och hjälpa på olika sätt. Genom att ha en helhetsbild kan man stödja på 
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flera nivåer samtidigt. Några respondenter från de mindre kommunerna tar upp att de tror att 

just kommunens litenhet till viss del gör att samverkan blir lättare och även att man i den lilla 

kommunen har mycket större personkännedom, vilket skulle vara till fördel för det arbete som 

görs med de aktuella familjerna.  

 

5.3.2 Anmälningsplikt och lagtvång 

Många respondenter tar upp att de har anmälningsplikt. Anmälningsplikten tycks vara väl 

förankrad hos respondenterna inom samtliga verksamheter, eftersom många tar upp det som en 

anledning till samverkan. Flera nämner även att socialtjänsten kommer ut till skolor för att 

berätta om anmälningsskyldighet, rutiner och utredningsprocesser och polisen tar upp att de 

anmäler till socialtjänsten när de gör ingripanden kring barn under 15 år. Några respondenter i 

de olika verksamheterna tar också upp att samverkan ska ske via lagtvång. Att samverkan ska 

ske står dels inskrivet i förvaltningslagen (SFS 1986: 223). Där uttrycks det att myndigheter har 

en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. När det gäller frågor som rör barn och unga som 

far illa eller riskerar att fara illa har myndigheter även en särskild skyldighet att samverka, vilket 

regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård 

(Skolverket, 2009).  

 

5.3.3 Bättre helhetsbild, större möjligheter att hjälpa och bättre kvalitet 

Respondenter nämner även att man får en tydligare helhetsbild om man samverkar, att de olika 

aktörerna genom sina olika uppdrag har olika möjligheter att hjälpa samt att det blir bättre 

kvalitet om olika aktörer arbetar ihop. Det gör även att de blir mer insatta i varandras 

verksamheter och att de får en större förståelse för desamma. En aspekt som jag tycker är 

intressant är att flera respondenter tar upp att de samverkar för att det blir bättre kvalitet, men 

att de även ser kvaliteten på den samverkan de har med andra aktörer som ett område som till 

mångt och mycket behöver utvecklas och bli bättre.  

 

Genom att skolan och socialtjänsten samverkar kan stödbehov upptäckas och stöd ges under 

hela dygnet, dagtid i skolan och övrig tid av socialtjänsten som beskrivits ovan. Ett exempel på 

helhetstänk kring elever i behov av stöd är Skolfam. Där erbjuds familjehemsföräldrar och 

lärare stöd och handledning av ett team med representanter från olika yrkesgrupper för att kunna 

ge det placerade barnet rätt stöd (Socialstyrelsen, 2013). Andra exempel på helhetstänk är de 

mångprofessionella team som beskrivs i Featherstone & Manby (2005) som arbetar kring elever 
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och föräldrar, enskilt och tillsammans. Även Jacobsson & Lundgren (2013) och Thornberg 

(2008) tar upp att det är en viktig faktor att det finns mångprofessionella team där alla har fokus 

på vad som främjar barnet eller eleven bäst och forskning visar att implementering av mång-

professionella team i skolor, för att hantera och samverka kring elever i riskzon och elever som 

far illa eller riskerar att fara illa, har positiva effekter.  En respondent uttrycker att kvaliteten på 

de insatser som kan sättas in från flera aktörer bli bättre än de insatser endast en aktör kan få 

till stånd och samtidigt kan aktörerna ha en bättre helhetsbild av eleven och dennes familj om 

de arbetar tillsammans. Genom att ha en interorganisatorisk samverkan kan man ge denna 

förbättrade kvalitet, eftersom insatser då diskuteras utifrån alla aktörers perspektiv med eleven 

och dennes familj i fokus. Att organisera sig interorganisatoriskt i gränsöverskridande 

mångprofessionella team är något som förespråkas av flera ex Axelsson & Bihari Axelsson 

(2007), Blomqvist (2009), Johansson (2013), Jacobsson & Lundgren (2013) och Thornberg 

(2008).  

