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Sammanfattning 

 

Samverkan är ett mångfacetterat begrepp och kan förstås och uppfattas på många olika sätt. 

Därigenom syftar vår studie till att undersöka på vilket sätt barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) samverkar, hur samverkan 

fungerar mellan dessa verksamheter samt på vilket sätt kan förändring och utveckling av 

samverkan ske mellan dessa verksamheter. Studien genomfördes utifrån semistrukturerade 

intervjuer med två respondenter vid BUP och två respondenter vid IFO. Resultatet visar 

sammantaget att samtliga respondenter tycker att samverkan fungerar bra i stort, men att det 

naturligtvis finns situationer där samverkan kunde fungera bättre. Vidare framkommer det att 

lagarna som styr deras respektive verksamheter begränsar inte deras möjlighet att samverkan. 

Respondenterna upplever att handlingsutrymmet i sina yrkesroller är stort och de anser inte att 

det begränsar samverkan. I studien framkommer det att personkemin är en av de faktorer, 

vilken kan vara av betydelse och kan försvåra samverkan mellan BUP och IFO. 

Slutsatser utifrån resultatet av studien visar att både BUP och IFO ser samverkan som en 

nödvändig och viktig del av det egna arbetet som utgår ifrån klientens behov. Eftersom 

respondenterna är relativt nöjda med hur samverkan fungerar i dagsläget har inte utvecklingen 

av samverkan någon hög prioritet. 
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1. Inledning 

 

Samverkan mellan olika aktörer och yrkesprofessioner inom socialt arbete har blivit ett allt 

mer aktuellt ämne och diskuteras allt oftare inom en rad olika sammanhang. Med anledning 

av detta belyses frågan ytterligare genom att presentera en sammanfattning av ett aktuellt fall, 

utifrån den beskrivning som gavs via TV. 

 

I Uppdrag granskning visades nyligen ett fall där samverkan mellan socialtjänsten och Polisen 

misslyckades, särskilt i ärendets slutfas I korthet rör fallet en familj med tre barn och där 

ytterligare ett barn föds senare i Sverige. Från ryska delrepubliken Ingusjien anlände familjen 

till Sverige februari 2009. Under våren 2012 berättar ett av barnen och mamman om 

misshandel de utsattes av pappan, det blir rättegång och pappan dömdes därefter till fängelse. 

Mamman och barnen får utvisningsbeslut som bryter ned mamman och hon blir därpå inlagd 

för behandling för psykiska problem med djup depression. Barnen, som är 

familjehemplacerade får inte veta något om utvisningsbeslutet, vilket bedöms vara till deras 

bästa. En morgon kommer polisen och verkställer utvisningsbeslutet genom att hämta 

mamman, som ännu inte har avslutat sina behandlingar och de fyra barnen från två olika 

familjehem för att ta dem till flygplatsen. Den nu ensamstående mamman som är svårt 

psykiskt sjuk skickas med sina fyra barn till Moskva, Ryssland och lämnas på flygplatsen utan 

ordnat mottagande och pengar till mat och fortsatt resa som de egentligen borde ha fått men 

inte blev ordnat. I detta fall får inte socialtjänsten veta, trots löfte om det, vilken dag familjen 

ska utvisas, har inte ordnat mottagandet i Moskva och är inte med när polisen hämtar 

familjen. Informationsgången mellan myndigheterna och samverkan vid utvisandet brister, 

trots att de är skyldiga att samverka. I programmet visas flera olika brister i samma ärende.  

Detta är bara ett exempel av många där samverkan är av stor betydelse och hur det kommer 

att påverka den enskilda individen, den här gången fyra minderåriga barn. 

 

Det är viktigt att samverkan kommer till stånd mellan olika aktörer, på grund av att klienten 

kan vara i behov av insatser från flera verksamheter parallellt, för att få optimalt stöd. Det 

bästa för klienten är därför en fungerande samverkan mellan verksamheter, vilka är berörda 

av klientens problem. Danermark (2005) beskriver att klienten kan många gånger ha en 

multipel problematik och på så sätt även ett behov av att få hjälp från olika verksamheter 

parallellt. Problem som klienten tampas med kan samtidigt vara medicinsk, psykologisk och 

social. Människan är en helhet och därför kan en störning i en del påverka de andra delarna 

eftersom olika delar bildar en helhet. 

 

I vår studie undersöker vi hur två verksamheter, individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samverkar för att ge barn och ungdomar med multipel 

problematik den bästa vården och de bästa insatserna de är i behov av. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka samverkan och samarbetet mellan BUP och IFO. 

Frågeställningar vilka studien söker svar på är följande: 

 

 På vilket sätt samverkar BUP och IFO? 

 Hur fungerar samverkan mellan dessa verksamheter? 

 På vilket sätt kan samverkan förändras och utvecklas mellan verksamheterna?  

1.2 Avgränsningar 

 

I denna studie har valet varit att göra en avgränsning till att inte intervjua något av barnen och 

ungdomarna eller deras familjer, utifrån deras uppfattning av hur samverkan fungerar mellan 

de själva och myndigheterna. Resultatet grundar sig uteslutande på fyra intervjuer med 

yrkesprofessionella inom BUP samt IFO med erfarenhet av samverkan. Detta innebär att 

barns och ungdomars eller deras familjers egna beskrivningar eller upplevelse av samverkan 

mellan olika aktörer inte återges i studien, eftersom valet inte har varit att intervjua någon av 

dessa.  

1.3 Precisering av begrepp 

 

Under detta avsnitt förklaras olika begrepp vilka är återkommande i studien. Begreppen 

samverkan och samarbete är ord vilka används synonymt genomgående i studien. Begreppen 

används även i vardagsspråket ofta som synonymer. Svensson, Johnsson & Laanemets (2010) 

bekräftar att det i praktiken inte finns något vedertaget sätt att definiera orden samverkan och 

samarbete, för att få en tydlig skillnad mellan dem.   

 

Samverkan – medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danemark, 2005). 

 

Samarbete – ett gemensamt bedrivet arbete som avser en begränsad uppgift som kan ske på ett 

mellanmänskligt och organisatoriskt plan (Socialstyrelsen, 2013). 

 

BUP – avser barn- och ungdomspsykiatrin  

 

IFO – avser den kommunala socialtjänstens individ- och familjeomsorg  

 

Klient – avser barn och ungdomar upp till 20 år 

 

Verksamheterna – avser i första hand BUP och IFO, men i allmän mening kan det syfta till 

någon annan verksamhet. 
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1.4 Ansvarsfördelning 

 

Vår avsikt har varit att skriva denna examinationsuppgift tillsammans och inte dela ansvaret 

till att gälla endast enstaka delar. Under arbetets gång upptäckte vi dock att vi var tvungna att 

dela på oss och enskilt söka en del av information och skriva om det, för att spara tid och för 

att kunna arbeta i sin egen takt. Hilkka har skrivit det mesta i inledningen, om 

generaliseringen och innehållsanalys i metoddelen samt ungefär hälften av uppsatsen 

teoretiska ramar. Marie ansvarar för sammanfattningen samt resten av metodstycket och den 

andra hälften av uppsatsens teoretiska ramar. Sedan har vi suttit och producerat text 

tillsammans genom samtal och diskussioner.  De material som vi skrivit enskilt har vi dock 

gått igenom tillsammans och formulerat om till viss del för att om möjligt passa ihop och göra 

uppsatsen enhetlig. 
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2. Uppsatsens teoretiska ramar 

 

I detta kapitel redogörs för en del av den tidigare forskningen som studerats om samverkan, 

utifrån det faktum att det inte finns några i klassisk mening vetenskapliga teorier om ämnet 

som sådant. Därmed utgår vi från vad andra har forskat om och problematiserat om 

samverkan. Danermark uttrycker i Socialstyrelsens vägledning (2013) att det inte finns någon 

central teoretisk kärna i samverkansforskningen i Sverige, detta är dock ett forskningsfält där 

utveckling pågår inom en rad olika områden, från vård och omsorg till infrastruktur.  

Vidare beskrivs de styrningsmekanismer (interna dokument, policydokument, organisation) 

och lagar som reglerar samverkan. För att redogöra för uppsatsens teoretiska ramar har vi valt 

kategorisera kunskapsmassan under fyra rubriker vilka beskriver samverkan utifrån olika 

begrepp och teoretiska synsätt. De valda rubrikerna nämns som: Historia, Fördelar med 

samverkan, Hinder för samverkan samt Organisering. 

2.1 Historia 

 

Samverkan är inte någon ny företeelse utan redan 1959 rekommenderade Kungliga Majestet  

att i Kommunerna skulle bildas särskilda samarbetsorgan för att få tillstånd regelbundet 

samarbete kring ärenden som gäller barn och ungdomar. Mycket har hänt sedan dess inom 

området som dock behöver utvecklas ännu mer och därför har vissa myndigheter skyldighet 

att samverka enligt lagen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Samarbete och samverkan ses generellt som någonting positivt. Den allmänna uppfattningen i 

västvärlden är att samarbetet strävar efter att skapa en helhetssyn av klintens olika behov. De 

senaste decennierna har det skapats flera samverkansprojekt både på lokal- och nationell nivå. 

Förändringar i samhällsklimatet 1990-talet genom reformer som till exempel privatisering av 

offentliga verksamheter samt de förändrade ekonomiska förutsättningarna för medborgare på 

grund av sjukskrivningar och arbetslöshet, har krävt samordning av resurser av olika 

verksamheter. Den ekonomiska situationen har också ökat politiskt intresse för att använda 

samverkan som ett sätt att lösa välfärdssektorns problem (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2010). 

2.2 Fördelar med samverkan 

 

Genom samverkan kan insatserna bli effektivare och öka de olika aktörernas legitimitet inom 

sin egen organisation. Samverkan ger en möjlighet för olika verksamheter att komma åt 

varandras resurser och den kan bli en strategi i konkurrensen mellan aktörerna och således en 

ekonomisk aspekt att ta hänsyn till. Verksamheter kan också vara ute efter att få 

tolkningsföreträde och gehör för sina egna intressen. Den kanske viktigaste aspekten för 

samverkan är dock att det kan bli till gagn för klienten som ofta kan ha sammansatt 

problematik. Klienter kan ha en mängd varierande behov och problem inom flera 

livsområden, vilket fordrar att olika verksamheter med sina kompetenser och sina 

specialkunskaper samarbetar med varandra för att kunna hjälpa dem. Tanken är att människan 
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måste kunna förstås i sitt sociala sammanhang och därför måste man ha en helhetssyn vid 

behandling (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2010). 

 

Samverkan ses allmänt som en framgångsfaktor när det gäller att utveckla arbete med unga 

som kan ha olika behov av stöd. Statens offentliga utredningar beskriver att samverkan på 

organisatorisk nivå är en viktig förutsättning för att samarbete ska fungera på 

verksamhetsnivå. Vidare framställs det att respektive organisationers grunduppdrag förblir 

oförändrat vid samarbete. Samverkan kan ha olika former och en indelningsgrund kan vara av 

strukturell karaktär då samverkan handlar om finansiell samordning eller gemensamma mål. 

