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SAMMANFATTNING 
 

Barn och ungdomar med sammansatta behov, det vill säga både psykiatriska och sociala, 
kräver ofta insatser från både socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Detta ställer i 
sin tur krav på dessa organisationer att samverka för att patienten ska få de samordnade 
insatser hen är i behov av. Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur kuratorer på 
BUP ser på samverkan med socialtjänsten och vilken inverkan samverkan kan ha för 
patienter med sammansatta behov. Uppsatsen avser även att svara på vilka faktorer som 
kuratorerna upplever påverkar hur samverkan med socialtjänsten fungerar samt vilka 
förbättringsområden som finns. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer med fyra verksamma kuratorer på BUP. En kvalitativ 
innehållsanalys av det transkriberade materialet resulterade i ett övergripande tema vilket 
var: patientens bästa är i fokus men frustration uppstår när samverkan brister. Utöver 
temat utmynnade analysen i tre huvudkategorier; samverkans effekter, faktorer som 
påverkar samverkan och förbättringsområden. Resultatet av analys och diskussion visade 
att kuratorerna på olika sätt uttryckte att patientens bästa står i fokus beträffande varför 
samverkan med socialtjänsten är viktig. Samtliga kuratorer ansåg att samverkan hade 
möjligheten att ge patienten en hjälp som de inte kunnat få om organisationerna arbetat på 
separata håll. Samtidigt framgick att det hos kuratorerna fanns känslor av maktlöshet och 
frustration över att samverkan inte alltid fungerade så väl som de önskade. Faktorerna som 
kuratorerna upplevde påverkar huruvida samverkan fungerar bra eller inte var dels på 
organisatorisk nivå men även på individ- och gruppnivå. Resultatet av analysen kan tolkas 
som att även om det finns lagar och riktlinjer ligger ett stort ansvar på de yrkesverksamma 
som utför det praktiska arbetet i samverkan. Denna omständighet ställer i sin tur krav på 
både lagstiftare, kommun och landsting. Detta då de är ytterst ansvariga för att ge 
kuratorerna, och socialarbetarna, förutsättningar för att ha en god samverkan med 
varandra. En välfungerande samverkan möjliggör att barn och ungdomar, med 
sammansatta behov, får de bästa förutsättningarna att utvecklas i en positiv riktning. 
 
 
 

Nyckelord:  Samverkan, barn med sammansatta behov, barn- och ungdomspsykiatrin, 
socialtjänsten, kuratorer 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel beskrivs vad studien handlar om och det problemområde som ämnas att 
undersökas. Även uppsatsens syfte och frågeställningar redogörs för i detta kapitel. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Socialstyrelsen underlagsrapport från 2013 visar på att psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar har ökat under 1990- och 2000-talet och fortsätter att öka (Socialstyrelsen, 
2013). Socialstyrelsen menar att denna ökning av psykisk ohälsa hos unga är oroande då 
dessa ungdomar riskerar att få svårigheter att etablera sig i samhället (a.a.). En faktor som 
har stor påverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa är familjemiljön (ex. Larson, 
Russ, Crall & Halfon, 2008 ; Repetti, Taylor & Seeman, 2002). Föräldrar/vårdnadshavare 
har olika möjligheter att stödja sitt barn eller ungdoms utveckling i en positiv riktning. 
Detta gäller inte minst om barnet eller ungdomen har psykiska svårigheter.  
 
En naturlig följd av detta samband, mellan miljöfaktorer och psykisk ohälsa, är att barn 
med psykisk ohälsa ofta har behov av insatser från flera håll. I Sverige kan barn som har 
behov av både psykiatriska och sociala insatser beskrivas som “barn med sammansatta 
behov” (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Barn med sammansatta behov kräver 
därför ofta samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2016). Socialtjänsten ska arbeta för att barn och unga 
får växa upp under trygga förhållanden. I deras arbete ingår en skyldighet att samverka 
med bland annat hälso- och sjukvård samt skola (Socialstyrelsen, u.å.). BUP är till för 
barn och unga upp till 18 år som är i behov av psykiatriskt stöd eller vård. Även BUP har 
en skyldighet att samverka med andra verksamheter om det bedöms nödvändigt för den 
unges bästa (1177 Vårdguiden). Exempel på socialtjänstens insatser som kan följa av 
samverkan med BUP kan vara familjepedagoger, behandlingshem och kontaktfamilj.  Det 
kan även handla om placering utanför hemmet om hemmet bedöms vara en riskfaktor för 
fortsatt psykisk ohälsa hos barnet.  
 
I Sverige såväl som i andra länder efterfrågas mer samarbete och samverkan mellan 
myndigheter som arbetar med barn (ex. Sloper, 2004; Ødegård och Strype, 2009). Detta 
har lett fram till utvecklingen av lagar och policys kring samverkan mellan myndigheter 
och organisationer (Ex. Prop. 2008/09:193; Länsstyrelserna, 2008; Fraser & Blishen, 
2011). Forskning visar att policys, lagar och regler är en viktig del av att driva 
utvecklingen av samverkan framåt (Ex. He, Lim, Lecklitner, Olson & Traube, 2015; 
Fraser & Blishen, 2011). Men utöver gemensamma policys och riktlinjer på 
organisationsnivå ställs även krav på personalen som utför den praktiska samverkan. I en 
granskning av inspektionen för vård och omsorgs (IVO) från 2016 konstateras att det finns 
riktlinjer och rutiner för samtliga BUP-enheter i landet. Samtidigt konstateras att man sett 
att det finns brister i samverkan, exempelvis vid ansvarsfördelningen, mellan BUP och 
socialtjänsten. Dessa brister riskerar enligt IVO få följden att barn och unga inte får rätt 
insatser i förhållande till sina behov (a.a.).  
 
Problem som kan finnas i samverkan är t.ex. svårigheter i kommunikation, kunskapsbrist 
om den andra organisationen, otydlighet i roller (role clarity) och resurser (Darlington, 
Feeney & Rixon, 2005). På individnivå kan det t.ex. handla om att vissa människor har 
svårt med förändring och kan ha svårt att implementera samverkan i sitt dagliga arbete 
(Sloper 2004). Det krävs alltså mer än policys och riktlinjer för att samverkan ska fungera. 
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Trots detta är det svårt att finna svensk forskning som undersökt hur personal från 
psykiatrin generellt, eller BUP specifikt, ser på samverkan. Danermark och Kullberg 
(1999) har i en litteraturöversikt över studier som berör myndigheters samverkan med 
psykiatrin funnit att psykiatrins perspektiv ofta saknas.  
 
En större kunskap om vilka faktorer som påverkar hur väl samverkan fungerar skulle ge 
en större förståelse för varför samverkan ibland fungerar bra och ibland sämre trots 
gemensamma riktlinjer och policys. I längden skulle detta kunna leda till en förbättrad 
samverkan mellan BUP och socialtjänsten och att fler barn och ungdomar får de 
samordnade insatser de har behov av.  
 
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att få en bild av hur kuratorer inom BUP ser på 
samverkan med socialtjänsten avseende barn i behov av sammansatt stöd av både BUP 
och socialtjänsten. För att få svar på detta övergripande syfte avses att försöka svara på 
följande frågeställningar: 
 
• Vilken inverkan kan samverkan mellan BUP och socialtjänsten ha för patienten?  
• Vilka faktorer upplever kuratorerna påverkar hur den praktiska samverkan med 
socialtjänsten fungerar? 
• Vilka eventuella förbättringsområden upplever de professionella finns i fråga om 
samverkan? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av den svenska lagstiftningen som reglerar 
samverkan och går sedan över till att beskriva vad samverkan är, vilka positiva effekter 
samverkan kan få samt vilka påverkansfaktorer som finns i samverkan. Innehållet i detta 
kapitel baseras huvudsakligen på tidigare forskning som berör samverkan mellan psykiatri 
och sociala myndigheter. Största delen av den tidigare forskningen är utförd i andra länder 
än Sverige som till exempel Australien och Storbritannien. Det finns, utöver de artiklar 
som hittades under litteratursökningen, lite svensk forskning om just samverkan mellan 
socialtjänsten och BUP. Merparten av det som fanns att tillgå inom den svenska kontexten 
var myndighetsrapporter. 
 
 
2.1. Lagstiftning om samverkan 
 
Utvecklingen av lagar och policys kring samverkan är en viktig del av att driva 
utvecklingen framåt. Forskning visar att lagar och riktlinjer har möjlighet att göra 
samverkan enklare och tydligare för de som samverkar (Ex. He m.fl., 2015; Fraser & 
Blishen, 2011). I Sverige har man valt att lagstadga om samverkan. De senaste åren har 
lagstiftningen kring samverkan, mellan kommun och landsting, förändrats från att ha varit 
mer frivillig till att bli mer tvingande (prop: 2008/09:193). Detta eftersom att lagstiftare 
efter utredning bedömt det nödvändigt för att få till samverkan även i fall som hamnar i 
gråzonen mellan landstingets och kommunens skyldigheter (a.a.). Ett exempel på mer 
tvingande förändringar som införts syns bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
SFS 2017:30) 16 kap 4 § och Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) 2 kap. 7 § i vilka 
ändringar, gällande just samverkan, trädde i kraft 2008. I dessa två lagar framgår det att 
kommunen och landstinget ska upprätta samordnade individuella planer (SIP) när den 
enskilde har behov av detta. En SIP har som syfte att göra upp en gemensam plan för 
insatser i det fall då den enskilde behöver insatser från både hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2018). Det framgår också, i ovan nämnda lagar, att 
kommun och landsting har ett lika stort ansvar för att se till att detta görs. I en SIP ska 
framgå vilka insatser individen behöver samt om det är kommunen eller landstinget som 
ska ansvara för dessa. Det ska även framgå om det är kommunen eller landstinget som har 
det övergripande ansvaret för planen (a.a.).   
 
En annan lag som reglerar samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten är Lag om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612). Denna lag 
trädde i kraft i januari 2018 och syftar dels till att främja att berörda patienter får vård och 
insatser från socialtjänst som är av god kvalitet. Ett annat syfte med lagen är, enligt 1 kap 
2§, att främja att patienter, som är i behov av insatser från socialtjänsten, kan skrivas ut 
från slutenvård så snart som möjligt efter att läkare bedömt att detta är möjligt. Det vill 
säga att utskrivning kan ske utan fördröjning exempelvis på grund av att insatser inte 
påbörjats från socialtjänsten. 
 
 
2.2. Behovet av, och syftet med, samverkan 
 
Danermark (2000) beskriver hur samverkan består i att människor arbetar med 
målinriktade handlingar utifrån ett precist problem och avsikt med vad man vill uppnå. 
Vanliga aktörer som arbetar med samverkan är offentliga myndigheter och organisationer 
som arbetar inom så kallade “människobehandlande områden” (Danermark & Kullberg 
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1999, s.59). Något som utmärker dessa verksamheter är att de alla, på olika sätt, behandlar 
människor och deras livssituation (a.a.). Inom detta område, det vill säga det 
människobehandlande, kan både BUP och socialtjänsten sägas innefattas.  
 
Syftet med samverkan är att uppnå ett resultat som organisationerna var för sig inte kan 
uppnå (Lindberg, 2009). Själva processen i samverkan kan bestå i att man, gemensamt 
mellan två eller fler organisationer, diskuterar fram en lösning genom att dela med sig av 
kunskap till de andra parterna (a.a.). Alternativt att man helt enkelt genomför vissa 
uppgifter tillsammans (a.a.). Det handlar alltså idealt sett om att organisationerna, genom 
att dela med sig av sin kunskap till andra inblandade parter, kan ge samordnade insatser 
som är väl anpassade till den enskilda klienten (Brown, Crawford & Darongkamas, 2000). 
Detta istället för att försöka passa in klienten inom de strikta ramar för de separata insatser 
som kan finnas inom respektive organisations gränser (a.a.). 
 