 

5.4 Nya upptäckter 
 

De upptäckter jag gjort i min studie som jag inte hittat belägg för i tidigare forskning rör 

samtycke, upplevelsen från skolans sida av allt för stark personbundenhet inom socialtjänsten,  

Upplevelsen av ristande insyn i varandras verksamheter och den åtgärd man vidtagit mot detta, 

att anställa en socialsekreterare inom skolan, de mångprofessionella teamens svårighet att nå 

fram till dem som arbetar närmst de barn som far illa eller riskerar att fara illa samt att alla tre 

aktörers samverkan med varandra inte tidigare granskats.  

 

Ett exempel på framgångsbärande faktorer som kunnat utläsas i studiens resultat är hur man 

kunnat lösa upp svårigheten med olika regelverk. Genom att be om samtycke från 

vårdnadshavare för att de olika aktörerna ska kunna tala fritt om den aktuella eleven, kan större 

samsyn uppnås. Samtycke innebär att sekretessen släpps mellan de inblandade aktörerna. Vid 

möten med samtycke deltar alltid vårdnadshavare. Flera respondenter uttrycker att de upplever 

samtycke som positivt och att de ofta arbetar aktivt för att erhålla samtycke. Respondenter från 

samtliga aktörer tar upp att de arbetar med samtycke.  

 

Såväl representanter från skolan som socialtjänsten tar i sina svar upp att det händer att det är 

personbundet ifall samverkan fungerar eller ej och detta ser samtliga som en brist. De 

respondenter som arbetar i skolan är här hårdare i sin kritik än socialtjänsten och ett stort antal 
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respondenter från skolan uttrycker att det ofta är beroende av vilken person som är inblandad i 

samverkan kring en elev/familj som avgör om man upplever att samverkan fungerar eller inte. 

Detta är en intressant upptäckt i min studie anser jag och något som skulle behöva komma 

ledningspersoner inom såväl skola som socialtjänst till del. Detta utgör enligt mig ett mycket 

viktigt område att utveckla. 

 

En del forskning finns rörande insyn i varandras verksamheter. En lösning på detta som kommit 

fram i min studie, som jag inte har läst om någon annanstans är lösningen som en kommun 

använt, dvs att ha en samordnare anställd i skolan vilken arbetar för att underlätta samverkan 

mellan skolan och socialtjänsten. Detta anser jag låter som en god idé för att öka tilltron till och 

kunskapen om varandras verksamheter.  

 

Tidigare forskning finns om mångprofessionella team. Denna typ av team finns i samtliga 

deltagande kommuner och ändå upplevs tilltron och kunskapen om varandras verksamheter 

som bristfällig. Min egen tanke om detta är att dessa team arbetar så övergripande att den stora 

majoriteten skolpersonal som arbetar direkt med eleverna, inte får del av teamens kunskaper 

och inte insyn i deras arbete. Detta är något som alltså behöver utvecklas och fler personer 

behöver få insyn och tilltro till andra verksamheter med vilka de samverkar. 

 

En aspekt som jag beskrivit och tycker är intressant är att flera respondenter tar upp att de 

samverkar för att det blir bättre kvalitet, men att de även ser kvaliteten på den samverkan de har 

med andra aktörer som ett område som till mångt och mycket behöver utvecklas och bli bättre. 

Denna infallsvinkel har jag inte funnit i tidigare studier. Frågan jag ställer mig är om det är så 

svårt att utveckla samverkan eller om intresset inte är så stort att man vill lägga mycket kraft, 

energi och tid på detta 

 

Mycket forskning finns kring samverkan mellan skola och socialtjänst, men jag har inte funnit 

sådan som innefattat samtliga tre aktörer som jag har med i min studie. Detta finner jag något 

märkligt eftersom det sedan 2003 finns lagstadgat att samverkan ska ske mellan dessa aktörer. 

Det jag bland annat fann i min studie är att det inte är så många som nämner denna anledning 

(lagtvånget) som orsak till samverkan och jag ställer mig frågan om ifall det beror på att 

samverkan är en så självklar del av deras vardag att de inte tar upp den anledningen eller om de 

inte känner till lagen kring samverkan.  
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Ett resultat jag funnit är att det relationella och dilemmaperspektivet verkar genomsyra många 

respondenters syn på specialpedagogik och det stämmer inte direkt överens med den tidigare 

forskning som gjorts. Den visar istället att det kompensatoriska perspektivet är det som är 

vanligast förekommande i skolor idag.  