En annan samverkans karaktär har en processinriktad form som kan innebära kontakter och 

informationsutbyte, flerpartsmöten eller multidisciplinära team. En fungerande strukturell 

samverkan skapar förutsättningar och kan leda till en bättre processinriktad samverkan 

(SOU 2013:74).  

 

Tidningen Samklang - samverkan landsting och kommuner, berättar om ett projekt där man 

lyckades hitta en bra modell för samverkan mellan landstinget, kommunen och olika företag. 

Det framkommer att man kan nå resultat genom samverkan som man inte kan göra om bara 

en aktör är verksam. En fungerande dialog kring till exempel ansvar, mål och resurser är 

viktig för ett samverkansarbete, likaså tydlig ansvars- och rollfördelning mellan de olika 

aktörerna. Samverkansaktörerna planerar projektet tillsammans och det är viktigt att det har 

gemensamma och tydliga mål. Genom flera träffar i början och senare via telefon- och 

mejlkontakter får man möjlighet att bolla idéer, samtala kring problem och lära känna 

varandra. Det gör det lättare att förstå varandras arbetsuppgifter, bildar gemensam syn på hur 

man ska arbeta med projektet och stärker förtroendet för varandra. Ett projekt är tidsmässigt 

begränsad vilket gör samverkansperioden intensiv. Det är också viktigt att kontinuerligt göra 

uppföljningar för att alla ska få veta hur projektet fortskrider och stödja varandra att hålla upp 

tempot. De som är beslutsfattare, högre tjänstemän och politikerna behöver få information 

löpande för att hålla sig ajour. När projektet är slut och man har nått målet är det inte 

självklart att samarbetet fortsätter att fungera som en del av den ordinarie verksamheten. 

Mycket beror på om projektet har lyckats bra och om deltagarna i samverkan har "hittat" 

varandra och lyckats skapa en stadig grund för fortsatt arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Socialstyrelsen (2007) har fattat en rapport, "Strategi för samverkan", som vänder sig till 

personer som samverkar i ärenden gällande barn och unga och vilket avser verksamma på alla 

nivåer i verksamheter. Rapporten är avsedd att vara stöd och utgångspunkt för lokala 

strategier för samverkan, speciellt för målgruppen barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa. Regeringen anser att samverkan behöver utvecklas ytterligare både individuell och 

övergripande nivå för att göra samverkan mindre personberoende och sårbar. Strategin visar 

upp att samverka är både nödvändigt för verksamheterna och att de är skyldiga att göra det. 

Samverkan beskrivs som en utvecklingsprocess som kräver mycket resurser och prioriteringar 

redan vid planeringsstadiet och senare, för att bli långsiktigt hållbar, behöver den integreras i 

den ordinarie verksamheten. Investeringar består både av tid och energi, kunskap och vilja 

samt gediget engagemang för förändring. 
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Det finns kunskap om faktorer som påverkar framgången för samverkan vilka är styrning, 

struktur och samsyn. Styrningen är en uppgift för både politiker och den administrativa 

ledningen vilka behöver ta aktivt ställning för att samverka för att den inte ska bli kortsiktig 

och personbunden. De behöver ha intresse att få information om uppföljning och utvärdering 

av samverkan. Struktur består av i stor del av att tydliggöra till exempel målet och 

målgrupper, yrkesroller och arbetsfördelningen. I början bör konstateras kring vilka behov 

samverkan ska gälla. En samverkan kan struktureras till exempel med formella 

överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner. Verksamheterna som ska samverka med 

varandra bör ha särskild samverkanskompetens bland annat om att arbeta med mål och metod 

och hantering av gränsdragningsproblem. Samsyn är viktig när flera aktörer samverkar kring 

samma ärende. Verksamheterna behöver till en viss del gemensam problemförståelse för 

fungerande samverkan. Olika professionella grupper behåller avgränsningar för sina uppdrag 

vilket är styrka i och grunden för deras behov av samverkan. Samverkan handlar om de 

professionellas förtroende för varandra om att ha en gemensam bild av arbetet. Samsynen 

kräver kommunikation, kunskap om varandras uppdrag, kännedom av resurser och vilka 

begränsningar som kan finnas. Goda relationer på professionell nivå är värdefulla för 

fungerande samverkan. Vid hantering av ett gemensamt problem är det viktigt att 

samverkanspartners känner till varandras organisationer, förstår rollers och värderingarnas 

betydelse i sammanhanget och att det tar tid att inhämta dessa kunskaper. Användning av 

olika begrepp och uttryck måste ses över så att språket inte orsakar förvirring vid samarbete. 

Förtroendet mellan aktörerna behöver ökas för att de kan lita på varandras kompletterande 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Socialstyrelsen framhåller i sin vägledning, vilken är riktat i första hand till 

verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, vikten av att få rätt insatser i 

rätt tid till barn och familjer utifrån ett helhetssynperspektiv. Grunden för detta utgår utifrån 

barnets behov och situation samt när insatser ges parallellt från olika verksamheter. Vidare 

framkommer det att samverkan inte är ett mål i sig utan det kan vara att tillräckligt att det ges 

information om vilka insatser respektive verksamhet erbjuder till klienten. Ansvaret för att 

samverkan kommer till stånd mellan olika verksamheter ligger på ledningen och de 

professionella. Skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vara stöd för verksamheten och 

förtydliga ansvarsfördelningen när det gäller arbete med barn och unga som har behov av 

flera insatser från olika verksamheter. Det är en komplicerad uppgift att planera och teckna 

avtal vilka bör innehålla bland annat tydliga beskrivningar vilken verksamhet ansvarar för 

vad, vilka mål och målgrupp det gäller samt om uppföljning och utvärdering. En viktig del till 

är att förtydliga vilken ekonomisk ansvarstagande varje verksamhet har för att insatserna för 

barn och unga kan genomföras. Rutiner och avtal samt ledningssystem kan garantera att 

strukturen för samverkan är funktionell (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Lindberg (2009) skriver att samverkansavtal har introducerats i en del organisationer för att 

tydligöra ansvarsfördelningen mellan de som deltar. Avtalen skapar därigenom en formell 

funktion vilket ger legitimitet till samverkan och till att frigöra tid. Lindberg beskriver vidare 

vikten av att samverka och menar att det som man i en organisation inte klarar av på egen 

hand, kan åstadkommas genom samverkan och förklaras att det många gånger kopplas 
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samman med diskussioner där traditionella organisationsstrukturer framställs som omoderna 

och icke ändamålsenliga.  Andra motiveringar till att samverkan sker inom organisationer är 

av mer symbolisk natur och innebär att, samverkan ses som ett sätt att möta de krav som finns 

i ens omgivning, detta för att på ett skickligare sätt hantera kunders och klienters olika behov. 

Organisationer som samverkar uppfattas därmed vad man kan kalla moderna organisationer 

och leder till att ge dem legitimitet. Vidare beskriver Lindberg att samverkan inte är någon 

enkel process, bland annat genom att deltagarna upplever att det tar längre tid initialt att 

samverka, när det inte finns med i beräkningen från planeringsstadiet. Det kan upplevas 

frustrerande samt att deltagarna inte har någon stor behållning av samverkan och ser därmed 

inte att samverka som något positivt. 

 

Lindberg (2009)  beskriver olika former för samverkan och framhåller att begreppet nätverk 

är en sammansättning av människor vilka träffas, för att utbyta information och erfarenheter 

samt stödja varandra.  Vidare säger Lindberg att nätverk handlar om samordning mellan 

verksamheter, vilka har liknande intressen, snarare än om samverkan. I samverkan mellan 

organisationer lyfts deltagarnas olikheter fram, och med hjälp av detta kan uträtta något som 

man inte klarar själv i sin verksamhet. 

 

En god kommunikation kan beskrivas som ett sätt att budskapet som förmedlas uppfattas av 

mottagaren på det sättet som är avsändarens avsikt. En vanlig orsak att kommunicera med 

varandra är att människorna vill förmedla information till varandra. Det är bara en del av 

kommunikationens uppgift i samverkan eftersom det är också ett sätt att förmedla vissa 

värden som är viktiga att dela med varandra. Det kan vara tillit, öppenhet, trygghet eller 

känsla av kontakt. I en god kommunikation vill man bevara dessa värden. Det ligger i 

människans natur att både kunna förmedla ett budskap och bevara viktiga världen men om det 

lyckas beror på vad vi måste prioritera i situationen. När människorna arbetar med varandra 

kan det innebära att byta information med varandra. För att gynna samverkan är det viktigt att 

parterna kommunicerar med varandra på sådant sätt att det i tidigt stadium uppstår en relation 

som gör att parterna känner tillit och trygghet gentemot varandra och får en känsla av kontakt. 

Samverkan människor emellan handlar alltid om relationer och kommunikation, oavsett vilket 

mål parterna har för samverkan. Socialt arbete strävar efter att någonting ska ske i de 

mellanmänskliga relationerna vilket också är en viktig aspekt av arbetet med hälsan (Rökenes 

& Hanssen, 2007). 

 

Danermark (2005) ger uttryck för att samverkan är det ord som ofta framkallar en känsla av 

förhoppning, förväntning men även tidvis obehag. Myndigheter och andra offentliga aktörer 

har genom statsmakterna blivit ålagda att samverka, vilket leder till att det finns en 

förhoppning om att verksamheten avser att bli mer produktiv, billigare och bättre. Samverkan 

sker även med politiker på ett organiserat sätt och chefer och arbetsledare som genom 

samverkan ges möjlighet till att rationalisera och effektivisera arbetet. Den enskilde 

medarbetaren är likväl till sist den som ska svara för att samverkan sker och det kan leda till 

både positiva och negativa känslor. Det positiva kan vara att få lära sig nya saker och dela 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra och se att verksamheten utvecklas. 

Motsatsen kan vara att samverkan uppfattas som oroande genom att en samverkansprocess 
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ofta leder till en förändring, vilket i sig kan innebära oklara uppgifter om vad man får göra 

och därmed skapa oro och ilska.  

2.3 Hinder för samverkan 

 

Danermark & Kullberg (1999) menar att det har betydelse om det finns oklarheter kring 

ansvarsfördelning vid samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Socialtjänstens uppfattning tillsammans med andra aktörer är att psykiatrin snävar in sitt 

ansvarsområde vilket leder till att samarbetet kring klienten hämmas. Ytterligare faktorer som 

kan hämma samverkan mellan verksamheterna är att de inte har lika uppfattning i 

bedömningen av klientens behov.  

 

Socialstyrelsen (2013) framhåller i sin vägledning ett antal faktorer vilka är av betydelse och 

kan hindra samverkan mellan olika aktörer. Hindren beskrivs som otydliga uppdrag, 

otillräckliga resurser eller orimliga förväntningar på vad samverkanspartnern kan utföra. 