I en norsk studie av Ødegård och Strype (2009) fann man att barn som lider av psykisk 
ohälsa har ofta behov av insatser från fler olika organisationer och myndigheter. Det kan 
krävas 6-10 yrkesverksamma som är delaktiga i vården (a.a.). En fungerande samverkan 
mellan olika organisationer och yrkesverksamma blir då en viktig del i vården. (Ødegård 
& Strype, 2009).  
 
Meads, Ashcroft, Barr, Scott och Wild (2005) fann i sin studie att samverkan mellan 
sociala myndigheter och psykiatri kan leda till positiva effekter för patienter med psykisk 
ohälsa eller sjukdom. Exempel på de positiva effekter de såg var att patienterna snabbare 
kunde få en diagnos och genom detta kunde patienterna även få passande insatser 
snabbare (a.a.). Liknande resultat går att utläsa i en studie av Bai, Wells & Hillemeier 
(2009). Forskarna i denna studie fann de att fungerande samverkan mellan psykiatri, och 
sociala myndigheter ansvariga för barn, ledde till en större tillgång till psykisk vård för 
utsatta barn och i förlängningen en förbättrad psykisk hälsa för dessa barn.  
 
 
2.3. Påverkansfaktorer  
 
Samverkan är ett komplext fenomen då samverkan sker på olika nivåer, från individ- och 
gruppnivå till organisatorisk- och policynivå (Ødegård & Strype, 2009; Sloper 2004). 
Dessa nivåer påverkar även varandra (a.a.). Exempelvis får organisatoriska riktlinjer och 
policybeslut betydelse för hur samverkan på individ- och gruppnivå fungerar (a.a.). Att 
organisatoriska förutsättningar påverkar samverkan blir tydligt i en kartläggning utförd av 
Svenska kommunförbundet från år 1996 (Löfström-Johnsson 1996, refererad i Danermark 
& Kullberg 1999, s.37) som beskrev hur 445 handläggare inom socialtjänst, 
arbetsförmedling, försäkringskassa samt psykiatri uppfattade samverkan mellan 
myndigheterna. Majoriteten av de tillfrågade upplevde att det fanns ett bra 
samarbetsklimat mellan myndigheterna. Samtidigt framgick det att det fanns många 
utvecklingsområden. En sådan organisatorisk faktor som deltagarna ansåg påverkar 
samverkan var resurser. Exempelvis lyftes försening av handläggningen på grund av 
personalbrist hos andra myndigheter fram som något som påverkar samverkan negativt. 
Bristande resurser lyfts även fram av Darlington m.fl. (2005) som en riskfaktor för ett 
sämre fungerande samarbete mellan organisationer.  
 
En brittisk studie av Brown m.fl. (2000) har undersökt samverkan mellan olika aktörer 
tillhörande så kallade “mental health teams” som är vanligt inom öppenpsykiatrin i 
England. Forskarna fann att deltagarna i grupperna ofta efterfrågade tydligare gränser 
mellan respektive organisations roll och en mer formell styrning av arbetet. Behovet av 
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tydliga formella gränser är något som enligt Brown m.fl. (2000) är något att ha i åtanke 
när det gäller samverkan; inte minst när det gäller utvecklandet av policys och riktlinjer.  
Forskarna i denna studie fann att medlemmarna i dessa “mental health teams”, på grund av 
avsaknad av riktlinjer, var tvungna att inom teamet reda ut vad som hörde till sina 
respektive områden och roller (a.a.). Detta ledde ofta till att medlemmarna upplevde att 
det fanns en otydlighet i roller och ansvarsområden (Brown m.fl., 2000). Även i tidigare 
nämnda svenska kartläggning visades det att många av handläggarna ansåg att 
rollfördelningen ofta var oklar i samverkan (Löfström-Johnsson 1996, refererad i 
Danermark & Kullberg 1999, s.37). Det vill säga att det var otydligt vilken myndighet 
som skulle handlägga ärendet och stå för kostnaderna för insatser.  
 
Denna faktor, tydlighet/otydlighet i roller, pekas även i flera andra studier ut som något 
som kan påverka samverkan (Ex. Darlington. m.fl., 2005; Fraser & Blishens, 2011). 
Tydlighet i roller handlar om att alla inblandade samverkansparter förstår sin egen roll i 
samverkan såväl som vilka begränsningar i handlingsutrymme man har (Darlington m.fl, 
2005). Otydlighet i roller kan, som tidigare nämnts, bero på avsaknad av riktlinjer. Det 
kan även påverkas av att organisationerna har olika professionskultur (Ødegård & Strype, 
2009; Hall 2005). Hall (2005) beskriver hur det inom olika organisationer och 
arbetsplatser skapas professionskulturer utifrån värderingar, attityder och beteenden som 
finns på arbetsplatsen. När samverkan sker går individer in i en yrkesroll (a.a.). Samtidigt 
är dessa individer en del av en grupp som tillsammans ska identifiera och analysera 
problem samt sätta upp mål och anta ett gemensamt ansvar för att nå dessa mål (a.a.). Hall 
beskriver att det är nödvändigt att de olika professionerna har kunskap om de andras roller 
för att kunna jobba mot samma mål men att det kan bli en utmaning om det inte finns 
gemensam utbildning och interprofessionell erfarenhet (a.a.).  
 
En annan faktor som påverkar samverkan är kommunikation. Detta lyfts fram som den 
viktigaste faktorn i en australiensisk studie av Darlington m.fl. (2005). I denna studie 
undersöktes vilka utmaningar som uppstod i samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och 
sociala myndigheter ansvariga för barns säkerhet (eng. child protection services) i 
situationer där en förälder har psykisk sjukdom och myndigheten känner oro kring barnen. 
Studien bestod av djupintervjuer med professionella inom de två verksamhetsfälten. Man 
identifierade där fyra faktorer som var betydelsefulla för samarbetsprocessen (Darlington 
m.fl., 2005). Dessa faktorer var kommunikation, kunskap, tydlighet i roller (role clarity) 
och resurser (a.a.). Den faktorn som flest intervjupersoner tog upp som betydelsefulla (21 
av 36 stycken) var kommunikation (a.a.). Ifråga om kommunikation var det, för 
intervjupersonerna, viktigt att denna skedde kontinuerligt under ärendets gång (Darlington 
m.fl., 2005) Ofta var det en fördel om den andra parten blivit informerad tidigt i processen 
(a.a.).  En annan viktig del var att även om de professionella inte höll med varandra, 
beträffande hur ärendet skulle hanteras, var det viktigt att de andras syn respekterades för 
att samarbetet skulle flyta på bra (a.a.). Kommunikation inom samverkan kan alltså dels 
handla om att hålla den andra parten uppdaterad i ärendet men även om sättet man 
kommunicerar på. Det vill säga att det görs på ett respektfullt sätt och att man har 
förtroende för den andra parten och sättet hen sköter sitt arbete på. Detta beskrivs av 
D'Amour, Ferrada-Videla, San Martin Rodriguez och Beaulieu (2005) som partnerskap. 
Inom detta begrepp innefattas att det finns en öppen kommunikation, respekt för varandra 
och ett ömsesidigt förtroende (a.a.). D'Amour m.fl. (2005) beskriver hur 
samarbetsprocessen kan ibland medföra ett behov för yrkesverksamma att överskrida sina 
yrkesgränser för att kunna ge de behövliga insatserna (a.a.). Men samtidigt är det viktigt 
att samverkanspartners respekterar varandras yrke och inte förminskar den andra partens 
kvalifikationer och färdigheter (a.a.). Grunden för ett ömsesidigt förtroende baseras på att 
det hos alla inblandade parter finns en vilja, och en känsla av gemensamt ansvar, till att 
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jobba för att förbättra och uppfylla patientens behov (a.a.).  
 
I tidigare forskning nämns även kunskap (ex. Darlington m.fl, 2005; D'Amour m.fl., 2005; 
Löfström-Johnsson (1996, refererad i Danermark & Kullberg 1999, s.37) som en annan 
viktig faktor för samverkan. I studien av Darlington m.fl. (2005) lyfte intervjupersonerna 
att insikt om den andra partens arbetssätt och regler förenklade samarbetet dem emellan. 
På samma sätt kunde bristande kunskap om den andres rutiner och arbetssätt försvåra 
samarbetet (a.a.). Denna kunskap kunde enligt forskarna tillgodoses antingen genom 
tidigare anställning på den andra myndigheten, erfarenhet genom tidigare samarbete eller 
utbildning (a.a.). Utbildning om, och tillsammans med, den andra myndigheten är även 
något som efterfrågades av handläggarna som deltog i studien av Löfström-Johnsson 
(1996, refererad i Danermark &Kullberg 1999, s.38). 
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3. METOD 
 
För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar gjordes valet att utgå ifrån en 
kvalitativ ansats. Anledningen till valet att göra en kvalitativ undersökning istället för en 
kvantitativ var för att få en djupare förståelse för ämnet, vilket rekommenderas av 
Bryman, (2011). Detta genom att ta del av informanternas kunskap, erfarenheter och 
perspektiv på samverkan med socialtjänsten. Denscombe (2016) beskriver hur det är 
lämpligt att använda sig av intervjuer i mindre forskningsprojekt där man ska beskriva 
komplexa fenomen och utforska t.ex. personers åsikter, erfarenheter och känslor på djupet. 
Det är även lämpligt att använda då man söker en förståelse för komplexa frågor t.ex. av 
hur olika faktorer hänger ihop eller hur ett system fungerar (a.a.). Med hänsyn till detta 
kan det motiveras att kvalitativa intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod för denna 
studie. Studien ämnar alltså undersöka åsikter, erfarenheter och känslor hos 
intervjupersonerna men syftet blir även att skapa en förståelse för hur olika faktorer 
påverkar hur väl samverkan, som process, fungerar.  
  
Bryman (2011) skriver om svårigheten med att vara fullständigt objektiv inom samhällelig 
forskning. Det är därför viktigt som forskare att reflektera över de värderingar och den 
förförståelse man har (a.a.). Som forskare är det viktigt att försöka att inte låta personliga 
faktorer påverka processen eller resultatet av studien (a.a.). Med detta i åtanke har 
uppsatsförfattarna, under arbetets gång, försökt att i så hög utsträckning som möjligt hålla 
sina personliga åsikter och värderingar utanför och inte låta dessa påverka resultatet av 
studien. Att beskriva vilken förförståelse man som forskare har är något som Mårtensson 
och Fridlund (2017) lyfter fram som en faktor som ökar pålitligheten i studien. Det går 
alltså inte att garantera en fullständig objektivitet i resultatet som framkommit i denna 
studie. Detta blir även aktuellt att påpeka då en av uppsatsens författare jobbar inom 
samma verksamhet som intervjudeltagarna. Anledningen till att detta nämns är att det 
skulle kunna medföra en bias och att resultatet oavsiktligt kan bli riktat åt ett visst håll 
(Bryman, 2011). Denna risk för bias kan läsaren därför ha i åtanke när hen läser denna 
uppsats då det är möjligt att detta påverkat datainsamling och/eller analysen av materialet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtidigt kan påpekas att det faktum att en av författarna 
till studien hade kunskap om forskningsmiljön sedan innan även kan vara något positivt. 
Detta är något som Mårtensson och Fridlund (2017) benämner som “prolonged 
engagement” ( svensk översättning: långvarigt engagemang) vilket är något som kan öka 
trovärdigheten i studien.  
 