 

 

6. Analys 

I analysen sker en växelverkan mellan teorier, tidigare forskning och mitt empiriska material, 

och genom tematiseringen i analysen drar jag vissa generella slutsatser vilket speglar en 

induktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2009).  Jag kommer att genomföra analysen utifrån de 

teorier och förhållningssätt jag tagit upp, systemteoretisk, socialkonstruktivistisk samt 

kompensatoriskt-, kritiskt-, dilemma- och relationellt perspektiv. Valet av teorier har jag gjort 

eftersom det är dessa teorier som är de som framför allt genomsyrar synen på barns utveckling 

och lärande i Sverige, såväl generellt som inom skolan. Bland annat präglas läroplanerna för 

såväl förskola, grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet och särskola av dessa teorier 

(Skolverket 2010, 2011a & 2011b).   

 

Systemteoretisk teori 

Resultaten i studien visar till stor del överensstämmelse till tidigare forskning att det är 

framgångsbärande att ha en systemteoretisk syn på eleven och dess omgivning och att det är 

genom att se till elevens hela livssituation som man kan nå störst framgång i att skapa trygghet, 

studiero och välmående för eleven. Om man har detta helhetstänk kring eleven förstår man att 

det är många olika faktorer som spelar in för hur en elev utvecklas, såväl kunskapsmässigt som 

socialt. Som exempel kan ges att något som händer i elevens exonivå påverkar såväl meso- som 

micronivån och detta har inverkan på elevens utveckling (Andersson, 2013; Myndigheten för 

skolutveckling, 2007; Strander, 2008).  

 

Flera respondenter svarar att det är av vikt att ha insyn i, kunskap om och samsyn kring 

varandras verksamheter. Eftersom samtliga aktörer arbetar utifrån det systemteoretiska 

perspektivet, att en persons utveckling och möjligheter är avhängiga av den miljö personen har 

runt sig, borde alla aktörer vara intresserade av att ha och ge insyn i varandras verksamheter, 

för att underlätta utvecklingen för de barn som far illa eller riskerar att fara illa.  Jag anser att 
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det är av stor vikt att ha och ge insyn för att kunna arbeta utifrån detta perspektiv eftersom alla 

aktörer som arbetar med en elev och en familj påverkar de olika nivåerna i elevens 

utvecklingsekologiska struktur (micro-, meso-, exo- och makronivå). Genom att ha en 

helhetsbild kan man stödja på flera nivåer samtidigt och drar man paralleller med den 

systemteoretiska teorin och det utvecklingsekologiska perspektivet är det genom att se till 

elevens/familjens hela situation i samklang med omkringliggande nivåer som man kan få till en 

förändring (Andersson, 2013; Strander, 2008). 

 

Även i samverkan kring frågor som berör orsaker till varför barn far illa eller riskerar att fara 

illa finns det fördelar av att inta ett systemteoretiskt perspektiv. Eftersom de olika nivåerna i 

personens utvecklingsekologiska struktur påverkar varandra spelar det roll om det sker 

förändringar. Genomförs förändringar på någon nivå påverkas personen och de övriga nivåerna. 

Därför behövs samverkan för att få till stånd det heltäckande stöd som elev och familj kan 

behöva.  

 

De samverkansformer som beskrivs i studien har sina rötter i de sociokulturella- och 

systemteoretiska teorierna, där uppfattningen är att en person utvecklas i samspel med sin 

närmiljö och de personer den har omkring sig.  

 

Socialkonstruktivistisk teori 

Studiens resultat visar liksom den tidigare forskning som presenterats att det är 

framgångsbärande att ha en socialkonstruktivistisk syn på eleven och dess omgivning och att 

det är genom att ge förutsättningar för eleven att vara i samspel med andra som möjligheter 

skapas att utvecklas på ett positivt sätt och känna trygghet, studiero och välmående (Andersson, 

2013; Myndigheten för skolutveckling, 2007; Strander, 2008). 