Vilka hinder som det än handlar om är det under alla omständigheter alltid ledningen och de 

professionellas ansvar för att samverkan kommer igång med den andra aktören. 

 

Att samverka är en komplicerad process. Samverkan kan försvåras om verksamheter bär med 

sig förutfattade meningar om varandra in i samverkanssituationer. På grund av olika 

organisatoriska bakgrund kan deltagarna använda olika språkbruk vilket kan orsaka onödigt 

missförstånd eftersom de kan mena samma sak men beskriver det på ett sätt som är 

främmande för den andre. Därför är kommunikationen en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

samverkansarbete för att hitta gemensamma uttryck som alla parter kan enas om. Ett annat 

vanligt hinder för fungerande samverkan är om deltagarna inte känner förtroende för 

varandra. De behöver kommunicera och dela information med varandra för att skapa 

förtroende, vilket kan ta tid, speciellt om deltagarna inte känner varandra sedan tidigare. 

Ytterligare ett problem kan försvåra samverkan om deltagarna inte känner till varandras 

befogenheter vilket kan resultera på orealistiska förväntningar (Lindberg 2009). 

2.4 Personkemiteorin 

 

Danermark (2005) resonerar kring personkemin vilket han kallar för myt och i vilken 

utsträckning den stämmer överens med verkligheten och medger att det ligger en del sanning i 

personkemiteorin. Danermark pekar dock på att personkemin inte är den grundläggande 

förutsättningen för ett gott samarbete eller samverkan, utan det har att göra med chefernas 

ansvar att skapa förutsättningarna för samverkan. Vidare beskrivs en annan aspekt utifrån 

personkemin av Danermark & Kullberg (1999) vilka framhåller att personkemin möjligtvis 

inte behöver vara en förutsättning för att samverkan skall vara lyckosam. Detta beror i högre 

grad på sammanhanget och att andra förutsättningar måste ligga till grund för att uppnå en 

lyckosam samverkan. 
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2.5 Organisering 

 

Lindberg (2009) menar att för att åstadkomma sådant man inte skulle klara av på egen hand i 

exempelvis arbetslivet, leder till att människor behöver ha kontakt och samspela med andra 

individer inom en annan verksamhet. Vidare redogör Lindberg att det inte är ovanligt inom 

offentlig sektor att organisationer samverkar för att möta medborgarnas krav i egenskap av 

stöd och hjälp och därmed kunna fullgöra sina uppdrag. Detta beskrivs tydligt på följande sätt: 

 

Samverkan är det som kan ske och sker mellan myndigheter, organisationer 

och förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan skilda individer 

och myndigheter, organisationer och förvaltningar (SOU 1995:142).  

 

Danermark och Kullberg (1999) förklarar att de uppdragsgivare vilka som i regel är aktörer i 

samverkansprojekt kan beskrivas som ”human service organisations”. Begreppet ämnar 

beskriva myndigheter samt organisationer vilka inte har för avsikt att vara vinstdrivande. 

Deras uppdrag är att arbeta med de uppgifter eller problem som finns inom hälso- och 

sjukvård, utbildning och socialvård och där det finns behov av att bidra med insatser till 

människor. 

 

Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) ger ramar för hur socialnämnden och via den 

socialtjänsten ska verka inom sitt verksamhetsområde. Lagen styr också på vilket sätt och i 

vilken omfattning socialtjänsten ska samverka med andra samhällsorgan och andra.  

Förvaltningslagen (1986:223) säger också att alla myndigheter ska hjälpa varandra inom 

ramen för den egna verksamheten. Samverkan med andra påverkas av Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) (2009:400). OSL både begränsar och tillåter informationsbyte mellan 

olika myndigheter för klientens bästa. Verksamheten som BUP bedriver styrs av Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982: 763) samt OSL. När socialtjänsten och landstinget samverkar med 

varandra kan de upprätta en individuell plan där man bland annat beskriver insatserna och 

ansvarsfördelningen mellan aktörerna (HSL §3f). Kommunallagen (1991:900) reglerar både 

kommunens och landstingets befogenheter, villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna 

och den ekonomiska förvaltningen i kommunerna och landsting.  

 

Kommuner inom vilka socialtjänstens IFO är verksam, är organisationer som styrs av 

politikerna som väljs för fyra års mandatperioder. Politiker i nämnder fattar övergripande 

beslut och sätter upp riktlinjer och mål för verksamheter. Till exempel beslutar socialnämnden 

om något barn ska omhändertas eller en ungdom skickas till ett behandlingshem. Det innebär 

att riktlinjer och mål för verksamheterna kan, åtminstone delvis, förändras vid nästa val 

(Wolmesjö 2005). Kommunallagen reglerar villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna 

och den ekonomiska förvaltningen i kommuner. Speciallagstiftningen reglerar de flesta av 

kommunernas uppgifter, till exempel socialtjänsten regleras av Socialtjänstlagen (Montin, 

2007). 
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BUP är organisatoriskt verksam inom landstinget. Landstingsfullmäktige är en direkt folkvald 

politisk församling som väljs för en mandatperiod på fyra år åt gången. Val av ledamöter till 

fullmäktige sker samtidigt med riksdagsval och kommunalval, nuvarande mandatperiod löper 

ut 31 oktober 2014. Politikerna i landstingsfullmäktige beslutar om budget, skatt och även 

andra ekonomiska frågor. De beslutar också om riktlinjer och mål för landstingets 

verksamhet. Landstingsstyrelsen, som ansvarar för den löpande verksamheten inom alla 

landstingets områden förbereder också alla ärenden som ska beslutas av fullmäktige och att 

besluten genomförs. Kommunallagen styr också villkoren för arbetet i fullmäktige och 

nämnder i landstinget. Hälso- och sjukvårdslagen är en speciallag som innehåller detaljerade 

bestämmelser för hälso- och sjukvården inom landstinget (Finansdepartementet, 2008). 
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3. Metod 

 

Under detta kapitel beskrivs studiens metodologiska ansats och vilket urvalsförfarande som 

har använts. Vidare beskrivs tillvägagångssätt på ett utförligt sätt samt en beskrivning av 

innehållsanalysen. Avsnittet avslutas med etiska reflektioner.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod på grund av att det ämne vi valt att 

undersöka, eftersom det fanns för avsikt att få en ökad förståelse och kunskap, om hur 

samverkan kan fungera mellan BUP och IFO. En forskningsmetod av detta slag ger större 

möjlighet att få berättat på ett mer fördjupat sätt, om hur respondenterna upplever att 

samverkan fungerar mellan dem. Därmed har det empiriska materialet för studien samlats in 

genom kvalitativa intervjuer, där respondenterna med sina egna berättelser och erfarenheter 

fått beskriva hur samverkan kan fungera mellan verksamheterna. Valet av metod innebar 

följaktligen att vi utformade två stycken intervjuguider, vilka var ämnade för respektive 

verksamhet. Genomförandet av intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilka berörde 

några få specifika teman. Vid utformningen av intervjuguiden lade vi stor vikt vid att försöka 

åstadkomma så öppna frågor som möjligt med utrymme att ställa relevanta följdfrågor. 

Följdfrågor är tämligen vanligt i denna typ av intervju vilket öppnar upp för samtal istället för 

utfrågning, vilket blev aktuellt under samtliga intervjutillfällen (Bryman, 2002).  

 

Det ska finnas möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett komplett och beskrivande svar. 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där betoningen oftare ligger på den 

beskrivande texten än kvantiteten av ord vid insamling och analys av data. "En kvalitativ 

forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art" (Bryman, 2002). 

Med vår studie avser vi att få en ökad, fördjupad förståelse och kunskap, av hur samverkan 

kan fungera mellan de yrkesprofessionella vi intervjuat. Vi vill få en djupare förståelse för vad 

respondenterna lägger i begreppet samverkan och därmed ta del av deras uppfattning av den. 

Därigenom intar studien en hermeneutisk inriktning, eftersom denna princip avser att tolka 

texter och förstå hur människor uppfattar sin livsvärld (Patel & Davidson,1994). Genom vårt 

sätt att tolka och förstå hela och delar av respondenternas berättelser och upplevelser av att 

samverka, kommer vi med vår egen förförståelse att försöka se helheten av deras berättelser 

för att nå fram till en god förståelse av det vi avsett att studera. 

3.2 Urval  

 

Respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval som är en av typerna för icke-

sannolikhetsurval. Detta urval innebär att valet av respondenterna inte är slumpmässigt, det 

vill säga att vissa personer i populationen har större möjlighet att komma med i studien än 

andra (Bryman, 2002). För att komma i kontakt med respondenter kontaktade vi en av 

cheferna för IFO och BUP i en mindre kommun i Sverige och bad om hjälp, att genom dem få 

kontakt med två personer i respektive verksamheten att ställa upp för intervju. Efter ett första 
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svar av en respondent från IFO via e-post, kom vi överens om tid och plats för intervju. Strax 

innan den bokade tiden för intervjun, informerade respondenten att den inte kunde ställa upp 

för intervju på grund av sin arbetssituation. Varvid personen rekommenderade oss att kontakta 

en kollega istället, vilket vi gjorde. Senare fick vi svar av respondenten vi e-post och bokade 

tid och plats för den kommande intervjun. Efter ett andra svar från en av respondenterna via e-

post från BUP bokade vi in tid för en tid och plats intervju. Detta resulterade i att 

respondenten vid BUP erbjöd sig i sin tur att kontakta en av sina kollegor med en förfrågan att 

ställa upp för intervju, vilken kontaktade en av oss via telefon och tid och plats bokades för 

intervju. Följaktligen innebar detta att ett andra urval från båda verksamheterna utgjordes 

genom ett snöbollsurval, vilket även benämns som sociometriskt urval likväl som 

nätverksurval (Perlinski, 2009).   

3.3 Tillvägagångssätt 

 

En kvalitativ metod valdes till denna studie, eftersom med denna metod skulle vi få mer 

personliga och utförligare svar och därmed kunna besvara själva studiens syfte. Därefter 

bestämde vi oss för att via e-post kontakta en av cheferna för barn- och ungdomspsykiatrin, 

samt en av cheferna för socialtjänstens individ- och familjeomsorg, för att om möjligt få 

intervjua två personer vid respektive verksamhet, det vill säga totalt fyra respondenter. 