För att få en så bred bild, och flexibel intervju, som möjligt valdes semistrukturerade 
intervjuer som intervjumetod (Bryman, 2011). I enlighet med rekommendationer för 
semistrukturerade intervjuer utgick intervjuerna utifrån en intervjuguide (se bifogad bilaga 
1) med specifika teman som berörde våra forskningsfrågor. Den semistrukturerade formen 
av intervju ger även möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och för 
intervjupersonerna att ta upp egna relaterade frågor utöver de som står i intervjuguiden 
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer säkerställer alltså att man får svar på de 
frågor man önskar samtidigt som det lämnar utrymme för intervjupersonen att ta upp 
frågor som hen tycker är viktiga i relation till ämnet (a.a.). 
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3.1. Urval och rekrytering 
 
3.1.1. Urval 
 
Urvalet bestod av yrkesverksamma kuratorer på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik i 
en mellanstor svensk stad. De intervjuade kuratorerna jobbar inom öppen- eller 
slutenvården och är samtliga utbildade socionomer. För att få relevanta svar till de 
frågeställningar som uppsatsen innehöll valdes intervjupersonerna ut med hjälp av ett 
målinriktat urval (Bryman, 2011). Det vill säga att man väljer intervjupersoner som 
bedöms ha god kunskap inom området som ska undersökas (a.a.). Det kan även påstås att 
ett bekvämlighetsurval utförts. Detta då vi, genom att en av oss gjort sin 
verksamhetsförlagda utbildning på BUP, hade tillgång till intervjupersoner. Med ett 
bekvämlighetsurval brukar syftas att forskaren valt intervjupersoner som fanns tillhanda. 
Detta kan delvis sägas stämma för denna studie då det inte gjordes någon större avvägning 
över om det eventuellt kunnat finnas andra kuratorer som suttit på ännu mer erfarenhet 
eller kunskap än de aktuella intervjupersonerna. En kritik som finns till detta urvalssätt är 
att det kan vara svårt att generalisera de resultat som framkommit (Bryman, 2011). Det är 
därför viktigt, även om man gör ett bekvämlighetsurval, att intervjupersonerna sitter på 
relevant kunskap som gör att de är lämpliga att intervjua inom ramen för forskningsfrågan. 
I denna studie gjordes bedömningen att alla intervjuade kuratorer hade en relevant 
kunskap och erfarenhet om ämnet samverkan och därför var väl kvalificerande som 
intervjupersoner. 
 
3.1.2. Avgränsning i urvalet 
 
Personalen inom BUP och socialtjänsten, som utför den praktiska samverkan, är i högsta 
grad involverade i att få samverkan att fungera. Kuratorerna på BUP träffar många 
ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och annan psykisk problematik såsom 
depression, ångest och självskadebeteende. En del av kuratorns arbetsuppgifter på BUP 
handlar om att ge information om vilket samhälleligt stöd som går att få (Riksförbundet 
Attention, 2018). Kuratorerna är också ofta med och träffar socialtjänsten tillsammans 
med den unge och dennes föräldrar för att göra en SIP.  
 
Kuratorerna på BUP har genom sin anställning på BUP fått en god kännedom om psykisk 
sjukdom hos barn och ungdomar. De har även, genom sin socionomutbildning, en bred 
förståelse av hur samspelet mellan individer och den omgivande miljön/samhället 
påverkar psykisk sjukdom/ohälsa. Detta skulle därför kunna skilja sig från socialarbetare 
som förvisso har samma utbildning men som kanske inte, i samma utsträckning som 
kuratorerna på BUP, har kunskap om psykisk sjukdom hos unga. För att avgränsa oss 
inom ramen för storleken på denna uppsats men ändå få ta del av sakkunnigas uppfattning 
om frågan om samverkan gällande barn med sammansatta behov gjordes valet att endast 
intervjua kuratorer från BUP och inte några socialarbetare.  
 
En annan avgränsning som gjorts är rent geografiskt då beslutet togs att endast intervjua 
kuratorer från en BUP-klinik i en mellanstor svensk stad. Bedömningen var att då samtliga 
intervjupersoner tillhör samma länsklinik, och därmed har samma geografiska avstånd till 
samarbetspartnerna såväl som samma riktlinjer, möjliggjorde detta en analys utifrån de 
specifika förhållanden som råder i just detta län. Den aktuella BUP-kliniken samverkar 
även med flera olika socialtjänster inom länet (samt en del utanför) vilket gör att de har 
erfarenhet av att samverka med både större och mindre socialkontor. Om andra barn- och 
ungdomspsykiatriska länskliniker hade tagits med hade man i analysen behövt ta hänsyn 
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exempelvis till att andra BUP-kliniker har andra geografiska förutsättningar, t.ex. vad 
gäller av avstånd till samarbetspartnerna. Avståndet till samverkanspartner skulle 
exempelvis kunna ha betydelse för valet att ha fysiska träffar, jämfört med ett telefonmöte, 
som i sin tur skulle kunna ha betydelse för upplevelsen av hur väl samverkan fungerar. 
Utöver det kan olika landsting ha olika riktlinjer vad gäller just samverkan vilket också 
kan påverka intervjupersonernas upplevelse av samverkan. Denna geografiska 
avgränsning gör dock att det inte kan tas för givet att resultatet från denna studie hade sett 
likadant ut om personal från andra BUP-kliniker i landet hade intervjuats. Det bör dock 
påpekas att man inte heller nödvändigtvis fått samma resultat även om man intervjuat 
personer från samma BUP-klinik. Det är till exempel omöjligt att behålla exakt lika 
sociala förutsättningar för en senare studie (Bryman, 2011). Att resultaten inte kan påstås 
vara generaliserbara är en vanlig kritik mot kvalitativ forskning där man ofta baserar 
resultaten på ett mindre antal fall (Denscombe, 2016; Bryman, 2011). Man brukar därför 
inom kvalitativ forskning tala om överförbarhet (a.a.). En del i detta handlar om att 
försöka ge läsaren av studien den information hen behöver för att själv ta ställning till om 
resultaten skulle kunna gå att överföra till andra fall (a.a.). För att styrka de resultat som 
framkommit och öka trovärdigheten i studien har resultaten kopplats till tidigare forskning 
inom området vilket utvecklas under diskussionskapitlet. 
 
 
3.1.3. Rekrytering 
 
Rekryteringen gick till så att vi, genom en personlig kontakt som arbetar på BUP, fick 
mailadresserna till fyra personer som hen trodde kunde vara intresserade av att medverka i 
studien. Ett mejl skickades sedan till dessa personer enskilt. I mejlet beskrevs syftet med 
undersökningen och ramarna kring intervjun (se bilaga 2). De personer som var 
intresserade av att delta i studien kontaktade oss därefter via mejl eller telefon för att boka 
in tid för intervju. Totalt var alla fyra personer som kontaktades intresserade av att delta.  
 
Risken med att använda sig av en kontakt för rekrytera ytterligare informanter kan vara att 
urvalet inte blir representativt för populationen (Bryman, 2011). Det skulle kunna 
innebära att kontaktpersonen valt ut informanter som är av samma åsikt som denne i fråga 
om studiens inriktning. Detta är därför något som har tagits i beaktande vid analysen av 
materialet.  
 
3.2. Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes med båda uppsatsförfattarna som intervjuare. Detta 
möjliggjorde att båda två erhöll samma information samtidigt vilket förenklade den senare 
kodningen och analysen av materialet. Efter genomförandet av intervjuerna 
transkriberades dessa ordagrant. Uppsatsförfattarna transkriberade två intervjuer var. 
 
Av de fyra intervjuerna genomfördes tre av dem i BUPs egna lokaler och en intervju 
genomfördes på annan plats. Samtliga intervjuer var mellan 50-60 minuter. För 
ljudupptagning under intervjun användes två mobiltelefoner. Valet att använda två 
inspelningsapparater gjordes för att minska risken för att inspelningen skulle gå förlorat 
genom tekniska problem eller den mänskliga faktorn. 
 
 
3.3. Etik 
 
I forskning som berör människor har man som forskare ett särskilt ansvar gentemot 
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deltagarna i studien (Codex, 2018). Det handlar bland annat om att man som forskare ska 
se till att minimera risken för skada så långt som möjligt (a.a.). Exempelvis ska man som 
forskare se till att skydda forskningspersonernas integritet (a.a.). För denna studie görs 
bedömningen att ämnet inte är så pass känsligt att deltagarna skulle riskera repressalier 
t.ex. från kollegor eller arbetsgivare om deras medverkan skulle bli känd. Samtidigt kan 
detta inte garanteras och för att minska risken att läsare av denna studie kan identifiera de 
medverkande kommer datan att avidentifieras. Detta görs bland annat genom att ta bort 
information om kön och vilken avdelning inom BUP som deltagarna arbetar på. 
 
Ett muntligt informerat samtycke har inhämtats från samtliga deltagare. Att samtycket är 
informerat innebär att personen som ska medverka har fått all relevant information, 
exempelvis om risker, om deltagandet i studien före hen ger sitt samtycke (Codex, 2018 ; 
Nygren, 2012). Forskningspersonerna ska även informeras om att de har rätt att ta tillbaka 
sitt samtycke, och avbryta sitt deltagande, om de skulle vilja (a.a.). Det finns även 
lagstadgat i Lag om etikprövning av forskning som avser människor § 17 (SFS 2003:460) 
att forskningen bara får utföras om personen som skall medverka har gett sitt samtycke. 
För att uppnå kravet på ett informerat samtycke har intervjupersonerna informerats vid 
rekryteringen att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Deltagarna har även 
informerats om att deras svar kommer att avidentifieras i den färdiga uppsatsen. Denna 
information har även upprepats innan själva intervjun påbörjades (se intervjuguide, bilaga 
1).  
 
När man utför en forskningsstudie som involverar människor måste man fundera över om 
nyttan överväger riskerna med studien (Codex, 2018). Det man ska ta hänsyn till är alltså 
om den aktuella studien man ska utföra kommer bidra till något positivt och om detta 
överväger den eventuella risk som finns för att de som medverkar kan komma att påverkas 
negativt (a.a.). Då denna studie möjligen skulle kunna bidra till mer kunskap om 
samverkan, mellan BUP och socialtjänsten, görs bedömningen att nyttan överväger 
eventuella risker med studien.  
 
 
3.4. Analys 
 
För analysen har en konventionell innehållsanalys använts. Denna analysmetod är 
induktiv och innebär att forskaren hittar sina teman, kategorier och/eller koder genom den 
text hen analyserar (Hsieh & Shannon, 2005). Forskaren har alltså ingen på förhand 
utformad kodningsmall (Bryman, 2011). Hsieh & Shannon (2005) beskriver att man som 
forskare, genom konventionell innehållsanalys, möjliggör att få direkt information från 
sina deltagare och samtidigt behålla ett relativt öppet sinne och därmed undvika att påföra 
förutfattade kategorier eller perspektiv på materialet. Samtidigt bör man ta hänsyn till att 
man som forskare sannolikt, redan under den pågående intervjun, gör kopplingar till 
teori/tidigare forskning och eventuella tidigare intervjuer (Ryen 2004).  
 