 

I studiens resultat framkom att många av de tillfrågade inom skola och socialtjänst ser vinsten 

av att samverka och ha en socialkonstruktivistisk syn på den elev man samverkar kring, 

eftersom man då anser att utveckling sker i socialt samspel med andra och genom att stödja elev 

och familj i sociala situationer kan man underlätta en positiv utveckling.  Enligt den 

socialkonstruktivistiska teorin är människor sociala varelser som utvecklas i samspel med 

andra. Därför är det viktigt att ha människor omkring sig att interagera med för att utvecklas i 

positiv riktning. Kamratrelationer är något som skolan kan arbeta mycket med och även 
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samverka med socialtjänsten kring, t ex tillsammans med kontakt- och stödpersoner, med 

socialpedagoger osv. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Man kan se ett relationellt- och dilemma perspektiv i enkätsvaren eftersom respondenterna 

anger att de vill göra situationen runt eleven bättre. De förlägger alltså inte problemet endast 

hos eleven utan ser att det även kan vara skol- och hemmiljön som behöver förändras och 

förbättras (jfr Hjörne & Säljö, 2004, 2013, 2014 kontra Nilholm, 2007; Persson & Persson, 

2012). Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det alltså inte bara eleven som behöver 

kompenseras för sina brister och svårigheter, så som tanken är i det kompensatoriska 

perspektivet, utan förändringar behöver ske runt eleven, på rasttid, lektionstid och fritid för att 

eleven ska kunna utvecklas på ett mer positivt sätt. Lärare kan behöva ändra undervisningssätt 

och upplägg för att underlätta lärandet för vissa elever. Ett sådant synsätt är kännetecknande för 

det relationella- och dilemmaperspektivet.  

 

Man kan utifrån respondenternas svar utläsa att de har en såväl kompensatorisk som relationell 

syn på arbetet med elever och familjer som är i behov av stöd. Det kompensatoriska perspektivet 

visar sig i bilden av att genom att göra förändringar i de dysfunktionella delarna av föräldra- 

och familjeskapet så blir det bättre för familjen. Man utgår då ifrån att det finns brister i de 

delarna som behöver förändras. Det relationella perspektivet visar sig genom att man inte bara 

ser skolan eller bara familjen som den instans där förändring behöver ske, utan att man genom 

att genomföra förändringar på båda ställena och stödja arbets- och utvecklingsprocesserna från 

båda håll ökar möjligheterna till positiv utveckling.  

 

I flera av de projekt som beskrivits i studien visar det sig att aktörerna har ett relationellt- och 

dilemma perspektiv eftersom de uttrycker att de gör förändringar på flera nivåer och inte ser 

barnet som far illa eller riskerar att fara illa som problemet, utan att det finns kringliggande 

faktorer som påverkar utvecklingen för personen och dessa faktorer behöver förändras för att 

en mer positiv utveckling ska kunna ske.  

 



61 
 

7. Vidare forskning 

Under den tid jag arbetat med denna studie har jag inte funnit mycket tidigare forskning som 

täcker samarbetet mellan samtliga tre aktörer som jag haft med dvs skola, socialtjänst och polis. 

Mycket forskning finns kring samverkan mellan skola och socialtjänst, men inte med samtliga 

aktörer. Detta anser jag vara något som kan beforskas ytterligare. Bland annat eftersom det 

sedan 2003 finns lagstadgat att samverkan ska ske mellan dessa aktörer. Det jag bland annat 

fann i min studie är det inte är så många som nämner denna anledning (lagtvånget) som orsak 

till samverkan och jag ställer mig frågan om ifall det beror på att samverkan är en så självklar 

del av deras vardag att de inte tar upp den anledningen eller om de inte känner till lagen kring 

samverkan. Eftersom jag genomfört en enkät har jag inte haft möjlighet att följa upp denna 

undran med kompletterande frågor. Ifall ytterligare forskning görs inom detta område antar jag 

att samverkan kan utvecklas till att bli ännu bättre och mer effektiv än vad den verkar vara i 

nuläget.  