Därefter kontaktades vi via e-post av två respondenter från respektive verksamhet och på så 

sätt bokades tid och plats för de kommande intervjuerna. Respondenterna fick frågor via e-

post några dagar innan intervjun, för att kunna ta del av dem innan intervjuerna inleddes. (Se 

Bilaga 1 och 2). När den kvalitativa intervjun genomfördes på två respondenter vid BUP samt 

på två respondenter vid IFO, togs i beaktning de fyra etiska principer som sig bör och krävs 

vid en undersökning. Det vill säga de krav som finns i anknytning till de kommande nämnda 

etiska principer. Initialt gavs information om dessa principer till respondenterna i samband 

med den första kontakten via e-post samt för tidpunkten när intervjuerna genomfördes. Två av 

intervjuerna, vilka spelades in vid två olika tillfällen, genomfördes i två skilda rum vid barn- 

och ungdomspsykiatrin och varade cirka 60 minuter. De två resterande intervjuerna spelades 

in på samma sätt och varade cirka 60 minuter, varav den ena intervjun genomfördes i ett av 

rummen vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg och den andra intervjun genomfördes 

i ett av rummen vid socialtjänstens öppenvårdsverksamhet. Vid samtliga intervjutillfällen 

fanns vi med båda två och ansvarade för två av fyra intervjuer var. Den som inte ansvarade 

för intervjun hade möjlighet att aktivt inflika med frågor till respondenten. Därefter 

transkriberade vi, med andra ord skrev ut, två intervjuer var och valde ut det som var mest 

relevant för studiens ändamål. Det mest relevanta togs ut från samtliga intervjuer samt citat, 

vilka stämde överens med studiens syfte och redovisade detta i studiens resultatdel. 

3.4 Analysmetod 

 

Det intervjumaterial vi erhållit analyserades genom att använda kvalitativ innehållsanalys. Vi 

transkriberade våra intervjuinspelningar, det vill säga vi skrev ner det inspelade materialet 

utan att notera pauser, olika ljud och enstaka ord som inte bildade någon mening samt ändrade 

talspråket till skriftspråk. Därefter började vi läsa de nedskrivna texterna, först varje intervju 
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rakt igenom och sedan ytterligare flera omgångar i sökandet efter meningsbärande koder, 

vilka markerades och antecknades. De kodord som vi fann grupperade vi sedan efter deras 

innehåll så att de bildade ett antal kategorier, vilka var skildrande för de koder de innehöll. 

Dessa kategorier utgjorde sedan de fyra övergripande teman, vilka användes som rubriker i 

empiriredovisningen och som fått benämningen: Verksamheterna och samverkan, Samverkan 

som möjlighet, Samverkan som svårighet samt Förändring och vidareutveckling av 

samverkan.(Se Bilaga 3). Detta bekräftar Hsieh & Shannon (2005) för oss genom att beskriva 

att en kvalitativ innehållsanalys är lämplig att användas vid studier vilka försöker beskriva 

fenomen eller upplevelser. Denna analysmetod används också för studier som inte försöker 

bilda ny teori eller när informationen samlas in genom kvalitativa metoder. Vid intervjuer 

används öppna frågor och följdfrågor kan ställas beroende på respondentens svar. 

3.5 Etiska reflektioner 

 

Enligt Vetenskapsrådets expertgrupp för etik handlar forskningsetik om hur forskaren 

behandlar sina informanter och där har forskaren har ansvar för att skydda dem för eventuell 

skada i samband med att de medverkar i någons forskning (Vetenskapsrådet, 2011). I 

forskningssammanhang betyder etik medvetna reflektioner om vad forskningen kan innebära 

för alla inblandade, det vill säga för enskilda forskningsdeltagare, för forskarkåren och för 

samhället i allmänhet. Hela forskningsprocessen påverkas beroende på vilket sätt forskaren 

gör sina överväganden och val vid olika skeden av forskningsprocessen (Kalman & Lövgren, 

2012). Vår studie, det vill säga ett självständigt examinationsarbete på kandidatnivå, 

definieras inte som forskning enligt etikprövningslagen och behöver inte genomgå 

etikprövning enligt den lagen. Studenter tillsammans med handledare ansvarar att studien 

utförs på ett korrekt sätt och följer forskningsetiska riktlinjer (Kalman & Lövgren, 2012).  

 

I en kvalitativ undersökning finns ett antal etiska ställningstaganden att förhålla sig till innan 

studien kan påbörjas. Utgångspunkten för våra etiska aspekter i studien handlar om de 

principer vilka forskaren bör förhålla sig till. I Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer beskrivs det att i forskningsprocessen finns ett antal etiska grundprinciper som varje 

forskare ska ta hänsyn till när en undersökning ska genomföras: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet .  

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studien och dess syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att den som deltar har rätt att avbryta när som helst i 

undersökningen.  

 

 Även samtyckeskravet behandlar rätten till att bestämma över sin medverkan samt att 

godkännande krävs av vårdnadshavaren vid deltagande av minderåriga.  

 

 Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter ska bevaras på ett betryggande sätt 

för att ingen obehörig ska komma åt dem.  

 



14 
 

 Den sistnämnda etiska grundprincipen, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

forskaren får fram får endast användas för forskningsändamålet. Vad som därtill kan 

tilläggas, är att det är viktigt att det inte går att identifiera deltagarna i undersökningen, 

utan dessa ska få vara helt anonym. Vidare leder detta till att man i den kvalitativa 

studien ska undanhålla platser, namn etcetera, för att inte kunna identifiera de personer 

som deltagit i studien. 

 

När den kvalitativa intervjun genomfördes på två respondenter vid BUP samt på två 

respondenter vid IFO, togs i beaktning de fyra etiska principer som sig bör och krävs vid en 

undersökning. Det vill säga de krav som finns i anknytning till de tidigare nämnda etiska 

principer. Initialt gavs information till respondenterna i samband med den första kontakten via 

e-post samt för tidpunkten när intervjuerna genomfördes. Vid intervjutillfällena fick 

respondenterna information om studien och dess syfte. Vidare fick de information om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under arbetets gång, hade möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes genom att ingen påverkan gjordes på 

respondenterna, om att ställa upp för en intervju utan denna var helt frivillig genom samtycke. 

Utöver detta upplystes respondenter om att all information som rörde respondenten förvarades 

på ett sätt, att ingen obehörig hade möjlighet att komma åt informationen.  Respondenterna 

fick därefter information om att materialet från den inspelade intervjun skulle användas enbart 

i denna studies syfte och att materialet från intervjuerna var enbart tillgängliga för forskarna. 

Vidare informerades om att den slutliga versionen av studien kommer finnas tillgänglig för 

samtliga respondenter. Samtlig information och de uppgifter som delgetts varje respondent 

har i studien används med aktsamhet, mot bakgrund av de krav som ställs inför en god 

forskningssed. 

3.6  Reliabilitet och validitet 

 

Bryman (2002) beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder, att det som är viktigt i en 

undersökning är hur pass trovärdigt resultatet blir och vad forskaren kommit fram till i den 

slutliga produkten. För att kunna mäta detta finns ett par centrala begrepp i all slags 

vetenskaplig forskning att ta hänsyn till: reliabilitet och validitet. För att kunna uppnå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt, bör dessa mått och sätten att mäta resultaten av en 

undersökning, vara pålitliga och konsekventa i sitt utförande. Detta skulle innebära således att 

resultatet av en likartad undersökning inte skulle skilja sig nämnvärt från varandra, så kallat 

extern reliabilitet, vilket är nästan omöjlig att nå eftersom den undersökta miljön förändras 

hela tiden. Intern reliabilitet kan förklaras som samstämmigheten i bedömningar av en 

forskarlag. Validitet beskriver att undersökningen som utförts verkligen mäter det som var 

syftet i studien. Den externa reliabiliteten i vår studie kan vara svår att nå eftersom 

respondenterna beskriver sina personliga erfarenheter och upplevelser av samverkan och 

vilket varierar över tid i denna grupp och kan vara helt annorlunda i en annan grupp i en 

liknande miljö, om studien skulle göras om i någon av nämnda grupperna. Den interna 

reliabiliteten kan öka genom att vi båda var närvarande vid  intervjutillfällena och kunde 

därmed uppfatta kroppsspråk och mimik. Följaktligen gav det större förståelse vid läsningen 

av den transkriberade texten och på det sättet kunde vi förstå och tolka intervjuerna på 
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liknande sätt. Bryman (2002) förklarar att när man gör kvalitativa intervjuer brukar man spela 

in dem för att kunna koncentrera på lyssnandet och sedan skriva ut vilket kallas för att 

transkribera. Vid utskriften av våra intervjuer valde vi att i princip skriva ut allt men inte ta 

med pauser, korta meningar eller enstaka ord som inte gav någon tydlig information. Vi 

ändrade talspråket till skriftspråk för att texten skulle vara begriplig för alla. Vid intervjuerna 

var vi båda två närvarande och skrev ut två intervjuer var. Vi lyssnade inte igen på de 

inspelningar den andre skrev ut eftersom det kändes som dubbelarbete genom att vi båda hade 

varit med vid intervjutillfället. Tholander & Thunqvist Cekaite, (2009) beskriver att forskaren 

måste planera hur han kommer att transkribera det inspelade materialet, vilken nivå han 

kommer att välja och hålla sig till det genom hela arbetet. Generellt ska man vara så noga som 

möjligt för att inte missa viktiga detaljer senare vid analysen. Det är viktigt att få med både 

"vad som sägs och hur det sägs". Man kan låta någon annan att lyssna på inspelningar och 

jämföra med den transkriberade texten eftersom forskaren kan missa detaljer eller höra fel. 

 

För att öka validiteten i vår studie innebar det att vi skapade en intervjuguide med så öppna 

frågor som möjligt vilka inte var ledande och samtidigt var förberedda på att ställa följdfrågor, 

vilka hörde ihop med syftet i studien. Därutöver omformulerade vi några frågor under 

intervjutillfällena, för att försäkra oss om att respondenten förstått frågan rätt. De 

transkriberade intervjuerna skickades enligt önskemål till två av respondenterna för 

godkännande och texterna godkändes utan anmärkningar. Den tredje respondent som ville 

läsa hur vi hade använt intervjuerna och närmast citaten i empiriredovisningen, fick den delen 

av uppsatsen skickat till sig för granskning varefter vissa justeringar gjordes. Dessa åtgärder i 

sig torde öka validiteten ytterligare. Bryman (2002) förklarar begreppet respondentvalidering 

som en process varigenom en forskare ger återkoppling till en deltagargrupp i form av en 

redogörelse för vad de har sagt under en intervju, för att få en bekräftelse på att forskarens 

beskrivning är korrekt. 

3.7 Generaliserbarhet  

 

Efter en avslutad studie med intervjuer är det intressant att veta om resultaten som man fått 

fram är generaliserbara. För att kunna generalisera ett resultat betyder det att resultaten man 

fått fram, även gäller i andra liknande situationer och med liknande människor. Kvale (1997) 

presenterar tre former av generalisering från fallstudier: naturalistisk, statistisk och analytisk 

generalisering. Naturalistiska och analytiska generaliseringar är aktuella att applicera i denna 

undersökning. Stake (1995) beskriver det naturalistiska sättet att generalisera med exempel 

från sina egna fallstudier. Fallstudier ger inte lika stark grund för generalisering som andra 

forskningsmetoder. Men det går att lära sig mycket av det som är gällande av ett enda fall. 