Analysen gick till så att, efter ordagrann transkribering av intervjun, lästes materialet 
igenom flera gånger. Detta gjordes för att få en helhetsbild av innehållet innan nästa steg i 
analysen. Sådant som berördes i intervjun men som bedömdes vara icke relevant inom 
ramen för denna studie rensades bort innan vidare analys. Därefter följde en inledande 
kodning där stycken i texten som ansågs betydelsefulla, så kallade meningsbärande 
enheter, markerades och kodades. Detta gjordes, till att börja med, enskilt av 
uppsatsförfattarna, med två intervjuer vardera, vartefter de koder som framkommit 
jämfördes för att se huruvida dessa tolkats på samma sätt. Denna diskussion resulterade i 
att vissa stycken ändrades och kodades om. Efter detta följde det som Danielson (2017) 
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beskriver som en “kreativ process” där man som forskare söker att kategorisera dessa 
koder i olika kategorier. Slutligen formulerades tre kategorier som baserades på dessa 
koder. Det tema som beskrivs senare i uppsatsen togs fram genom att se på materialet som 
en helhet och försöka hitta det latenta innehållet i de intervjuer som utfördes. Genom 
diskussion mellan oss författare framstod ett tema som upplevdes genomsyra allt material 
av intervjuerna. För att se alla koder, kategorier och de tema som valts se kodningsschema 
i bilaga 3. 
 
Risker som finns då man använder sig av en induktiv analysmetod, och kodar materialet i 
efterhand, är att man kodar svaren från informanterna på olika sätt (Bryman 2011). Detta 
kan skapa en skevhet i materialet och därigenom en bristande validitet då det handlar om 
hur man bearbetat datan (a.a.). Genom att båda författarna till denna uppsats tillsammans 
diskuterat fram vad de olika meningsbärande enheterna bör tillhöra för kod, och omkodat 
dem vid behov, är förhoppningen att denna risk minskat något.  
 
 
3.5. Ansvarsfördelning 
 
Uppsatsens författare har genomgående fördelat arbetet jämlikt. Intervjuerna genomfördes 
gemensamt och transkriberingen delades upp lika. Sökningar på tidigare forskning gjordes 
individuellt, efter en gemensam diskussion om möjliga sökord, vartefter detta 
sammanställdes gemensamt. Själva skrivandet har genomförts gemensamt där en 
kontinuerlig diskussion förts mellan författarna om hur resultatet kan tolkas. Även 
granskning och förändringar av det skrivna materialet har genomförts tillsammans.  
 
 
3.6. Litteratursökning  
 
För att hitta vetenskapliga artiklar har sökningar gjorts i Google Scholar på sökorden 
interagency collaboration, child welfare, mental health, intersectoral action och service 
integration. Samtliga artiklar som använts i denna studie är peer-reviewed och publicerade 
i vetenskapliga tidskrifter. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från det material som genererats utifrån de intervjuer 
som genomförts. Analysen av materialet har resulterat i tre övergripande kategorier som 
presenteras separat nedan. Dessa kategorier är samverkans effekter, faktorer som påverkar 
samverkan och förbättringsområden. Under de olika kategorierna presenteras de kodord 
som framkommit under analysen i form av underrubriker. Citat från intervjupersonerna 
har i viss utsträckning använts för att belysa de olika kategorierna och koderna. I vissa av 
citaten används versaler för att synliggöra att personen betonat ett specifikt ord. Kapitlet 
avslutas med en presentation av det övergripande temat för uppsatsen. Se hela 
kodningsschemat i bilaga 3.  
 
 
4.1. Samverkans effekter 
 
Under denna rubrik beskrivs hur kuratorerna ser på det faktum att barn i behov av 
psykiatrisk vård även kan ha ett behov av sociala insatser samt hur behoven kan 
tillgodoses genom samverkan. Vidare presenteras kuratorernas beskrivning av vilka 
positiva effekter samverkan kan få för deras patienter samt vad som kan hända när 
samverkan inte fungerar. 
 
 
4.1.1. Barnens sammansatta behov 
 
Samtliga intervjupersoner uttryckte, på olika sätt, att sociala och psykiatriska problem ofta 
hänger samman. Kuratorerna berättade att de ofta möter familjer där föräldrarna behöver 
avlastning och stöttning på hemmaplan och där många av familjerna efterfrågar detta 
själva. Många av barnen och ungdomarna kuratorerna på BUP träffar har en komplex 
problematik där sociala problem, familjedynamik och psykiatri hänger samman. En av 
intervjupersonerna beskrev det som ett “pussel” man måste lägga då det är många 
variabler som påverkar varandra. Att det kan finnas problem i själva 
familjekonstellationen som påverkar barn och ungdomars psykiska mående talade alla 
kuratorer om. Två av kuratorerna uttryckte att barn kan bli symptombärare för social 
problematik i en familj. 
 
“Ibland kan det vara så tydligt också härifrån att man tycker att nämen det här är så 
kopplat till miljö. Kan man skifta miljö så är det inte psykiatri. Då vill man ju inte heller 
diagnostisera en ungdom för att miljön är på ett visst sätt” 
 
I citatet ovan uttrycker kuratorn att de ibland stöter på patienter där de ser att 
problematiken till stor del är miljöbetingad. En annan kurator uttryckte att de i dessa 
situationer kan behöva förklara detta för socialtjänsten. Hen gav som exempel att 
aggressivitet och utåtagerande beteende, från ett barn eller ungdom, kan av socialtjänsten 
tolkas som att det hör till psykiatrin trots att det inte nödvändigtvis behöver vara så.  
 
 
4.1.2. Positiva effekter och det glapp som kan uppstå 
 
Av denna anledning, att många av patienterna har en komplex problematik, uttryckte 
samtliga kuratorer att de tyckte att en fungerande samverkan med socialtjänsten var 
viktigt. Alla kuratorer uttryckte att när samverkan fungerar väl kan det få positiva effekter 
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för barnet eller ungdomen. En av kuratorerna uttryckte att samverkan hjälper patienterna 
att “komma framåt” på ett sätt som de kanske inte kunnat göra om BUP och socialtjänsten 
inte samarbetat. En annan kurator uttryckte att även om de kan uppleva att samverkan 
fungerat bra, och att ungdomen och familjen är nöjda, kan det vara svårt att “sätta fingret 
på” exakt vad som gjorde att det blev så bra.  
 
Flera av kuratorerna uttryckte att det blev desto tydligare för dem i fall när samverkan 
brustit. Dessa brister kan exempelvis vara då det uppstår ett glapp mellan stödet och 
vården som BUP kan ge och de insatser som socialtjänsten kan erbjuda. En av kuratorerna 
uttryckte att detta problem med att organisationerna inte överlappar varandra helt och 
hållet är ett vanligt problem som kan uppstå i samverkan. Ett annat problem som 
kuratorerna beskrev var att en lång utrednings-/handläggningstid hos socialtjänsten kan 
göra att patienters utskrivning från slutenvårdsavdelningen kan bli fördröjd. Detta på 
grund av att socialtjänsten gör bedömningen att familjesituationen inte bedöms vara 
tillräckligt stabil, för barnet att komma hem, men de inte har några alternativa lösningar. 
Om patienten ändå måste skrivas ut, eller skriver ut sig själva om de är frivilligt intagna, 
kan det få följden att patienten kommer tillbaka till BUPs slutenvårdsavdelning ett tag 
senare för att tillvaron hemma inte förbättrats.  
 
“Ett dygn på slutenvårdsavdelning för en ungdom är ganska lång tid. Och varje dygn i 
onödan är ju ett slöseri både på pengar och på lidande och… och är ju en, det är ju en 
missat skolgång, det är liksom missat.. Mycket som försvinner när det sitter fast.” 
 
I citatet ovan beskriver en kurator på slutenvårdsavdelningen några av de negativa effekter 
som kan komma av att patienten upprepade gånger blir inlagd på slutenvårdsavdelningen, 
eller att hen inte kan bli utskriven för att hemförhållandena inte är stabila. Kuratorerna 
lyfte även andra skadliga effekter som glappet mellan socialtjänsten och BUP kan få. Ett 
av dem var att det i vissa fall inte går att sätta in mediciner som ungdomen behöver då 
man inte bedömer att vårdnadshavarna är tillräckligt ansvarstagande för att se till att 
barnet tar medicinen enligt instruktioner.  
 
Även inom på BUPS öppenvård ser man glappen som kan uppstå mellan BUP och 
socialtjänsten som ett problem. En kurator inom öppenvården uttryckte att ett 
misslyckande i samverkan med socialtjänsten kan få effekten att ungdomen känner sig 
sviken av både socialtjänsten och BUP och tackar nej till fortsatta insatser från båda 
organisationerna. Detta kan i sin tur även få följden att det förtroende och den allians 
kuratorn byggt upp med ungdomen går förlorad.  
 
“ (...) då tappar både socialtjänsten och vi förtroende. Och.. Ingen av oss får alltså, kan 
då hjälpa ungdomen eller stötta eller skydda.. Utan man blir ju som bara klippt.” 
 
I citatet ovan har kuratorn, i meningen innan, beskrivit hur viktigt det är att samverkan 
fungerar kring ungdomar som utsatts för övergrepp i hemmet. Hen går sedan över till att 
beskriva att det tyvärr inte alltid fungerar. Man kan i citatet ana ett uttryck av frustration 
över att samverkan ibland brister och de negativa konsekvenser detta kan få för kuratorns 
fortsatta arbete med patienten. 
 
 
4.2. Faktorer som påverkar samverkan 
 
Under intervjuerna framkom det olika faktorer som påverkar hur samverkan mellan BUP 
och socialtjänsten fungerar. Många av dessa faktorer nämndes flera gånger i intervjuerna, 
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och hos alla intervjupersoner. Det framkom att dessa faktorer var både organisatoriska 
såväl som personbundna. Dessa faktorer presenteras i underrubrikerna nedan.  
 
4.2.1. Lagar och riktlinjer  
 
Det finns lagar och skyldigheter för yrkesverksamma som reglerar hur samverkan ska 
utföras. Exempelvis framgår, i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att 
samverkan ska ske när klienten/patienten har ett behov av detta. Samverkan sker då ofta i 
form av att en samordnad individuell plan upprättas. En av intervjupersonerna uttryckte 
att: 
 
“Det är någonting som ligger i våra arbetsuppgifter så jag menar det är ju någonting som 
vi ska göra, det är inte så att vi kan välja bort det”.   
 
Citatet ovan är en del ur en kurators svar på frågan om vad som påverkar hur väl 
samverkan fungerar. Detta kan tolkas som att det faktum att samverkan är lagstadgat om, 
och är en arbetsuppgift, är en påverkande faktor för att samverkan faktiskt sker. Trots att 
samverkan är lagstadgat om, och att båda inblandade parterna ska ha barnets bästa i 
åtanke, framgår att de yrkesverksamma ibland har olika syn på vad det är som behöver 
göras.  
 
“Enligt LAG ska vi ju ha samma mål. Men så är det inte. Men sen kanske det är att  
man TÄNKER olika, man har samma mål men att man har olika åsikt om hur man når 
dit”. 
 
Citatet ovan skulle kunna tolkas som att samverkan finns nedskrivet i lag men det finns 
faktorer som kan påverka hur samverkan ser ut och vilka insatser som ges. Detta kan bero 
dels på faktorer som kan kopplas till de enskilda yrkesverksamma men även vad det finns 
för riktlinjer från de inblandade verksamheterna. 
 
 
4.2.2. Organisatoriska förutsättningar 
 
Nedan presenteras faktorer från de båda organisationerna, BUP och socialtjänsten, som 
kuratorerna uttryckte hade en inverkan på samverkan. En av dessa organisatoriska 
förutsättningar, som framkom i intervjuerna, var handläggningstid. Snabbare och kortare 
beslutsvägar är en faktor som skulle förbättra samverkan enligt intervjupersonerna.  
 