 

En annan aspekt, som jag tycker är intressant, är att flera respondenter tar upp att de samverkar 

för att det leder till bättre kvalitet på arbetet kring elever som far illa eller riskerar att fara illa, 

men att de samtidigt ser att kvaliteten på den samverkan de har med andra aktörer är ett område 

som till mångt och mycket behöver utvecklas och bli bättre. Frågan jag ställer mig är om det är 

så svårt att utveckla samverkan eller om intresset inte är så stort att man vill lägga mycket kraft, 

energi och tid på detta. Detta är en fråga som inte kan besvaras i denna studie, men det är dock 

intressant att reflektera över och något som kan vara ett framtida forskningsområde där 

ytterligare forskning säkert kan finna svar på frågor som: Hur kan samverkan mellan skolan 

och socialtjänsten utvecklas för att bli effektiv, framgångsrik och positiv?  

 

8. Avslutning 

Arbetet med att ta reda på olika aktörers uppfattningar om samverkan har varit mycket 

intressant och lärorikt. I arbetet som specialpedagog och deltagare i skolans elevhälsoteam ser 

jag att det finns flera goda anledningar till att vara insatt i frågor som rör samverkan, eftersom 

mycket arbete görs för att främja lärandet och utvecklingen hos elever som är i behov av stöd, 

såväl kunskapsmässigt som utvecklingsmässigt. Att ta del av de olika aktörernas uppfattningar 

om framgångsbärande faktorer och utvecklingsbara områden känns mycket stimulerande och 

ger mig en förhoppning om att samverkan kan utvecklas och bli bättre i den kommun där jag 



62 
 

själv arbetar. Jag ser att de allra flesta respondenter har en systemteoretisk och 

socialkonstruktivistisk syn på elever och det ger mig en förhoppning om att det 

specialpedagogiska arbetet i skolorna ska kunna genomföras mer med fokus på det relationella- 

och dilemma perspektivet än vad som hittills varit fallet, då fokus i såväl forskning som i 

verksamheter, legat på det kompensatoriska perspektivet. Genom att samverka med socialtjänst 

och polis och se hela elevens situation som påverkbar kan vi nå större framgång för elever som 

far illa eller riskerar att fara illa, såväl i deras kunskaps- som personliga utveckling.  

 

Flera områden har beskrivits som såväl framgångsbärande som utvecklingsbara och det beror 

på att upplevelsen av samverkan varierar. Den mesta samverkan sker mellan skola och 

socialtjänst och därför anser jag att den borde vara den mest utvecklade, men så visar det sig i 

min studie att det inte är. Min förhoppning är att resultaten av min studie ska komma flera 

kommuner till del och kunna vara en utgångspunkt i utvecklingen av samverkansarbetet, 

primärt för skola och socialtjänst eftersom det är den som upplevs mest bristfällig, men även 

för utvecklingen av samverkan mellan skola och polis.  

 

Jag anser att det är viktigt att ha en helhetssyn på de elever som vi arbetar med i skolan och för 

att kunna ha denna helhetssyn och kunna arbeta målinriktat med elevens utveckling så krävs en 

god samverkan med andra aktörer som t ex socialtjänst och polis.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

            

Hej 

Mitt namn är Sara Hägerström och jag är student på Specialpedagogprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete och har för avsikt att göra en studie om 

samverkansarbete mellan skola, socialtjänst och polis i fyra kommuner. Er kommun är en av de 

utvalda och jag hoppas att ni vill delta i studien och att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt. 

Jag vill ta reda på mer om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa och finna 

framgångsfaktorer för att i mitt arbete som specialpedagog kunna stödja och hjälpa elever som 

är i behov av stöd på ett bättre sätt. 

 

Det jag ber er om är besvara nedanstående enkät (klicka på länken) där frågorna rör hur ni 

samverkar i er kommun. Jag är bl a intresserad av att ta del av på vilka sätt ni samverkar, ifall 

ni är nöjda med den samverkan ni har, idéer om hur den kan utvecklas samt vilka faktorer ni 

ser som framgångsgivande i samverkan.  

 

Självklart är deltagandet frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan närhelst ni vill. Jag 

kommer att lagra den insamlade informationen på ett säkert sätt så att inga utomstående ska 

kunna identifiera den. Jag kommer även att fingera såväl kommun- som personnamn. All 

insamlad information kommer endast att användas för forskningsändamål och den kommer inte 

att utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Om ni önskar, får ni senare ta del av mina resultat i det färdigställda arbetet.   

Vid eventuella frågor nås jag på telefon 0708-XXXXXX 

Besvara den bifogade enkäten senast 2015-04-14. 