När det gäller fallstudier, som kan gälla en eller en grupp av personer, ett företag, en 

myndighet, en verksamhet, är studiens avsikt att lära känna just det fall (case) som man 

studerar. 

 

Vår undersökning med fyra intervjuer kan liknas med fallstudier på det sätt Stake beskriver 

naturalistiska generaliseringen. Vidare beskrivs att den primära avsikten är att förstå just detta 

enda fall och inte genom detta fall förstå andra fall. Vid studie av ett enda fall eller några få 
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fall kan regelbunden respons uppstå, som kan leda till generalisering. Det går att koppla ihop 

ett fall med tidigare kunskap och göra en ny generalisering och få en möjlighet att justera 

tidigare generalisering. Resultatet av vår studie kan förmodligen inte generaliseras till att gälla 

i helhet i en annan kommun av samma storlek och med lika professioner. Vi kan dock 

använda oss av de kunskaper vi har erhållit i vår undersökning genom att sammanföra dem 

med våra tidigare kunskaper och på så sätt skapa modifierad generalisering. Människorna lär 

sig när de får ta emot generaliseringar från myndigheter och från människorna runt om kring 

dem. Människorna kan också göra generaliseringar av sina egna erfarenheter vilket kallas för 

naturalistiska generalisering enligt Stake (1995). Han beskriver också att tolkning är en stor 

del av all forskning och forskarna drar sina slutsatser grundade på observationer eller annan 

data.  En del forskare kan lockas att dra slutsatser som grundar sig på väldig liten data, vilket 

kan leda till felaktiga påståenden. I vår studie kommer vi att ta i beaktning att underlaget, det 

vill säga vår empiri inte storleksmässigt är så stort för att undvika att dra förhastade slutsatser.  

 

Kvale (1997) framställer forskarens roll som betydelsefull, eftersom denna är personligen i 

kontakt med individer eller verksamheter vilka undersöks samt eftersom forskaren reflekterar 

löpande över det som sker i de fall som studeras. Stake (1995) förklarar att vid naturalistisk 

analys försöker forskaren inte helt beskriva sitt fall, utan genom att titta närmare och tänka 

djupt på en viss observation försöka göra den förståelig, vilket gör hela processen mycket 

subjektiv. Direkt tolkning påverkas av sökande efter mönster. Ofta är mönstren kända i 

förväg, eftersom de grundar sig på forskningsfrågor som en mall för analys. Ibland kan 

mönstret uppstå oväntat ur analysen. Upplevelsen av de mönster vi kunde uppfatta vid 

tolkningen av resultatet stämmer delvis med våra forskningsfrågor, dock upptäcktes nya 

mönster vilka är relevanta för studiens syfte.  

 

Kvale (1997) förklarar att vid analytisk generalisering gör man en noggrann bedömning om 

resultaten som man fått fram kan gälla i en annan liknande situation. Denna generalisering 

bygger på en analys mellan likheter och skillnader mellan de båda situationerna. Analytisk 

generaliseringen bygger på påståendelogik och forskaren kan genom argumentering och 

specificering av sina påståenden lägga fram sitt generaliseringsanspråk som lämnar det upp 

till läsaren att bedöma riktigheten i anspråket.  

 

Vi kommer att presentera en del av vårt resultat med ett antal påståenden vilka grundar sig på 

vår tolkning av empirin, därefter får läsaren bedöma om påståendena är realistiska och 

tillförlitliga i andra liknande situationer. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) 

menar att forskarna som sysslar med fallstudier medger att fallstudier inte kan vara 

generaliserbara i statistisk mening men visar på alternativ logik, analytisk eller teoretisk 

generalisering. Genom att ta fram allmängiltiga aspekter kan resultaten av fallstudier berätta 

någonting om övrig population. Författarna Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud är 

kritiska till fallstudieforskarnas resonemang. Dessa författare godkänner inte riktigt att 

resultaten av fallstudier kan utan vidare generaliseras till en större population utan att någon 

ytterligare argumentation kan presenteras.  



17 
 

4. Empiriredovisning 

 

Som utgångspunkt i detta kapitel presenteras respondenternas bakgrund, vilka har deltagit i 

studien. För att sedan beskriva vår empiri, har vi utifrån de intervjuer som genomförts 

utformat fyra stycken rubriker, vilka vi har fått fram genom att använda konventionell 

innehållsanalys. Dessa rubriker nämns som: Verksamheterna och samverkan, Samverkan som 

möjlighet, Samverkan som svårighet samt Förändring och vidareutveckling av samverkan.  

4.1 Presentation av respondenterna 

 

Vi har i studien intervjuat fyra personer, två från socialtjänsten och två från barn- och 

ungdomspsykiatrin. Samtliga respondenter har socionomutbildningen som grundutbildning 

och en lång erfarenhet av arbete inom människobehandlande organisationer. Respondenterna 

har även både kortare och längre utbildningar inom sina respektive arbetsfält. De flesta av 

dessa respondenter har arbetat inom sitt nuvarande arbete en längre tid. Samtliga 

respondenterna har arbetat inom socialtjänsten och på det sättet en viss kännedom om den 

verksamhetens struktur. Respondenterna vilka är anställda vid BUP arbetar med bedömning 

och behandling av barn- och ungdomar med psykiska problem. Behandling kan också riktas 

mot familjer. BUP arbetar även med förebyggande insatser och telefonrådgivning samt att det 

görs neuropsykiatriska utredningar. Respondenterna vilka är anställda vid IFO har skilda 

uppgifter i arbetet riktat mot barn och unga, den ena är utredare och den andra är behandlare. 

4.2 Verksamheterna och samverkan 

 

Det som framkommer vid intervjutillfällena när respondenterna tillfrågades om lagstiftningen 

påverkar samverkan och samarbetet mellan dessa verksamheter, framhåller i stort sett 

samtliga tillfrågade att Offentlighets- och sekretesslagen inte begränsar eller hindrar dem i 

någon större utsträckning att samverka. Det som också framkommer är att patienter och 

klienter häver den lagstiftade sekretessen genom samtycke. Följande citat från en respondent 

inom IFO beskriver sekretessens inverkan på samarbetet: 

 

Jag har aldrig upplevt något bekymmer med det för att eftersom vi jobbar så 

nära med våra ungdomar och föräldrar och så är vi med när vi träffas, då 

häver de sekretessen direkt… 

 

Detta framkommer även från en respondent inom BUP genom följande resonemang: 

 

Nej, jag tycker aldrig att det är sekretess som det har varit några 

bekymmer… det är familjen som kan bryta sekretessen… 

 

Både IFO och BUP känner att de stöttas från respektive organisation till att samverka och 

samarbeta med varandra. Citatet nedan ger uttryck för detta: 
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Absolut, absolut det tycker jag känns, även om… det tar mer tid… vi 

kommer snabbare framåt… 

 

Ja, det gör de, absolut. 

 

Vidare uttrycker en av respondenterna från respektive verksamhet att samarbetet tar längre 

tid, men att det dock är väl investerad tid.  

 

I undersökningen framkommer det också att respektive verksamhet kan påbörja samverkan 

med varandra i olika lägen. Detta kan ske under utredningstiden vid IFO när man tillexempel 

begär in journaler från BUP eller när utredningen är klar. Vid det tillfället kan det upptäckas 

att klienten har kontakt med BUP och genom detta kan det skrivas en gemensam 

genomförandeplan. Vidare framkommer att samverkan kan komma igång direkt när IFO 

ringer till BUP för att de är orolig för ett barn och vill att BUP ska bli inkopplade. Andra 

aspekter kan vara att BUP har kontakt med en familj som har den problematik som de anser 

att IFO kan jobba bättre med och till följd av detta börja samverka med IFO. Det framkommer 

att också föräldrar kan föreslå att samarbete påbörjas med någon av verksamheterna. 

 

… och då fick socialtjänsten komma hit bara för att förklara, att vad 

vårdnadshavarens ansvar är och det kan räcka ibland, det behöver inte 

alltid vara så stora saker. Så jag använde socialtjänsten till med vad de 

sysslar med, så kan man samverka bra, tycker jag. 

 

Och sedan kan det vara så att de har börjat hos oss och så berättar de att de 

mår psykiskt jättedåligt eller … och då etablerar vi en kontakt med BUP. Så 

det kan vara så att de redan har det eller att de får det under resan gång. 

 

Under intervjuerna framkommer det att ingen av respondenterna kände till med säkerhet, om 

det eventuellt fanns nedskrivet något policydokument, samverkansavtal eller några interna 

riktlinjer för samverkan mellan dessa aktörer. Alla uttrycker emellertid att det är självklart att 

samverka med den andra aktören. Det framkommer dock under intervjutillfällena med 

respondenten vid BUP, att de vid behandlingskonferenser samråder med sina kollegor om de 

ska samverka med IFO.  

 

Inte som nedskrivna, inte att det finns något dokument eller så… 

 

Vi har ju inga riktlinjer eller policy där det är skrivet. 

4.3 Samverkan som möjlighet 

 

Respondenterna vid BUP och IFO beskriver att de samverkar med varandra genom att 

tillexempel mottagningsgruppen som är en del av IFO har regelbundna träffar med BUP för 

att samtala kring olika ärenden. Andra sätt som beskrivs av respondenten vid BUP utifrån 

verksamheternas sätt som möjlighet att samverka, är att de ordnar nätverksmöten eller träffar, 
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där parterna diskuterar bland annat hur de ska komma fram till olika lösningar för barn, 

ungdomar och familjer. Vid dessa nätverksmöten kan både familjer och deras barn medverka 

vissa gånger. En respondent vid BUP berättar att det ofta bjuds in till nätverksmöte eftersom 

det finns vetskap om att barn- och ungdomar är beroende av sin miljö. Vidare framkommer 

det under intervjutillfället att samverkan med socialtjänsten kan bestå av informationsmöten, 

vilket i en del fall leder till samordnade insatser. Det poängteras att det är viktigt att träffas 

regelbundet för att verksamheterna inte ska göra saker som är kontraproduktiva. I och med 

detta används särskild individuell plan, vilken fyller funktionen att man ska kunna samordna 

insatser samt dela ansvaret för vem som ska göra vad. 

 

Ibland kan det vara att vi kommer överens om att du jobbar med det här och 

vi jobbar med det här på BUP… 

 

… så kan man samordna insatser och då är det viktigt att träffas 

regelbundet för att se, så att vi inte gör saker som är kontraproduktiva, som 

liksom drar åt olika håll… 

 

Undersökningen visar också att det finns en grupp som samråder kring barn och ungdomar 

där även andra aktörer än BUP och IFO som medverkar och diskuterar svårare ärenden.  

 

… och det ökar förståelsen mellan de här som ska samarbeta… 

 

Utifrån samverkan som möjlighet beskriver en respondent från BUP att vid komplicerade fall 

kan verksamheterna stötta varandra genom att mötas och finnas med för att samtala om 

ärendet, även om problemet inte tillhör sin egen verksamhet. Respondenten påtalar vikten av 

att ställa upp för sina samverkanspartner och undvika att lägga över arbetet till den andra 

parten.  