 “Om jag har nånting som jag har gjort en orosanmälan på och jag känner att här vill jag 
snabbt få in socialtjänsten, jag tänker att de här behöver snabbt en insats i hemmet. Så 
kan man ibland mötas av det att, nämen vi.. vi har inget pågående ärende på det här. Vi 
har fått in en orosanmälan men vi har inte bedömt om vi ska öppna ett ärende eller inte… 
Och så kan man ha en träff som man kanske också blir frustrerad över för är dom i 
utredning så är dom inte så benägna att…. Släppa till med insatser.. Utan då ska man 
vänta i fyra månader. Och fyra månader är ganska LÅNG tid vad gäller ungdomar.”  
 
Intervjupersonen uttrycker att det finns tillfällen då kuratorerna på BUP känner att de vill 
ha snabba insatser för att fånga upp ungdomen så fort de kan. Detta kan dock kompliceras 
av att socialtjänsten har fyra månader på sig att utreda ärendet. Socialtjänstens långa 
handläggningstid var något som flera kuratorer uttryckte kunde skapa samarbetsproblem.  
 
En annan organisatorisk förutsättning som alla fyra intervjupersoner lyfte som en vanlig 
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komplicerande faktor för samverkan var brist på resurser. Kuratorerna nämnde att både på 
socialtjänsten och BUP finns det en brist på resurser. Både när det gäller resurser till 
specifika insatser men även när det kommer till arbetad tid per ärende.  
 
“Sen har ju bup.. Fått restriktioner att vi inte får åka så mycket, det har ni säkert hört.. Att 
vi får inte.. Åka till socialtjänsten på SIP längre. Utan de måste komma hit *skratt* och 
då tycker dom att det är alltid vi som ska skriva. Även om det är dom som kallar till den. 
Så det där har också varit en sån där.. Liten… Konfliktfråga.. men vem är det som skriver 
då, jamen det, eftersom att vi är här är det vi som skriver. Därför blir det alltid vi som 
skriver även om det är soc som kallar.” 
 
Intervjupersonen ovan beskriver att även BUP påverkas av krav från ledningen på att 
spara pengar. Exempelvis har bestämts att personalen på BUP inte får åka iväg på SIP-
möten. Citatet kan tolkas som att detta kan skapa osämja mellan dem och 
socialsekreterarna som då tycker att personalen från BUP bör ta ansvar för att skriva 
protokollet efter mötet då mötet hölls i BUPs lokaler.  En intervjuperson uttryckte att det 
kan upplevas som att det finns en vilja inom båda organisationerna att låta sina 
samarbetspartners stå för de “dyra insatserna”. 
 
“så är det ju i alla organisationer att man piskas uppifrån att spara pengar, hinna mer, 
vara mer produktiv”  
 
Intervjupersonen uttrycker i citatet ovan att det finns krav och förväntningar på de 
professionella utifrån verksamhetens ekonomiska situation som kan påverka hur väl 
samverkan fungerar. Dessa krav bottnar i att de insatser som beviljas inte ska belasta den 
egna verksamheten alltför mycket. Att man försöker skjuta över ansvaret till den andra 
parten handlar alltså, enligt intervjupersonerna, till stor del om just den ekonomiska 
aspekten och inte att enskilda handläggare eller organisationer inte vill det bästa för 
patienten. En av intervjupersonerna belyser detta genom att säga att om organisationerna 
hade haft obegränsat med resurser hade alla inblandade kunnat säga “jamen det här tar 
jag”. 
 
 
4.2.3. Delaktighet 
 
Alla intervjupersoner uttryckte att det är betydelsefullt att barnet och föräldrarna är 
involverade vid de samordnade individuella planeringar som görs kring barnet. 
Kuratorerna uttryckte en fördel med att informera och få sina patienter delaktiga när 
samverkan ska ske. Detta genom information före och utvärdering efter samverkan. 
 
“(...) nånstans tycker jag att det är fräsch att ha...dom som det gäller med på tåget. Ibland 
är det svårt. Om det är känslig information eller om det… Om det är lite hetlevrat så kan 
det ju bli känsligt. Men, men generellt, jag är inte jättefan av bakdörrsmöte liksom utan 
det får gärna ske öppet. Och det tycker jag är en del av samverkan. Det ska ju ändå va. 
dom det gäller måste ju nånstans va med” 
 
Intervjupersonen uttrycker i citatet ovan att en viktig del av samverkan är att patienten och 
dess närstående är delaktiga i de diskussioner som förs och de beslut som tas. Detta var 
något som även fler av intervjupersonerna uttryckte på olika sätt. En kurator uttryckte att 
det var viktigt med delaktighet för att patienterna inte skulle känna sig “överkörda” av 
beslut som tagits vid mötet. En av kuratorerna beskrev en lite annorlunda syn på det: 
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“Jag tänker att det bästa är ju om barnet kan vara med, oftast. Just för att det gäller den. 
Men att det kan också bli bra om dom inte är med. För att det underlättar ju dialogen. Så 
det beror helt på vad de har för stöd och hur man följer upp. Och hur de också får 
informationen om vad som har sagts. Så att dom också är delaktiga även om de inte sitter 
i rummet.” 
 
Kuratorn i citatet ovan säger att i de flesta fall är det bra att barnet är med på SIP-mötet 
men att det i vissa fall kan göra det lättare att prata öppet och rakt, mellan de övriga 
deltagarna på mötet, om barnet inte är med. Kuratorn uttryckte att det i sådana fall finns 
andra sätt att få patienten att känna sig delaktig, bland annat genom att ge hen bra 
information efter mötet. 
 
 
4.2.4. Gränsdragningar 
 
För att samverkan ska fungera så smidigt som möjligt nämner större delen av de 
intervjuade personerna att tydliga gränser och en god förståelse om de ansvarsområden var 
och en ansvarar för. Dessa gränser ska dock inte vara så pass strikta att det uppstår ett 
glapp där “socialtjänsten och BUP inte hakar i varandra”.  
 
I en av intervjuerna nämns det att denna gränsdragning bör vara fyrkantig ifråga om vem 
som ska göra vad. Samtidigt nämns det i en av de andra intervjuerna att samverkan ibland 
kan tyckas bli för fyrkantig.  
 
Citat 1 “Fyrkantig gränsdragning i vem gör vad. Och så länge dom gränserna ligger och 
tar i varandra, så att säga, så det inte finns ett glapp emellan så brukar samverkan lösa 
sig.” 
 
Citat 2 “Att man tänker att man kan bli lite för fyrkanting. Jamen så här, här är våran 
ram. Den är såhär. Ligger ungdomen där jamen då tillhör den socialtjänst och då ska vi 
liksom klippa” 
 
Citat 1 kan tolkas som att det behövs en fyrkantighet för att samtliga yrkesverksamma ska 
veta vad deras ansvar och uppgifter är och på det sättet ska samverkan bli tydligt och 
lättare. Samtidigt uttrycker den andra intervjupersonen, i citat 2, att om samverkan blir för 
fyrkantig blir det svårt att möta upp de komplexa behov som ungdomen samverkan 
handlar om kan ha. Båda intervjupersonerna var dock tydliga med att det inte ska finnas 
ett glapp mellan organisationernas insatser.  
 
Vad gäller gränsdragning nämner kuratorerna även att det är viktigt att de inblandade 
organisationerna inte börjar skjuta över ansvar på den andra organisationen. Ofta i fall där 
det finns mycket psykisk ohälsa och social problematik, i “gränslandsfall” som en av 
intervjupersonerna beskriver det som, kan det bli lite av en “pissing contest”. Det uttrycket 
kan tolkas som att kuratorn menar att det kan uppstå konflikter mellan yrkesverksamma 
när det är otydligt vilken organisation som har tolkningsföreträde. Detta i fråga om 
problamtiken är social eller psykiatrisk, vilken organisation som är ansvarig och som ska 
betala för insatserna.  
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4.2.5. Olika syn 
 
Under denna rubrik beskrivs hur kuratorerna uttryckt att man från BUP och socialtjänsten 
ibland har olika uppfattning om vilka insatser som barnet eller ungdomen behöver. Detta 
är något som flera av kuratorerna beskrev som något som kan försvåra gränsdragningen 
och därigenom samverkan.  
 
“I och med att vi har olika bild på vad de behöver. Det går inte att lösa... det sociala för 
att ungdomen är så sjuk, aa men ungdomen blir inte frisk om ni inte löser det sociala.. Så 
där kan man behöva tampas litegrann. Målet är väl att det ska bli bra, men vägarna dit är 
inte alltid att vi har samma syn.” 
 
Kuratorn beskriver i citatet ovan hur socialtjänsten och BUP kan hamna i diskussioner om 
vilka insatser som bör prioriteras för en ungdom. En annan kurator uttryckte att hen 
upplever att socialtjänsten är rädda att ta i ärenden med “minsta form av psykiatri” och att 
det, enligt hen, kan handla om att socialtjänsten inte upplever sig ha kompetens nog om ett 
specifikt beteende eller fobi för att stötta upp kring barnet eller ungdomen. Det kan bli ett 
problem då barnet eller ungdomen, enligt BUPs rutiner och ansvariga läkare, ska få 
fortsatta stödinsatser genom socialtjänsten men socialtjänsten tycker att det exempelvis 
finns för mycket ångestproblematik.  
 
“Där kan det lätt bli ett glapp och man ser att nämen vi tycker inte att det är så svår 
psykiatri… Eh.. Och socialtjänst tycker att joo, det här är för mycket ångest till exempel. 
Vi vet inte vad, hur vi ska hantera det här. Och vi har inte insatser för det. Och vi 
bedömer att föräldraförmågan är god. Och vi kan sitta och säga, men hur kan man sitta 
och tänka att föräldraförmågan är god om man låter sitt barn ligga i sängen hela dagen 
och inte ifrågasätter det?” 
 
Dessa olika uppfattningar kan också, som citatet ovan belyser, handla om att man från 
BUP och socialtjänsten har gjort olika bedömningar om vilket stöd barnet kan få hemifrån. 
 
 
4.2.6. Socionomrollen 
 
De intervjuade kuratorerna på BUP är alla utbildade socionomer, vilket även 
socialsekreterarna är. Det visade sig att intervjupersonerna ansåg att denna gemensamma 
utbildning gör det lättare att samverka. 
 
“På något sätt känns det ju som ens kollegor, vi är socionomer både vi och dom, jag 
tycker att det är lättare på det sättet att man har som samma utgångspunkt på nått sätt.” 
 
Detta kan tolkas som att kuratorn uttrycker att genom att de inblandade i samverkan har 
samma utbildning finns det en slags gemensam grund. Samverkan blir enligt 
intervjupersonerna enklare tack vare att de inblandade socionomerna “pratar samma 
språk”. Det framkom dock att några av kuratorerna ansåg att det fanns en skillnad mellan 
BUP och socialtjänstens förståelse för den andre. Det vill säga att dessa personer ansåg att 
kuratorerna på BUP har en större förståelse för arbetet på socialtjänsten än vad 
socialsekreterarna har för BUP-kuratorernas arbete. 
 
“Utifrån socionomutbildningen så har man ju läst mer om vad socialtjänsten ska göra än 
vad landstinget och sjukvården gör så man kommer ju ut med mer kunskap om vad 
sociallagarna innebär än vad man kan om behandling och psykisk ohälsa. Där är det ju 
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klart att dom som jobbar som socialsekreterare dom har ju inte alls den biten om 
sjukvård” 
 
Citatet ovan kan tolkas som att hen uttrycker att man under socionomutbildningen får en 
relativt god förståelse om vad socialtjänsten arbetar med men mindre insyn i psykiatrin 
och landstingets arbete. Flera kuratorer uttryckte att de tror att samverkan skulle förbättras 
om socialtjänsten hade en större förståelse för det arbete som utförs på BUP. Kuratorerna 
uttryckte att deras förståelse för vad socialtjänsten gör, och vilka insatser som kan finnas 
till hands, hjälper kuratorerna när de ska beskriva patientens behov. Flera av kuratorerna 
nämnde dock att de önskade en ännu större insyn i socialtjänstens verksamhet.  
 