 

Med vänliga hälsningar Sara Hägerström, student på Specialpedagogprogrammet, Linköpings 

universitet  
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Bilaga 2 Enkät Socialtjänst 

 

Samverkan Socialtjänst 

Jag ber dig att besvara nedanstående frågor så utförligt du kan för att hjälpa mig i mitt arbete 

om samverkan i fyra kommuner.  

Målen med mitt examensarbete är: 

- att ta reda på hur man samverkar i ett antal kommuner kring barn i grundskolan,  

- hur samverkansparterna ser på sina samverkansupplägg och samverkanspartners, 

- hur de upplever att samverkan fungerar 

- vilka faktorer de ser som framgångsfaktorer för målgruppen (elever i grundskolan som far 

illa eller riskerar att fara illa). 

1. Sker samverkan mellan socialtjänsten och skolorna i den kommun du arbetar? Om 

nej, gå till fråga 4.  

o ja  

o Nej  

2. Ge exempel på hur ni samverkar med skolorna i er kommun?  

3. Varför samverkar ni med skolorna? Gå vidare till fråga 5.  

4. Varför samverkar ni inte med skolorna? Gå vidare till fråga 12.  

5. På vems initiativ sker den samverkan ni har?  

6. Med vilka inom skolan samverkar ni?  

o Skolnämnd  

o Skolpolitiker  

o Barn- och utbildningschef  

o Rektor  

o Kurator  

o Skolsköterska  

o Specialpedagog  

o Speciallärare  

o Klasslärare  

o Mentor  
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o Ämneslärare  

o Elevassistent  

o Övrigt:  

7. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna ni samverkar kring?  

8. Fokus i min studie ligger på elever i grundskolan som far illa eller riskerar att fara 

illa. Har ni och skolan gemensamt uppsatta mål för arbetet med den målgruppen? Om 

nej, gå till fråga 10.  

o Ja  

o Nej  

9. Hur ser i så fall dessa mål ut?  

10. Hur upplever du att samverkan fungerar med skolorna?  

11. Vilka aspekter fungerar bra och vilka kan förbättras?  

12. Vad ser ni som framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen (elever i grundskolan 

som far illa eller riskerar att fara illa)?  

13. Har ni andra samverkanspartners i närområdet kring arbetet med barn som far illa 

eller riskerar att fara illa?  

Vilken kommun arbetar du i?  

 

Vilken befattning har du på din arbetsplats?  

 

Fyll i din e-postadress  

För att ej erhålla påminnelsebrev 
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Bilaga 3 Enkät Polis 

 

Samverkan Polis 

Jag ber dig att besvara nedanstående frågor så utförligt du kan för att hjälpa mig i mitt arbete 

om samverkan i fyra kommuner.  

Målen med mitt examensarbete är: 

- att ta reda på hur man samverkar i ett antal kommuner kring barn i grundskolan,  

- hur samverkansparterna ser på sina samverkansupplägg och samverkanspartners, 

- hur de upplever att samverkan fungerar 

- vilka faktorer de ser som framgångsfaktorer för målgruppen (elever i grundskolan som far 

illa eller riskerar att fara illa).  

1. Sker samverkan mellan polisen och skolorna i den kommun du arbetar? Om nej, gå 

till fråga 4.  

o Ja  

o Nej  

2. Ge exempel på hur ni samverkar med skolorna i er kommun?  

3. Varför samverkar ni med skolorna? Gå vidare till fråga 5.  

4. Varför samverkar ni inte med skolorna? Gå vidare till fråga 12.  

5. På vems initiativ sker den samverkan ni har?  

6. Med vilka inom skolan samverkar ni?  

o Skolnämnd  

o Skolpolitiker  

o Barn- och utbildningschef  

o Rektor  

o Kurator  

o Skolsköterska  

o Specialpedagog  

o Speciallärare  

o Klasslärare  

o Mentor  
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o Ämneslärare  

o Elevassistent  

o Övrigt:  

7. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna ni samverkar kring?  