 

Tillexempel så kan ju socialtjänsten känna sig trygga att vi är med på ett 

hörn på något sätt, för det är lite osäkra på vad de ska göra, det kan ju vara 

omvänt också, att vi kan känna oss trygga att de finns med på ett hörn när vi 

känner oss osäkra i olika frågor. Även om de kanske inte gör något konkret 

sådär. 

 

En viktig aspekt som framkommer i undersökningen och som är av stor betydelse, är att BUP 

vet om de har socialtjänsten med sig eller inte. I svåra ärenden där föräldraförmågan sviktar 

eller brister kan BUP aldrig vara ställföreträdande föräldrar utan det kan IFO vara och visar på 

den allra viktigaste skillnaden i verksamheternas uppdrag. Citatet nedan beskriver 

respondentens tankar från BUP. 

 

… är vi oroliga för en familj och socialtjänsten vet att vi kan samplanera, så 

då kan man släppa den där stora oron för att då vet man att det finns någon 

som jobbar med det uppdraget. 
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Det framkommer i undersökningen att respondenterna från IFO och BUP anser att det är 

fördelaktigt att känna till vilka möjligheter och begränsningar var och en har och vad som 

ingår i respektive yrkesgrupps uppdrag. Det underlättar och ger förståelse för varandras 

hantering av olika ärenden. I de fall professionerna har samarbete med varandra under längre 

tid bygger de upp ett förtroende för varandras yrkeskunnighet.  

 

Vi skapar nya rutiner och nya sätt att jobba, man lär sig nya saker, så att 

jag tror att ju mer kontakt man har ju mer förstår man varandra. Det är det, 

det egentligen handlar om.  

 

Så jag tänker att det är viktigt att veta vad socialtjänsten gör och jag har 

också fått fördelat sådana ärenden som är väldigt kniviga, där 

socialtjänsten har pågående utredningar. 

 

Det egna handlingsutrymmet påverkar inte om verksamheterna samverkar eller inte och anses 

inte som något hinder. Det framkommer från en respondent från IFO att det egna 

handlingsutrymmet är stort och att samverka med BUP inte påverkar handlingsutrymmet på 

något sätt. En respondent från BUP antyder att det i viss mån kan påverka det egna 

handlingsutrymmet om det finns oro för ett barn och socialtjänsten måste kopplas in för att 

göra en anmälan. Detta kan innebära för respondenten att kontakten och förtroendet med 

ungdomen blir sämre och försvårar samarbetet mellan dem och därmed minskar 

handlingsutrymmet.  

 

Jag har ett väldigt stort handlingsutrymme på mitt jobb… jag kan göra 

alltså i stort sett vad jag vill… 

 

… det kan vara en oro, att mitt handlingsutrymme som kan minskas om jag 

drar in socialtjänsten… 

4.4 Samverkan som svårighet 

 

De tillfrågade respondenterna vittnar om tämligen skilda uppfattningar på frågan om det finns 

några svårigheter med att samverka med respektive verksamhet. Respondenten från BUP 

berättar att det som kan försvåra samverkan är att barn och ungdomar vilka behöver hjälp från 

respektive verksamhet kan erhålla hjälp omgående hos BUP, utom i de fall där det finns 

behov att göra en psykologutredning, medan IFO har tidigare haft flera veckors väntetider 

innan en utredning kan komma igång.  

 

Det som har varit svårt ibland, tillexempel om någon behöver hjälp från 

socialtjänsten och så drar det ut på tiden för att de har en väntelista … det 

är ju ett problem för dem förstås, för patienten. 

 

Ytterligare en svårighet eller ett problem som respondenten från IFO uttrycker, är att det kan 

vara svårt att få tag på varandra per telefon. Eftersom det är den vägen man måste söka 
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kontakt på grund av sekretessen. Mejlkontakt får endast användas i vissa fall, exempelvis för 

att boka tider. En annan svårighet som förklaras och upplevs som problematiskt från en av 

respondenterna vid IFO är att BUP inte har haft någon fast psykiatriker de senaste åren. Detta 

är ett dilemma eftersom det ibland finns behov av att göra snabba bedömningar utifrån att det 

kan föreligger en suicidrisk. Tidigare fanns det möjlighet att få direktkontakt med ansvarig 

psykiatriker för rådfrågning, vilket underlättade både för klienten samt deras eget arbete. 

Andra aspekter som respondenten uttrycker, är att ungdomar och deras föräldrar har haft 

svårigheter med att få kontakt med läkare vid konsultation kring ungdomens medicinering. 

 

Det är en dålig grej, det är att de inte har haft en läkare, fast läkare, på 

något år nu. 

 

Det som förklaras av en respondent från BUP att när det finns exempelvis svåra 

flyktingärenden som är resurskrävande för alla inblandade verksamheter, kan det uppstå 

svårigheter att samverka fullt ut och där alla önskar att de skulle kunna göra mer. Under 

intervjun med en respondent från IFO framkommer, att samarbetsproblem kan relateras till att 

verksamheternas uppdrag är väldigt olika och skiljer sig på flera sätt. Det kan handla om, 

vilken av verksamheterna som ska bära det ekonomiska ansvaret, när det handlar om 

exempelvis insatser där det bedöms att det finns ett behov för klienten att få komma till ett 

behandlingshem. Från en respondent vid BUP framkommer liknande frågeställningar utifrån 

vem som bär det ekonomiska ansvaret. 

 

Så det vet jag, att det har funnits diskussioner ibland om det här vem som 

ska betala för behandlingshem och vem som ska betala för vad och sådana 

där saker. 

 

Svårigheter som också nämns utifrån samverkansperspektivet och är problematiskt, är att i de 

fall när IFO flyttar över en ungdom till annat landstingsområde för behandling avslutas 

kontakten med tidigare landsting enligt BUP:s sätt att arbeta. Eftersom IFO i hemkommunen 

är ansvarig för vården kommer de att ha fortsatt kontakt med ungdomen och därmed måste 

skapa nya kontakter och relationer med det nya landstingets personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Detta avbrott från tidigare landsting påverkar också ungdomen, genom att 

ungdomen får en ny behandlare.  

 

Och det här är ett bekymmer.[…]Speciellt för vi skickar iväg dem oftast och 

då träffar man inte heller de här ungdomarna. Man kan inte ha samma 

kontakt med psykiatrin där de bor.[…]Det där förtroendet finns ju inte på 

samma sätt. 

 

I undersökningen berättar en respondenten från IFO om ytterligare problem som kan försvåra 

en god samverkan. Om man inte känner till lagstiftningen som styr varandras verksamheter 

och om man inte förstår vilka möjligheter och begränsningar lagarna ger, kan det skada 

förtroendet mellan personerna som ska samverka med varandra. 
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Det handlar också om att när jag säger att jag inte kan familjehemplacera 

… att de faktiskt tror på det jag säger och inte tänker att det är så att det 

kostar pengar. Ja, att man har förtroende mellan varandra… 

 

Under intervjutillfällena gavs ett antal reflektioner av respondenterna, vilken betydelse det har 

vem personerna samarbetar med. Det visar sig under intervjutillfällena att samtliga 

respondenter anser att det har betydelse, men att betydelsen varierar vem de samverkar och 

samarbetar med. Någon respondent vid IFO framhåller att det är viktigt för klienten och 

familjen att det finns en bra personkemi mellan dem och behandlaren. Saknas personkemi 

mellan behandlare och klienten är det svårt för klienten att ta emot hjälp. På så sätt visar det 

sig att personkemin är av stor betydelse för en framgångsrik behandling. Vidare säger 

respondenten att personkemin är av mindre betydelse för respondenten själv, det påverkar inte 

förmågan att samverka med BUP.  

 

Jag tänker så här att när vi arbetar med människor så har det alltid 

betydelse vem det är för det har med personkemi att göra. 

 

Utifrån personkemiperspektivet framhåller en respondent från BUP, att vid vissa tillfällen tar 

det emot att kontakta den andra verksamheten, vilket i en förlängning dock inte hindrar dem 

att samverka. 

 

… självklart har det betydelse, absolut, […]Det är mycket lättare att lyfta 

luren om man känner varandra… 

4.5 Förändring och vidareutveckling av samverkan 

 

Respondenterna uppvisade varierande svar på frågan om det finns behov av att vidareutveckla 

eller förändra samverkan mellan verksamheterna BUP och IFO. En del tyckte till att börja 

med att det var svårt att föreslå förändringar, eftersom de tyckte att samverkan fungerade bra. 

Respondenterna från både BUP och IFO hade dock ett antal skilda idéer inom vilka områden 

de skulle kunna vidareutveckla eller förändra samverkan. En vidareutveckling vilken 

framkom från en av respondenterna från BUP var att verksamheterna skulle kunna ha 

regelbundna och tätare samverkansträffar för att planera samverkan. Respondenten menar 

exempelvis att genom att samordna olika typer av projekt vilka är riktade till barn och 

ungdomar, skulle det spara resurser för båda verksamheterna.  

 

… vi skulle kunna arbeta ännu närmare varandra eftersom det händer att vi 

jobbar med samma familjer, men inte alltid. Men där skulle vi kunna 

utveckla än mer. 

 

Ja, möta upp, jag tänker alltså, det är berikande också att arbeta ihop med 

andra människor som inte är som jag. De som kan se på saker från ett annat 

håll eller som har lite andra glasögon på sig. 
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Sedan kanske vi borde ha en till samverkansträff, slår det mig nu, det var 

för några år sedan. 

 

Vidare framkommer det från en respondent från IFO att det finns en hel del att göra vad gäller 

utveckling, som exempel nämns gemensamma utbildningsdagar eller värderingsdagar om 

värdegrund. Ytterligare tankar är att kunna mötas för att diskutera om möjligheter och 

begränsningar i respektive verksamhet. Respondenten från IFO upplever att de saknar 

information om till exempel behandlingsmetoder från BUP, medan de själva har informerat 

om bland annat på vilket sätt utredningsarbetet utförs.  

 

När jag tänker på det här med förändring och utveckling, det finns massor 

att göra. 

 

… ibland så kan jag väl känna att vi kanske skulle behöva träffas ibland 

[…]man skulle kunna ses en gång per år och prata om att vi har skaffat oss 

de här utbildningarna eller vi gör det här eller ja, för då vet vi det. 
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 5. Analys 

 

Under denna analysdel kommer vi utifrån olika begrepp, teoretiskt perspektiv och de samlade 

empiriska materialen kartlägga slutsatserna av studien som helhet. Det finns tre centrala 

frågeställningar, vilka ligger i fokus för analysen, dessa är: På vilket sätt samverkar BUP och 

IFO, Hur fungerar samverkan mellan dessa verksamheter samt På vilket sätt kan samverkan 

förändras och utvecklas mellan verksamheterna? 