 
4.2.7. Tillit 
 
Alla kuratorerna som intervjuades uttryckte, på olika sätt, att respekt och tillit till den 
andra partens kunskap och arbete var viktigt för en fungerande samverkan. Det vill säga 
att man som kurator på BUP inte ska säga hur socialtjänsten ska utföra sitt arbete utan lita 
på den kunskap socialtjänsten har för deras område. 
 
“det är inte ett framgångsrecept att säga åt dom vad dom ska göra. På samma sätt som att 
dom inte ska säga åt oss vad vi ska göra för det tänker jag att vi kanske är bättre på. 
Respekt för varandras profession tänker jag också.” 
 
I citatet ovan beskrivs att man som kurator måste ha tillit till motpartens expertis i det 
arbete som de ska utföra. Det är, enligt kuratorerna, därför inte lämpligt att föreslå vilka 
insatser den andra verksamheten ska sätta in. Detta då det kan uppfattas som att “vi är 
inne och trampar på deras område”. Det är därför viktigt att som kurator endast fokusera 
på att beskriva patientens behov.  
 
Även om alla kuratorer beskrev att tillit var viktigt för att samverkan skulle fungera 
beskrev även en kurator hur ärenden där samverkan misslyckats kan få negativa effekter 
för tilliten till den andra parten.  
 
“det är också en fara med att när det inte funkar för då hör man ju också hur kollegor 
pratar om att nämen vi kan ju inte, ABSOLUT inte dra in socialtjänsten nu för nu är det 
här så gungigt eller det är si och så… Ska dom in och sabotera då, vår allians *skratt*. 
Så… Så att det finns ju olika farhågor också.” 
 
Kuratorn beskriver ovan hur det kan diskuteras bland kollegor om när det är lämpligt att 
blanda in socialtjänsten och att socialtjänsten riskerar att förstöra kuratorns arbete med 
patienten. Detta kan tolkas som att det bland vissa ur personalen på BUP finns en 
bristande tillit till socialtjänsten, och deras möjlighet att möta patientens behov, utifrån 
tidigare negativa erfarenheter. 
 
 
4.2.8. Erfarenhet  
 
Arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet av samverkan är något som samtliga kuratorer 
nämner som en positiv faktor för samverkan. Ofta visar det sig, enligt kuratorerna, om en 
socialsekreterare är ny inom området exempelvis genom att hen är mer osäker i vilka 
insatser som kan beviljas.  
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“Jag satt för bara någon vecka sen med en ny socialsekreterare som hela tiden var 
tvungen att säga, jag måste kolla upp det här, men har man en rutinerad så då kan den 
ganska snabbt berätta att det här och det här. Så en DEL handlar om erfarenhet.” 
 
Som citatet ovan belyser kan en ny socialsekreterare, i större utsträckning än en mer 
rutinerad socialsekreterare, känna ett behov av att dubbelkolla möjligheten till vissa 
insatser. Detta kan göra att ärendet drar ut på tiden i onödan. Kuratorerna beskriver att för 
en rutinerad socialsekreterare går det ofta snabbare att bevilja en insats. Detta för att de 
har en längre erfarenhet och därför vet direkt vilka insatser som är möjliga att bevilja.  
 
Kuratorerna nämnde även tidigare erfarenhet av just samverkan som viktigt. Detta gällde 
både för BUPs personal såväl som för socialtjänstens. En av kuratorerna nämnde att ju 
längre man har jobbat med samverkan desto mer lär man sig om vilka samordnade insatser 
som är möjliga att bevilja patienten.  
 
Flera av kuratorer uttryckte att samverkan med en rutinerad socialsekreterare ofta var att 
föredra. Samtidigt uttrycktes förståelse över att alla någon gång är ny i sitt yrke. 
 
“Det är ganska stor personalomsättning, både här och på socialtjänsten. Så att det är 
också sådär jamen då jobbar man med nya, mot nya och så händer det nya saker och då 
vet man inte vem den andra personen är eller hur den tänker eller vad den förhåller sig 
till..” 
  
Citatet ovan belyser hur personalomsättningen som skett inom både BUP och 
socialtjänsten påverkat samverkan på så vis att erfarenhet gått förlorad inom båda 
verksamheterna. Det har även på en individuell nivå påverkat på så vis att 
samarbetspartners bytts ut mot nya människor för kuratorerna att lära känna. 
 
 
4.3. Förbättringsområden 
 
Nedan presenteras analysen av materialet som genererats av koderna organisation och 
rutiner kopplat till kategorin förbättringsområden. Valet har gjorts att presentera dessa två 
koder under samma rubrik då de till stor del hör ihop vilket kommer att förtydligas nedan. 
 
 
4.3.1. Organisation och rutiner 
 
Alla av de intervjuade kuratorerna beskrev att samverkan var viktigt. De uttryckte dock att 
det inom organisationen jobbas relativt lite med att förbättra samverkan. Att arbeta för att 
förbättra samverkan var därför något som samtliga kuratorer ansågs behövdes. Ett sätt att 
göra detta på, som kuratorerna lyfte, vore genom att ha fler gemensamma utbildningar. 
Detta skulle enligt dem kunna leda till en bättre insyn, och mer kunskap, om varandras 
verksamheter. Det uttrycktes även att kuratorerna önskade att det från ledningshåll och på 
länsnivå bör arbetas ännu mer för att ta fram tydligare riktlinjer för samverkan.  
 
“Det finns alltid möjligheter att utveckla… Och samtidigt om vi jobbar mot att samverka 
då måste vi ha dom med oss också, då behöver vi göra det tillsammans alltså vi kan inte 
sitta på vår kammare och utveckla någonting mot dom utan, då måste det va som de vi var 
på i veckan, att båda är på plats.” 
 
I citatet ovan beskriver en av kuratorerna hur viktigt det är att utbildningar och riktlinjer 
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arbetas fram gemensamt mellan socialtjänsten och BUP. Det krävs alltså en gemensam 
insats från både BUPs håll och socialtjänstens håll både på individnivå men också 
organisatorisk. 
 
“Jag tänker att ledningen tar förgivet att det ska funka och att det liksom. Att vi har 
lagkrav på att det ska funka.. Både från socialtjänsten och härifrån. Hälso- och 
sjukvårdslagen, att vi är SKYLDIGA att samverka med varandra. Men jag upplever inte 
att det uppmuntras till det eller att man underlättar till det eller så… “  
 
I citatet ovan uttrycker kuratorn att en anledning till varför det inte arbetas mer med att 
förbättra samverkan kan vara att ledningen ibland förutsätter att de lagar och rutiner som 
finns är tillräckliga för att samverkan ska fungera. Det behövs enligt kuratorerna ett arbete 
även från de högre uppsatta inom båda verksamheterna för att förbättra samverkan. Ett 
specifikt område som enligt kuratorerna skulle behöva förbättras, inom samverkan, är att 
utvärdera samverkan mer.  
 
“… alltså hur ser samverkan ut mellan kommun och landsting, blev det här bra eller blev 
det här dåligt? Hur funkar vi tillsammans, Det blir inte utvärderat, inte det här 
samarbetet.”  
 
Citatet ovan är svaret som en av kuratorerna lämnade på frågan om samverkan utvärderas 
någon gång. Kuratorerna beskrev i intervjuerna att det i nuläget inte fanns något bra 
verktyg för att kunna utvärdera hur samverkan fungerat. De möjligheter som finns i 
dagsläget är att boka in ett till SIP-möte längre fram och där samtala om hur insatserna 
fungerat och vad som kunde förbättras. En kurator beskrev att hen tyckte att det var viktigt 
att utvärdera SIP mötet tillsammans med patienten och anhöriga för att ta del av deras 
uppfattning. I fall där det är uppenbart att samverkan brustit finns även möjlighet att 
skriva avvikelser. Skriver man en avvikelse träffas de inblandade vid ett senare tillfälle 
och har då ofta med sig chefer. Under denna träff utreder man och diskuterar vad som gick 
fel och vad som kunde göras annorlunda. Detta kan dock dra ut på tiden då alla de 
inblandade ska hitta en gemensam tid då alla kan.  
 
 
4.4. Patientens bästa är i fokus men frustration uppstår när samverkan brister 
 
Utifrån kodning och kategoriseringen av materialet har ett övergripande tema blivit 
tydligt. Detta tema benämns som “Patientens bästa är i fokus men frustration uppstår när 
samverkan brister”. Temat baseras på att det under intervjuerna upplevdes som att det 
fanns en genomgående röd tråd, nämligen att kuratorerna hade patientens bästa i fokus när 
de samverkade. Men det som även framkom var att samverkan inte alltid fungerar så bra 
som kuratorerna önskade vilket skapar frustration hos dem. Denna frustration 
verbaliserades tydligt av en del kuratorer medan det ibland, av oss, tolkades som att dessa 
känslor präglade delar av intervjun utan att vara klart uttalade. Det framkom under 
intervjuerna att många faktorer påverkar hur väl samverkan fungerar. I nästa avsnitt 
kommer resultatet att diskuteras utifrån detta övergripande tema.  
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5. DISKUSSION 
 
Utifrån tidigare nämnt tema, patientens bästa är i fokus men frustration uppstår när 
samverkan brister, diskuteras resultaten från intervjuerna ihop med tidigare forskning på 
området. Detta presenteras nedan under rubrikerna “samverkans effekter”, “faktorer som 
påverkar samverkan” och ”förbättringsområden”. 
 
 
5.1. Samverkans effekter 
 
Som tidigare nämnts blev det av intervjuerna tydligt att samtliga kuratorer hade en stark 
drivkraft att göra det som var bäst för deras patienter. Detta bland annat genom att 
kuratorerna uttryckte en oro för patienten i fall där samverkan brister. Dessutom beskrevs 
vikten av att få patienten och anhöriga att känna sig delaktiga i samverkan.  
 
Det framgick även att kuratorerna var av uppfattningen att samverkan var en viktig del i 
vården. Denna uppfattning stöds även från resultatet av Ødegård och Strypes (2009) studie 
som visade att det ofta krävs mellan 6-10 yrkesverksamma från olika organisationer för att 
samordna vården kring barn som lider av psykisk ohälsa. Samordnade insatser genom 
sociala myndigheter och psykiatri har visat sig i en studie av Meads m.fl. (2005) leda till 
positiva effekter, exempelvis i form av att dessa insatser sattes in snabbare.  
  
En anledning till kuratorerna ansåg att samverkan med socialtjänsten är så pass viktig är 
att det sociala runt omkring patienten har en stor inverkan på det psykiska välbefinnandet. 
Kuratorerna upplevdes vara överens ifråga om att miljöfaktorer ofta har en stor påverkan 
på deras patienters mående. Miljöfaktorers betydelse stämmer överens med studier av 
bland annat Larson m.fl. (2008) som i sin studie visade att miljöfaktorer, exempelvis 
familjen och skolan, har en stor inverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa. Samtliga 
kuratorer lyfte specifikt fram just familjemiljön som viktigt att ta hänsyn till när man 
arbetar med barn och ungdomars psykiska mående. Detta eftersom att familjemiljön har 
stor potential att både hjälpa och försvåra arbetet med att förbättra, eller bibehålla, 
patientens psykiska mående. Familjemiljön lyftes av kuratorerna också fram som den 
främsta anledningen till varför det är viktigt att samverka med socialtjänsten. Detta då 
socialtjänsten ansvarar för många insatser som berör familjen såsom familjepedagoger, 
stödfamilj och familjehem.  
 