8. Fokus i min studie ligger på elever i grundskolan som far illa eller riskerar att fara 

illa. Har ni och skolan gemensamt uppsatta mål för arbetet med den målgruppen? Om 

nej, gå till fråga 10.  

o Ja  

o Nej  

9. Hur ser i så fall dessa mål ut?  

10. Hur upplever du att samverkan fungerar med skolorna?  

11. Vilka aspekter fungerar bra och vilka kan förbättras?  

12. Vad ser ni som framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen (elever i grundskolan 

som far illa eller riskerar att fara illa)?  

13. Har ni andra samverkanspartners i närområdet kring arbetet med barn som far illa 

eller riskerar att fara illa?  

Vilken kommun arbetar du i?  

 

Vilken befattning har du på din arbetsplats?  

 

Fyll i din e-postadress  

För att ej erhålla påminnelsebrev 
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Bilaga 4 Enkät Skola 

 

Samverkan Skolan 

Jag ber dig att besvara nedanstående frågor så utförligt du kan för att hjälpa mig i mitt arbete 

om samverkan i fyra kommuner.  

Målen med mitt examensarbete är: 

- att ta reda på hur man samverkar i ett antal kommuner kring barn i grundskolan,  

- hur samverkansparterna ser på sina samverkansupplägg och samverkanspartners, 

- hur de upplever att samverkan fungerar 

- vilka faktorer de ser som framgångsfaktorer för målgruppen (elever i grundskolan som far 

illa eller riskerar att fara illa). 

1. Sker samverkan mellan skolorna och socialtjänsten i den kommun du arbetar? Om 

nej, gå till fråga 4.  

o Ja  

o Nej  

2. Ge exempel på hur ni samverkar med socialtjänsten i er kommun?  

3. Varför samverkar ni med socialtjänsten? Gå vidare till fråga 5.  

4. Varför samverkar ni inte med socialtjänsten? Gå vidare till fråga 12.  

5. På vems initiativ sker den samverkan ni har med socialtjänsten?  

6. Med vilka inom socialtjänsten samverkar ni?  

o Socialnämnden  

o Socialchef  

o socialsekreterare  

o familjestöd  

o Övrigt:  

7. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna ni och socialtjänsten samverkar kring?  

8. Fokus i min studie ligger på elever i grundskolan som far illa eller riskerar att fara 

illa. Har ni och socialtjänsten gemensamt uppsatta mål för arbetet med den 

målgruppen? Om nej, gå till fråga 10.  

o Ja  

o Nej  



7 
 

9. Hur ser i så fall dessa mål ut?  

10. Hur upplever ni att samverkan fungerar med socialtjänsten?  

11. Vilka aspekter fungerar bra och vilka kan förbättras?  

12. Vad ser ni som framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen (elever i grundskolan 

som far illa eller riskerar att fara illa)?  

Exempelvis utifrån samverkan med socialtjänsten 

13. Sker samverkan mellan skolorna och polisen i den kommun du arbetar? Om nej, gå 

till fråga 16.  

o Ja  

o Nej  

14. Ge exempel på hur ni samverkar med polisen i er kommun?  

15. Varför samverkar ni med polisen? Gå vidare till fråga 5.  

16. Varför samverkar ni inte med polisen? Gå vidare till fråga 24.  

17. På vems initiativ sker den samverkan ni har med polisen?  

18. Med vilka inom polisen samverkar ni?  

19. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna ni och polisen samverkar kring?  

20. Fokus i min studie ligger på elever i grundskolan som far illa eller riskerar att fara 

illa. Har ni och polisen gemensamt uppsatta mål för arbetet med den målgruppen? Om 

nej, gå till fråga 22.  

o Ja  

o Nej  

21. Hur ser i så fall dessa mål ut?  

22. Hur upplever ni att samverkan fungerar med polisen?  

23. Vilka aspekter fungerar bra och vilka kan förbättras?  

24. Vad ser ni som framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen (elever i grundskolan 

som far illa eller riskerar att fara illa)?  

Exempelvis utifrån samverkan med polisen 

25. Har ni andra samverkanspartners i närområdet kring arbetet med barn som far illa 

eller riskerar att fara illa?  

Vilken kommun arbetar du i?  

 

Vilken befattning har du på din arbetsplats?  



8 
 

 

Fyll i din e-postadress  

För att ej erhålla påminnelsebrev 

 