5.1 BUP:s och IFO:s  uppfattning av att samverka  

 

Samverkan är i sig ett mångfacetterat begrepp, vilket kan uppfattas väldigt olika av individer 

och organisationer. Det framkommer att inom verksamheterna BUP och IFO fanns en del vitt 

skilda uppfattningar på vilket sätt de samverkar med varandra, men även uppfattningar som 

delades lika. Offentlighets- och sekretesslagen vilken skyddar klientens integritet begränsar 

inte samverkan mellan dessa myndigheter, eftersom klienten kan häva sekretessen genom 

samtycke. Ett annat perspektiv sett utifrån samverkan och visar sig gälla för båda 

verksamheterna, är att de förväntas samverka med andra verksamheter och upplevelsen är att 

de stöttas av respektive organisation till att samverka. Det framgår av följande lagar; 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Förvaltningslagen att verksamheter är 

skyldiga till att samverka med andra aktörer.  

 

Samverkan mellan BUP och IFO kan påbörjas när som helst under ärendehanteringen. Det är 

inte ovanligt att barn och ungdomar har en sammansatt problematik och att det kan komma 

fram under utredningens gång, vilket innebär att myndigheterna måste kontakta varandra för 

att ta hjälp av varandras expertis. Detta kan vi förstå utifrån det Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2010)  säger, att eftersom varje klients behov ofta är komplext finns därmed ett 

behov av att få hjälp och stöd från flera verksamheter där det finns anpassade 

specialkunskaper att hämta. 

 

Samverkansformerna kan se ut på ett flertal olika sätt inom de undersökta verksamheterna.  

Det framkommer att sätten de samverkar på, kan bestå av bland annat informationsutbyte i 

specifika ärenden. Andra sätt är planerade regelbundna träffar för att utbyta tankar och 

diskutera olika ärenden. Rökenes & Hanssen (2007) bekräftar att när människorna arbetar 

med varandra kan det innebära att byta information med varandra. För att gynna samverkan är 

det viktigt att parterna kommunicerar med varandra på sådant sätt att det i tidigt stadium 

uppstår en relation som gör att parterna känner tillit och trygghet gentemot varandra och får 

en känsla av kontakt. Ytterligare sätt att samverka på och som är vanligt förekommande är 

nätverksträffar, där olika yrkesgrupper samtalar om vad var och en kan bistå med. Vid 

nätverksträffarna delar deltagarna med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt vilka 

insatser de kan erbjuda. Lindberg (2009) beskriver för oss att nätverk är ett sätt att utbyta 

information mellan flera aktörer för att kunna ge varandra stöd och hjälp samt samordna 

insatser, vilka man inte klarar av själv. 
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Särskilda riktlinjer eller policydokument vilka ska reglera och beskriva samverkan mellan 

BUP och IFO är inte kända för respondenterna, dock anses det att det är av stor vikt att 

samverka med andra aktörer. Socialstyrelsen (2013) uppmärksammar oss i sin vägledning att 

kommuner och landsting, för att förbättra insatserna till barn och unga ska skapa rutiner och 

skriftliga avtal för att samverkan ska komma till stånd.  

  

Samverkan tar tid vilket kan upplevas aningen besvärande, eftersom de flesta har mycket att 

göra på sina arbetsplatser, vilket leder till att det är svårt att hitta gemensamma tider för att 

träffas kring olika ärenden. Det påtalas dock av respondenterna att det är väl investerad tid 

och behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt för klientens bästa. Det 

framgår av respondenterna vid respektive verksamhet att söka kontakt per telefon med 

varandra i olika ärenden kan upplevas knepigt emellanåt och tidskrävande. På grund av 

sekretessen kan de inte nyttja e-post för att diskutera olika gemensamma ärenden. Däremot 

kan e-post användas för kortare meddelanden, i de fall det finns en etablerad relation med 

mottagaren. Lindberg (2009) betonar för oss vikten av att ta hänsyn till att samverkan kommer 

att ta mer tid för alla inblandade verksamheter.  

5.2. Faktorer som påverkar samverkan  

 

Från båda verksamheterna uttrycks att det finns ett antal faktorer, vilka spelar en betydande 

roll i samverkan mellan BUP och IFO, det vill säga vad som kan underlätta och vad som kan 

ses som hinder i samverkan. 

 

En av faktorerna är genom att känna till varandras befogenheter och känna förtroende för 

varandras yrkeskunnighet leder till att underlätta vid samverkan. Det kan minska risken för 

missförstånd och irritation över varandras handlingssätt. Detta kan vi förstå utifrån det 

Rökenes & Hanssen säger, för att gynna samverkan är det viktigt att parterna kommunicerar 

med varandra på sådant sätt att det i tidigt stadium uppstår en relation som gör att parterna 

känner tillit och trygghet gentemot varandra och får en känsla av kontakt (2007). 

 

För att främja samverkan är kommunikation mellan respondenterna en viktig del, vilket gör 

att de känner tillit och trygghet i relation med varandra. Detta kan ske på olika sätt bland 

annat genom för att utbyta information, speciella projekt utformat för klienten och vid 

nätverksmöten där flera aktörer ingår och i de fall där det finns en instabil situation kan det 

finnas behov av att träffas ofta och diskutera. Andra sätt är att kommunicera telefonledes när 

det finns behov av att samtala kring gemensamma ärenden. Ett samarbete kan uppstå under en 

pågående insats där parterna måste kommunicera, när det upptäcks att insatsen inte blev den 

rätta utan behöver ändras till en helt annan insats hos den andra verksamheten. Rökenes & 

Hanssen (2007) bekräftar för oss att kommunikation är en viktig del för att skapa en 

framgångsrik samverkan mellan människor. Lindberg (2009) gör oss uppmärksamma på detta 

genom att förklara att genom att kommunicera och dela information mellan varandra skapar 

deltagarna förtroende för varandra.  
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Den särskilda individuella plan som nämns av respondenterna används i syfte att genomföra 

vården, vilken kan planeras gemensamt mellan Landsting och Kommun. Båda 

verksamheterna har möjlighet till att ta initiativet till detta, dock med klientens godkännande. 

Den individuella planen hjälper personalen med att tydliggöra vems uppdrag är, vem som ska 

göra vad samt att det inte sker saker som motverkar varandra. Att använda sig av den 

individuella planen i samarbetet, minimerar risker och minskar att en felaktig tolkning sker 

vid planeringen för klienten.  En tanke med den individuella planen är att den ska vara till 

gagn för klienten och vara till fördel, när den ska få stöd och hjälp från båda verksamheterna. 

Hälso- och sjukvårdlagen säger att när socialtjänsten och landstinget samverkar med varandra 

kan de upprätta en individuell plan där man bland annat beskriver insatserna och 

ansvarsfördelningen mellan aktörerna (HSL §3f). 

 

Det egna handlingsutrymmet är inte något som begränsar samarbetet mellan verksamheterna i 

stort, utan snarare främjar samarbetet. Det påtalas att verksamheterna är skyldiga till att 

samverka utifrån lagstiftning och för klientens bästa. Handlingsutrymmet innefattar likaså 

delegation att ta egna beslut under olika arbetsmoment, vilket gör att friheten är stor att kunna 

planera sina egna dagliga rutiner. Svensson, Johnsson & Laanemets (2010) beskriver att det 

gemensamma handlingsutrymmet som organisationerna delar är relativt stort och var och en 

av professionerna med sina särskilda yrkesroller vidgar handlingsutrymmet. 

 

Personkemin är en av de faktorer, vilken kan skapa svårigheter i samverkan mellan BUP och 

IFO. Det framkommer i undersökningen att personkemin är av större betydelse än vad 

exempelvis lagstiftningen har för samverkan. I enstaka fall kan personkemin vara av sådan 

betydelse att det kan ta emot att kontakta den andra verksamheten eftersom man inte vem man 

kommer att möta. I praktiken saknar detta dock betydelse eftersom kontakten måste tas i 

vilket fall som helst. Det framkommer att det kan ta tid att komma underfund med varandra 

och att det är viktigt att lära känna varandra för att skapa förtroende och bygga upp en relation 

med varandra. Danermark & Kullberg (1999) resonerar kring personkemin och menar att den 

inte behöver vara en förutsättning för en god samverkan. En god samverkan kan i högre grad 

bero på sammanhanget och andra kvalifikationer måste ligga till grund för att uppnå en god 

och framgångsrik samverkan.  

 

Ytterligare svårigheter vilket påverkar samverkan, kan bero på väntetider hos IFO, som på 

grund av stor arbetsbelastning inte kan påbörja en utredning samtidigt som BUP. BUP är 

beroende av att ha tillgång till en psykiater inom deras egen verksamhet och saknaden av en 

fast psykiater under längre tid har påverkat utredningsarbetet inom IFO. Att söka kontakt per 

telefon kan vara tidskrävande men också nödvändigt, eftersom verksamheterna av 

säkerhetsskäl inte kan handlägga ärenden per e-post. Lindberg (2009) menar för att 

åstadkomma sådant man inte skulle klara av på egen hand i exempelvis arbetslivet, leder till 

att människor behöver ha kontakt och samspela med andra individer inom en annan 

verksamhet.  

 

Svårigheter och problem kan uppstå i de fall respondenterna inte känner till varandras 

möjligheter och begränsningar, det vill säga vilka befogenheter de har i sin yrkesutövande 
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roll, utifrån den lagstiftningen de har att följa. Att kunna respektera varandras beslut inom 

respektive verksamhet visar på att de har förtroende för varandra, utan att ifrågasätta beslutet. 

Lindberg (2009) bekräftar att problem kan uppstå i samverkan, i de fall aktörerna saknar 

kunskap om varandras befogenheter kan det leda till orealistiska förväntningar på varandra. 

5.3. Förändring och utveckling av samverkan 

 

Den allmänna upplevelsen är att samverkan fungerar bra i nuläget men förändring och 

utveckling är alltid möjlig för att nå ännu bättre samverkan. Gemensamma utbildningsdagar 

inom något ämne som berör både IFO och BUP kan ses som en bra möjlighet att lära känna 

varandra. Samverkansträffar för att planera samverkan allmänt, har förekommit sedan ett antal 

år och upplevs positivt av de som medverkat och ses som ett bra redskap för att utveckla 

samverkan. Rökenes & Hanssen (2009) beskriver att samverkan kräver god kommunikation 

mellan verksamheterna som delaktiga. Genom kommunikation förmedlas inte bara 

information utan också känslor och attityder som påverkar hur relationerna mellan 

medverkande deltagare utvecklas och bevaras.  

 

Samtal kring värdegrund och annat stärker relationer genom att deltagarna delar sina tankar 

och åsikter med varandra. Informationsutbyte kring verksamheternas utveckling och 

förändringar i arbetssätten, ses som viktig del att ha i samverkansrelationen för att ha aktuell 

kunskap om varandras resurser. Olika typer av möten mellan varandra, lära känna varandra 

och varandras begränsningar och möjligheter i yrkesutövning är centrala önskemål. 