Kuratorerna uttryckte i intervjuerna att de sett exempel på att samverkan fått bra resultat i 
form av att patienterna fått ett stöd som de troligtvis inte kunnat få om de båda 
verksamheterna agerat på varsitt håll. Detta påstående stöds även av forskning från Bai 
m.fl. (2009) som visade att fungerande samverkan mellan psykiatri och myndigheter 
ansvariga för barns säkerhet i längden ledde till en förbättrad psykisk hälsa för dessa barn.  
 
Samtidigt gav många av kuratorerna, på olika sätt, uttryck för frustration och en 
maktlöshet över att inte samverkan alltid lyckades så väl som de önskade. Exempelvis när 
socialtjänstens uppfattning om patientens behov skilde sig från BUPs uppfattning. Vår 
tolkning var att frustrationen ofta bottnade i en känsla om att dessa brister i slutändan fick 
negativa konsekvenser för patienten. De faktorer som kuratorerna i intervjuerna uttryckte 
påverkade huruvida samverkan fungerade bra eller dåligt presenteras under rubriken 
nedan.  
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5.2. Faktorer som påverkar samverkan 
 
Av intervjuerna framgick att kuratorerna ansåg att många faktorer påverkar utfallet av 
samverkan. En del av dessa är organisatoriska, en del är på gruppnivå och en del är på 
individnivå. Dessa presenteras separat nedan men man bör ha i åtanke att alla tre nivåer 
går in i, och påverkar, varandra. Exempelvis kan den professionellas syn på den andra 
verksamheten påverkas bland annat av organisationskultur, vidareutbildningar och 
arbetsbörda. Detta gör att individfaktorer inte kan ses helt skilda från organisationen eller 
gruppen som individen tillhör (Ødegård & Strype, 2009; Sloper 2004) 
 
5.2.1. Faktorer på organisationsnivå 
 
I Sverige finns det lagstadgat i både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och 
Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) att samverkan, i form av samordnad individuell 
plan, mellan socialtjänst och BUP ska utföras. Att det finns lagstadgat var någonting som 
kuratorerna var medvetna om och troligtvis också inverkade på att de såg samverkan som 
en av deras arbetsuppgifter. Lagar och riktlinjer är något som tidigare forskning har visat 
är en viktig del för en fungerande samverkan mellan organisationer (He, m.fl., 2015; 
Fraser & Blishen, 2011). Kuratorerna tog upp hur lagar och riktlinjer ibland kan medföra 
att ledningen tar för givet att samverkan ska fungera. Det blev tydligt att kuratorerna 
upplevde, trots riktlinjer och lagar som reglerar samverkan, att samverkan med 
socialtjänsten inte alltid fungerade så väl som de önskade. Samtliga kuratorer gav i 
intervjuerna exempel på när samverkan brustit och de negativa effekter detta kan få för 
patienterna och deras familjer. Detta ligger i linje med vad IVOs granskning från 2016 
(IVO, 2016) visade, det vill säga att det finns brister i samverkan mellan BUP och 
socialtjänst som gör att barn och ungdomar inte alltid får de insatser de har behov av.  
 
En faktor som påverkar vilka insatser som är möjliga att bevilja är resurser. Kuratorerna 
lyfte brist på resurser som en faktor som försvårar samverkan. Denna brist på resurser som 
kuratorerna tog upp berörde främst socialtjänstens arbete men även exempel på BUPs 
resursbrist nämndes. Att resurser är en viktig påverkansfaktor på samverkan stöds även 
från tidigare forskning, Löfström-Johnsson (1996, refererad i Danermark &Kullberg 1999, 
s.38) lyfter resurser som organisatorisk faktor som påverkar hur samarbetet fungerar. 
Bristande resurser lyfts även fram av Darlington m.fl. (2005) som en riskfaktor. Bristen på 
resurser förekommer inom både socialtjänsten och BUP. Detta kan ibland leda till att de 
olika myndigheterna upplevs vilja låta den andra verksamheten stå för de dyra insatserna. 
Vilket var något som kunde skapa osämja mellan dem och socialsekreterarna. Kuratorerna 
förde i låg utsträckning fram kritik mot ledning och politiker gällande resursfördelningen. 
Istället lades resonemangen, om bristande resurser, till största del fram som ett 
konstaterande av hur läget ser ut idag. Anledningen till det skulle kunna vara att 
resursbrist är ett vanligt fenomen inom olika verksamheter som rör socialt arbete. En 
möjlig tolkning som följer av detta skulle därför kunna vara att de yrkesverksamma 
bedömer det som svårt att påverka resursfördelningen och därför inte lägger fokus på det. 
 
Det är dock inte bara en brist på ekonomiska resurser i form av insatser som nämndes av 
kuratorerna utan även en brist på yrkesverksamma som utför arbetet. Detta kan resultera i 
att handläggningen fördröjs och väntetiden för patienten blir längre, vilket i sin tur kan 
påverka samverkan på ett negativt sätt (Löfström-Johnsson 1996, refererad i Danermark & 
Kullberg 1999, s.37). Enligt kuratorerna finns risken att patienten tappar förtroendet för 
båda verksamheterna om de känner att de inte får den hjälp de behöver.  
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5.2.2. Faktorer på gruppnivå 
 
En faktor som togs upp av samtliga kuratorer som intervjuades, var att gränsdragning och 
tydlighet i roller är en av de viktigaste aspekterna för att samverkan ska fungera. Att vara 
noga med gränsdragningen nämndes främst av kuratorerna som viktigt att tänka på under 
SIP-mötena. Kuratorerna beskrev hur en tydlig gränsdragning, exempelvis i SIP-möten, 
gjorde det lättare för alla att förstå vad deras respektive ansvar började och slutade. En av 
kuratorerna påstod att gränsdragningen bör vara så fyrkantig som möjligt. Detta för att 
sätta tydliga gränser i vem som ansvarar för vad och på det sättet minimera konflikterna 
och viljan att lägga över ansvaret på den andra verksamheten. Risken med en fyrkantighet, 
som en annan kurator nämnde, är glappet som kan uppstå ifall gränserna ligger för långt 
ifrån varandra. Glappet mellan verksamheterna togs kontinuerligt upp under intervjuerna, 
ofta berodde det på en oklarhet i ansvarsfördelningen och en otydlighet i roller. Otydliga 
roller lyftes fram som en faktor för sämre fungerande samverkan i Löfström-Johnsson 
(1996, refererad i Danermark & Kullberg 1999, s.37) kartläggning över hur handläggare 
inom svenska myndigheter upplevde samverkan. Betydelsen av att ha tydliga roller har 
även lyfts av Darlington m.fl. (2005). Denna oklarhet i roller kunde, och bristande 
gränsdragning kunde, som en kurator formulerade det, leda till att det uppstod en “pissing 
contest” i mötet med socialtjänsten rörande vem som ska ta ansvar över vad.  
 
Många av kuratorerna nämnde att en anledning till varför det ibland kan uppstå den typen 
av dragkamp mellan dem och socialtjänsten kan vara att man har olika syn på barnets eller 
ungdomens problematik. Exempelvis att BUP menar att barnet eller ungdomens 
problematik inte är psykiatrisk utan social medan socialtjänsten är av motsatt uppfattning. 
Detta kan sägas vara intressant utifrån att både kuratorerna och socialsekreterarna är 
utbildade socionomer. Många av kuratorerna tog även upp att socionomutbildningen gör 
att de talar “samma språk” som socialsekreterarna vilket de menade var en hjälp i 
samverkan. Utifrån att de har samma utbildning skulle man kunna tänka sig att de skulle 
se på sociala och psykiatriska problem på samma sätt. Då det inte alltid tycks vara fallet 
skulle det kunna bero på att socialtjänsten inte har lika stor kunskap om psykiatrisk 
problematik. Tolkningen får delvis stöd i att kuratorerna uttryckte att socialsekreterarna 
ibland inte upplevde sig ha kompetens nog att stötta upp kring ett barn eller en ungdom 
om det fanns psykiatri med i bilden. Denna tolkning kan dock ifrågasättas utifrån det 
faktum att kuratorerna, i intervjuerna, beskriver sin egen tolkning utifrån det 
socialsekreterarna uttrycker i samarbetssituationer. Det går därför inte att säga att detta är 
de faktiska upplevelserna från socialsekreterarnas sida.  
 
En annan möjlig tolkning av skillnaderna i synsätt, som kommer till uttryck i intervjuerna, 
skulle kunna vara att det finns olika professionskulturer på de båda arbetsplatserna. Hall 
(2005) beskriver i sin studie hur dessa professionskulturer skapas av värderingar, attityder 
och beteenden som finns inom verksamheterna. Liknande resultat fann även Ødegård & 
Strype (2009) i sin studie. 
 
 
5.2.3. Faktorer på individnivå 
 
Studier visar på att yrkesverksamma som har en kunskap om sin egen roll har lättare att 
tydliggöra gränser i samverkan (Fraser och Blishens, 2011). Gränsdragning har tidigare 
diskuterats under faktorer på gruppnivå. Det är i vår mening dock även en faktor på 
individnivå. Detta då det exempelvis i SIP-möten är upp till kuratorn, och de andra 
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deltagarna, att faktiskt verbalisera var den egna verksamhetens gränser går. Gränsdragning 
har alltså att göra med kommunikation, vilket exempelvis, i en studie av Darlington, m.fl. 
(2005), har visat sig vara en viktig faktor för ett fungerande samarbete. I 
samverkanssituationer, exempelvis vid SIP-möten, medverkar deltagarna både som 
individer och som en del av en grupp (Hall, 2005). Gruppens ansvar är att tillsammans 
sätta upp mål och lösa problem gemensamt (a.a.). Samtidigt påverkas samverkan av sättet 
som individerna bemöter varandra inom dessa grupper. De intervjuade kuratorerna lyfte 
fram att det är viktigt ha en öppen kommunikation, men att samtidigt bemöta varandra 
med respekt, och att ha tillit och förtroende för att den andra parten kan sitt jobb. Detta är 
alltså saker som individen själv, och tillsammans med gruppen, skapar i 
samverkanssituationen. D'Amour m.fl. (2005) beskriver detta som partnerskap vilket 
enligt dem en viktig del av ett fungerande samverkan. 
 
Ännu en faktor som tidigare nämnts under gruppnivå är den högskoleutbildning som både 
socialsekreterarna och kuratorerna har gått. Denna faktor kan anses gå in i båda nivåerna 
och känns därför relevant att återge även under individnivå. De intervjuade personerna 
uttryckte att tack vare socionomutbildningen finns det en viss förståelse i det arbete som 
socialtjänsten utför. De framkom dock att utbildningen inte gav lika stor insyn i BUPs 
eller sjukvårdens verksamheter. Med anledning av detta ansåg kuratorerna att 
socialtjänstens förståelse för det arbete BUP utfördes ofta var bristfällig. Kuratorerna 
ansåg att deras arbete med att, i SIP-möten, beskriva patientens behov underlättades 
genom den förståelse de fått genom utbildningen och att det därför blev lättare att 
samarbeta fram en bra lösning. Kuratorerna påpekade dock att det var individuellt och 
berodde på erfarenheten och kunskapen hos de individuella socialsekreterarna. 
Kuratorerna uttryckte att ju mer erfarenhet av BUP, och samverkan, som 
socialsekreterarna hade, desto bättre fungerande samarbetet generellt sett.  
 
 
5.3. Förbättringsområden  
 
Hall (2005) skriver att det finns ett behov av erfarenhet och gemensamma utbildningar för 
att minska oklarheter om ansvarsområden och öka kunskapen om varandras verksamheter. 
I flera studier som tidigare utförts har just kunskap om varandras arbetssätt och en 
förståelse för den andra verksamheten visats sig underlätta samverkan. Darlington m.fl. 
(2005) fann i sin studie att kunskap om den andra verksamhetens arbetssätt och regler 
förenklade samverkan. Studien visade även att bristande kunskap om varandras 
verksamheter kunde försvåra samverkan. För att minska risken för att samverkan brister 
lyftes gemensamma utbildningar och erfarenhet av den andra verksamheten som viktigt 
(a.a.). Att som part i samverkan inneha en tidigare erfarenhet av samverkan med den andra 
verksamheten, beskrevs även av våra intervjupersoner som något som förenklade 
samverkan. Kuratorerna efterfrågade också mer gemensam utbildning med socialtjänsten 
för att få en bättre insyn i varandras verksamheter. Det framkom dock att flera av 
kuratorerna upplevde att personalens erfarenhet av samverkan, inom båda verksamheterna, 
minskat på grund av hög personalomsättning. 
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6. SLUTSATS 
  
I detta avsnitt avses att försöka ge svar på uppsatsens frågeställningar, att kortfattat 
sammanfatta resultaten av denna studie samt att beskriva tänkbara forskningsområden för 
framtida studier.  
 
Uppsatsens första frågeställning berörde vilken inverkan ett samarbete mellan BUP och 
socialtjänsten kan få för patienten. Enligt de intervjuade kuratorerna är fungerande 
samverkan mellan BUP och socialtjänst i många fall en viktig del i arbetet med barn och 
ungdomar med sammansatta behov. En fungerande samverkan möjliggör att ungdomen 
kan få ett individanpassat stöd där hens behov av psykiatri såväl som hens sociala behov 
tillgodoses. Samverkan ger även patienten och hens anhöriga en möjlighet till delaktighet i 
utformandet av detta stöd. Det bör påpekas att då denna uppsats endast har utgått från 
kuratorernas perspektiv kan resultatet inte sägas avspegla patienternas egen uppfattning i 
frågan. Detta är något som hade kunnat vara intressant att undersöka i en eventuell 
framtida forskningsstudie. 
 
Uppsatsens andra frågeställning ämnade att ta reda på vilka faktorer som påverkar 
samverkan mellan de båda verksamheterna. Denna studie visar på att organisatoriska 
förutsättningar, såsom regler och riktlinjer samt resurser har stor inverkan på hur väl 
samverkan fungerar. Samtidigt visade studien att de organisatoriska förutsättningarna inte 
är de enda betydelsefulla faktorerna för att samverkan fungera. Samverkan måste arbetas 
med på flera olika nivåer för att den ska fungera. Det visade det sig exempelvis vara 
viktigt att samverkansparterna har liknande syn på problematiken man diskuterar och att 
samtliga inblandade, har kunskap och förståelse för, den andre partens arbetssätt och 
insatser. Att inom gruppen som samverkar tydliggöra respektive organisations gränser och 
möjligheter var en annan viktig faktor. Detta gör att ansvaret för en fungerande samverkan 
till stor del hamnar på en individ- och gruppnivå, även om de organisatoriska 
förutsättningarna kan vara ett stöd, eller ett hinder, för arbetet. Detta väcker intressanta 
frågor kring hur man kan förbättra samverkan och till vilken grad riktlinjer och policys 
kan påverka samverkan i en positiv riktning. 
 
Detta leder oss in på uppsatsens tredje frågeställning där det avses att undersöka vilka 
eventuella förbättringsområden de yrkesverksamma upplever finns inom 
samverkansområdet. Alla de intervjuade kuratorerna ansåg att det jobbades för lite med att 
förbättra samverkan. De efterfrågade bland annat ett förbättringsarbete från ledningshåll. 
En del av förbättringsarbetet kan enligt kuratorerna handla om att utvärdera samverkan i 
högre grad än det görs i dagsläget. Samtliga kuratorer pekade ut kunskap och erfarenhet, 
om såväl den egna som den andra organisationen, som något som förenklar 
samverkansprocessen. Detta gör att det kan sägas vara angeläget att behålla kompetensen 
inom respektive organisation och undvika hög omsättning på personal. Hög 
personalomsättning är något som både BUP och socialtjänsten har haft problem med 
under en tid (Lundahl, 2017; Barn- och ungdomspsykiatrin, 2017) 
 
En möjlig kritik mot denna studie skulle kunna vara att den är ensidig då socialtjänstens 
perspektiv saknas. Samtidigt kan hävdas att om den ena parten, BUP i detta fall, menar att 
det finns problem i samverkan, är detta viktigt att lyfta. Den uppfattningen skulle möjligen 
riskera att ytterligare försvåra samverkan om den cementeras och sprids inom 
organisationen. Detta oavsett om den kritik som lyfts mot den andra parten kan ses som 
objektivt riktig eller inte. Samtidigt kan påpekas att det är viktigt att få även socialtjänsten, 
och patienternas och närståendes, syn på samverkan. I tidigare nämnda granskning av IVO 
(2016) beskrivs att det finns brister i samverkan mellan BUP och socialtjänsten som 



	

	 29	

riskerar att få konsekvenser i form av att barn och ungdomar inte får det sammansatta stöd 
de är i behov av. Det är därför absolut nödvändigt att samverkan fungerar. Av den 
anledningen är det också viktigt att ta reda på vad inom samverkan som kan förbättras och 
hur det kan göras. Denna studie är bara en liten pusselbit av ett väldigt abstrakt och 
ständigt förändrande verksamhetsområde som påverkas av det omgivande samhället. Av 
den anledningen är det viktigt att fortsätta undersöka vad som krävs för att samverkan 
mellan socialtjänst och BUP ska fungera bättre framöver. En framtida forskningsidé skulle 
kunna vara att undersöka även hur socialsekreterare ser på samverkan. Även studier som 
fokuserar på hur samverkan kan förbättras på policynivå kan vara relevant.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att samtliga kuratorer ansåg att patientens bästa är 
grunden till varför det är viktigt att samverka med socialtjänsten. Att samverkan är viktigt 
framgår både av tidigare forskning (ex. Lindberg, 2009; Meads m.fl., 2005) och ur de 
intervjuer som utfördes. Som tidigare nämnts sker stora delar av samverkan på individ- 
och gruppnivå. Det medför att ett stort ansvar, för att samverkan ska fungera, ligger på de 
yrkesverksamma som utför den praktiska samverkan. Det ska därför inte tas för givet att 
samverkan fungerar bara för att det finns lagar och riktlinjer. Dessa blir dock en 
förutsättning för att de yrkesverksamma ska kunna arbeta med samverkan. Även andra 
organisatoriska förutsättningar, exempelvis ekonomi och arbetsbelastning, spelar en stor 
roll i arbetet med samverkan och för att den ska fungera.  
 
Det framgick att kuratorerna såg många problem kring samverkan med socialtjänsten 
vilket gav upphov till känslor av frustration och maktlöshet. För att samverkan ska 
underlättas lyfter kuratorerna att ett arbete högre upp i organisationen, men även inom 
lagstiftningen, bör göras. Detta bland annat genom ökade resurser men även gemensam 
utvärdering av samverkan samt gemensamma utbildningsdagar. Dessa åtgärder skulle 
kunna möjliggöra en större förståelse mellan de yrkesverksamma i verksamheterna. Detta 
skulle i sin tur kunna bidra till att minska den frustrationen och det avstånd som 
kuratorerna upplevde fanns mellan dem och socialtjänsten.  
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
 
 
Information & samtycke 

• Syftet med studien 
• Frivilligt – får avbryta när som helst 
• Ljudinspelning 
• Avidentifiera materialet 
• Materialet används endast för denna uppsats 

 
Inledning  

• Kan du berätta om verksamheten? 
• Hur länge har du arbetat på BUP? 
• Vilken typ av problematik ser ni hos barnen/ungdomarna ni möter i ert arbete? 

 
 Behov hos klienterna 

• Vilka typer av behov ser ni hos era patienter som kräver samverkan med 
socialtjänsten? 

o I vilka fall är det enligt din uppfattning viktigt med samverkan? 
o På vilket sätt är barnet/ungdomen och föräldrarna involverade/delaktiga i 

arbetet? 
o Vad kan samverkan få för positiv effekt för barnen/ungdomarna enligt din 

uppfattning? 
o Vad kan hända barnen/ungdomarna om samverkan inte fungerar? 

 
Samverkan - rutiner och praktiskt samarbete  

• Kan du berätta om den samverkan du har med socialtjänsten i ditt arbete - 
hur ser den ut? 

o Hur tycker du att det fungerar att samverka med socialtjänsten? 
o Upplever du att BUP och socialtjänsten arbetar mot samma mål? 
o Finns det rutiner och riktlinjer för samverkan med socialtjänsten och i 

vilken utsträckning upplever du att dessa följs? 
o Hur fungerar samarbetet under SIP-möten?  
o Hur fungerar samarbetet under professionella möten (utan föräldrar)? 

 
Faktorer som påverkar samverkan 

• Vilka faktorer upplever du påverkar hur samverkan fungerar? 
o Vad tycker du fungerar bra i samverkan med socialtjänsten? 
o Vilka problem ser du i samverkan med socialtjänsten?  
o Vilket bemötande upplever du att du får i kontakten med socialtjänsten? 
o Hur upplever du att socialtjänstens kunskap/förståelse är för ert arbete på 

BUP? 
o I vilken utsträckning tycker du att du känner till hur socialtjänsten arbetar 

och vilken typ av hjälp de kan erbjuda barnen och ungdomarna? 
 
Förbättringsområden  

• Hur skulle din idealbild av en fungerande samverkan se ut? 
o Upplever du att samverkan förändrats under din tid på BUP?  
o Har du något exempel då samverkan funkat bra?  
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o Upplever du att det arbetas aktivt med att förbättra samverkan mellan er 
och socialtjänsten? 

o Utvärderas samverkan någon gång? 
• Något övrigt som vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
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BILAGA 2 
Hej! 
 
Vi är två studenter på socionomprogrammet på Umeå universitet som nu under 
vårterminen skriver vår kandidatuppsats. En av oss (Ida) gjorde sin VFU-praktik på slutna 
avdelningen på BUP nu under höstterminen. Syftet med den studie vi ska utföra är att 
undersöka hur professionella inom BUP upplever att den praktiska samverkan med 
socialtjänsten fungerar avseende barn i behov av både psykiatrisk vård och sociala 
insatser. Materialet till studien kommer att bestå av intervjuer med professionella. 
 
Vi skulle därför uppskatta möjligheten att få intervjua dig, i rollen som professionell, om 
din upplevelse av hur samverkan med socialtjänsten fungerar. Själva intervjun beräknas ta 
cirka en timme och kommer dokumenteras genom ljudupptagning. Alla som medverkar i 
studien kommer att vara anonyma och materialet som genereras av intervjuerna, 
ljudupptagningen inkluderad, kommer endast att användas i den färdiga uppsatsen.  
 
Om du är intresserad av att medverka i studien eller om du har några frågor kring studien 
eller själva intervjuförfarandet är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.  
 
Vi är flexibla vad gäller tid och plats för intervjun. Önskvärt är om intervjun går att 
genomföra mellan vecka 10-13.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Molly Gunnarsson och Ida Falk, studenter socionomprogrammet vid Institutionen för 
socialt arbete, Umeå universitet. 
 
076-8378428 (Molly) 
molly.gunnarsson@hotmail.com 
070-3785017 (Ida) 
idafalk94@hotmail.com  
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BILAGA 3 
 

 

 