Socialstyrelsen (2007) framställer förutsättningar för fungerande samverkan som bland annat 

fordrar goda relationer mellan samverkande, kännedom av varandras uppdrag, resurser samt 

begränsningar inom respektive verksamhetsområde. Vid arbete med gemensamma ärenden är 

det viktigt att ha förståelse för varandras roller, kännedom för varandras organisationer samt 

värderingar. Detta är tidskrävande liksom att skapa och upprätthålla förtroende för varandra. 

5.4 Slutsatser 

 

Slutsatser utifrån resultatet av studien visar att BUP och IFO samverkar genom olika typer av 

träffar för att samtala kring olika ärenden eller när det krävs insatser från båda verksamheter. 

Båda parter är i allmänhet nöjda med samverkan trots vissa svårigheter och begränsningar 

som beror på verksamheters olika sätt att arbeta och de ser ytterligare möjligheter att utveckla 

samverkan. Viktiga faktorer är att lära känna varandra och känna till varandras verksamheter 

för att öka förtroendet för varandras arbetssätt vilket gör att samverkan fungerar bra. 

Gemensamma utbildningar och informationsbyte kring respektive verksamhetens arbetssätt 

och utveckling ses som en möjlig väg till ännu bättre samverkan. Både BUP och IFO ser 

samverkan som en nödvändig och viktig del av det egna arbetet som utgår ifrån klientens 

behov. Eftersom respondenterna är relativt nöjda med hur samverkan fungerar i dagsläget, har 

inte utvecklingen av samverkan någon hög prioritet i deras planering av det egna arbetet. 
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6. Slutdiskussion 

 

I denna slutdiskussion är utgångspunkten att sammanfatta, diskutera och reflektera resultaten 

från analysen utifrån de frågeställningar vilka studien bygger på. 

 

Vår studie bygger på en kvalitativ ansats där vi genom intervjuer, undersökt samverkan och 

samarbetet mellan BUP och IFO. Fokus för studien har som helhet koncentrerats till att få en 

ökad förståelse och kunskap  utifrån ett samverkansperspektiv  inom  dessa  verksamheter. 

 

Studiens forskningsresultat visar på vad som generellt framkommit i våra empiriska 

beskrivningar. Sammantaget tycker alla att samverkan fungerar bra, men naturligtvis finns det 

situationer där samverkan kunde fungerat bättre. Det framkommer att lagarna som styr deras 

respektive verksamheter begränsar inte deras samverkan i någon större utsträckning. I 

undersökningen framkommer det att handlingsutrymmet upplevs som stort i respondenternas 

yrkesroll och begränsar inte samverkan. Alla respondenter är socionomer och de som arbetar 

på BUP nu har tidigare arbetat på socialtjänsten en tid. Den arbetserfarenheten ger dem en 

fördel när de samverkar med IFO genom att de känner till, i alla fall delvis, IFO:s sätt att 

arbeta och den lagstiftning som styr deras möjligheter att agera i olika ärenden. Det kom 

också fram i studien att respondenter som arbetar på IFO inte hade så bra kunskaper om 

arbetsmetoder som används inom BUP vilket gör att i en samverkanssituation har parterna lite 

asymmetrisk relation. 

 

Genom vår studie har vi aktualiserat begreppet samverkan och vad det kan innebära för våra 

respondenter i deras dagliga arbete. Genom att synliggöra samverkan för respondenterna 

genom de intervjuer vi genomfört, har det medfört en viss förståelse för var och en av dem, så 

att de kan se samverkan utifrån olika synvinklar. Därmed har respondenterna blivit varse om 

vilka individuella förutsättningar och villkor de har. Verksamheternas olika kontext innebär 

att hänsyn måste tas för respondenternas olika organisationer och uppdrag, dock är det alltid 

individer som samverkar och inte organisationer. Denna studie kan ha bidragit till att 

uppmärksamma respondenterna till att upptäcka vilka möjligheter som finns genom 

samverkan och att förstå varandras olika sätt att agera i olika sammanhang.  

 

I vårt resultat framkommer det att respondenterna inte har någon klar bild över om det finns 

något policydokument som reglerar samverkan mellan organisationerna. Det framkommer 

dock i litteraturen om samverkan, att det anses viktigt att fatta avtal mellan samverkande 

verksamheter. På det sättet fick vi en ganska annorlunda bild av samverkan mellan dessa 

verksamheter än hur litteraturen beskriver den.  Lindberg (2009) förklarar att fördelar med 

samverkansavtal mellan olika myndigheter förtydligar ansvarsfördelningen mellan deltagarna. 

Genom avtal får samverkan legitimitet som gör det lättare att planera in samverkan. 

 

Det som har framkommit i vår studie är att samverkan fungerar bra som den är och att 

respondenterna i stort sett är nöjda med samverkanssituationen. Detta anser vi kan innebära en 

risk för socialt arbete att samverkan inte utvecklas och förändras, vilket kan medföra att 
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samverkan stagnerar. Andra reflektioner vi har kring samverkan är att i de fall man inte har 

erfarenhet av varierande sätt att samverka, kan det således saknas intresse och behov av att 

utveckla och förändra samverkan. Om samarbetet upplevs "good enough" har respondenterna 

ingen orsak att pressa på ledningen och kräva förändringar. Dessutom kan den dagliga 

arbetsbördan innebära att det är svårt att avsätta tid för att utveckla och förändra metoderna att 

samverka på. Det vi har förstått som viktiga framgångsfaktorer är att ledningen förväntas vara 

aktiv i samverkansprocessen och se till att det inte saknas resurser. Det som framkom i vår 

undersökning var att respondenterna upplever att det finns ett stöd från ledningens sida vid 

samverkan, men eftersom vi inte intervjuade någon chef fick vi inte någon bild av hur 

ledningen tog sitt ansvar och arbetade med frågan att utveckla samverkan mellan 

verksamheterna.  

 

Under arbetsprocessens gång har vi fördjupat oss i ämnesområdet genom tidigare forskning 

för vad vi ansåg vara relevant för studiens syfte. Vi insåg relativt tidigt att det fanns rikligt 

med befintlig forskning att ta del av, vilket underlättade vid materialinsamlingen. Trots att det 

finns mycket skrivet om ämnet, anser vi att det varit svårt att greppa ämnet som sådant på ett 

självklart sätt, eftersom samverkan i stort är ett komplicerat ämne och kan uppfattas på många 

olika sätt. Litteraturen gav oss större förväntningar på hur samverkan ska fungera inom olika 

verksamheter än vad vår studie visade oss, och därför upplever vi att resultatet av vår studie 

inte kan bekräfta tidigare forskning i den mån som vi antog oss i början. Samverkan är för 

respondenterna ett sätt att arbeta kring klienten med en annan verksamhet. Samtalen, 

planeringen, utvecklingen och resultatkontrollen av samverkan är inte så aktuella som till 

exempel Socialstyrelsen (2013) beskriver det. Vi hade också förväntat oss att på något sätt få 

en enhetligare bild av samverkan mellan dessa verksamheter men verkligheten på arbetsfältet 

visar att samverkan kan vara väldigt varierande, och som vi sade riktigt i början, ett 

mångfacetterat begrepp. 

 

I efterhand anser vi att vi hade kunnat undersöka ämnet samverkan på ett annat sätt, genom att 

använda oss av en hypotes. Genom en hypotes hade vi kunnat begränsa ämnet till att beröra 

endast en begränsad del av ämnet samverkan. Vår undersökning har en väldigt öppen ingång 

genom att undersöka samverkan i stort mellan verksamheterna. Detta gjorde sedermera att vi 

inte kunde få preciserade svar på alla de frågor som ställdes, på ett sätt vi önskade. Svaren 

innefattade även mycket annan information än det vi förväntade oss få svar på. Stake (1995) 

berättar av egen erfarenhet att forskaren kan samla mycket mer data än som är möjligt att 

analysera. Då gäller det att behålla det viktigaste och ställa det andra åt sidan. 

 

Som avslutning vill vi säga att arbetet med denna studie har gett oss större förståelse och 

kunskap om ämnet samverkan och dess komplexitet.  I och med att vi har begränsat vår studie 

till att belysa hur verksamheterna upplever samverkan, skulle det därför vara intressant att få 

veta hur samverkan upplevs utifrån ett klient- och föräldraperspektiv. Det skulle därmed vara 

ett intressant ämnesområde att kunna forska vidare på. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide IFO 
 

Bakgrundsinformation: 

 

Vad har du för grundutbildning och ev. vidareutbildningar? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Hur många arbetar med liknande arbetsuppgifter som du? 

Kan du ge en beskrivning av er organisation? 

 

Klienten 

 

Hur börjar ett ärende hos er? När kommer ärendet till dig?  

Vem bedömer vilken behandling/stöd som ska erbjudas?  

I vilket läge i ärendehanteringen kan samarbetet komma i gång med BUP? 

Har ni samma uppfattning som BUP om vad som ska göras för barnet/ungdomen?  

Kan ditt handlingsutrymme påverka om du samarbetar med BUP? 

 

Samarbete  

 

Hur skulle du vilja beskriva samarbetet mellan socialtjänsten och BUP? 

Är det viktigt att samarbeta med BUP? Varför? 

Finns det några interna riktlinjer för samarbete med BUP? 

Finns det något samverkansavtal/policydokument med BUP? 

Finns det några svårigheter med att samarbeta med BUP? 

Finns det några fördelar med att samarbetat med BUP? 

Hur påverkas samarbetet av att ni styrs av olika lagar? 

Har det någon betydelse vilka personer som samarbetar med varandra enligt din uppfattning? 

Vem är det som initierar till samarbete med BUP? 

 

Förändring/utveckling 

 

Har du några tankar om hur man kan förändra och vidareutveckla samarbetet med BUP? 

På vilket sätt kan ett bra samarbete med BUP påverka ditt arbete med barnet/ungdomen? 

Om samarbetet inte fungerar hur kan det påverka ditt arbete med barnet/ungdomen? 

Hur skulle ett perfekt samarbete kunna se ut mellan socialtjänsten och BUP? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide BUP 

 
Bakgrundsinformation: 

 

Vad har du för grundutbildning och ev. vidareutbildningar? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Hur många arbetar med liknande arbetsuppgifter som du? 

Kan du ge en beskrivning av er organisation? 

 

Klienten 

 

Hur börjar ett ärende hos er? När kommer ärendet till dig?  

Vem bedömer vilken vårdform som ska erbjudas?  

I vilket läge i ärendehanteringen kan samarbetet komma i gång med socialtjänsten? 

Har ni samma uppfattning som socialtjänsten om vad som ska göras för barn/ungdomen? 

Kan ditt handlingsutrymme påverka om du samarbetar med socialtjänsten? 

 

Samarbete - Samverkan 

 

Hur skulle du vilja beskriva samverkan mellan BUP och socialtjänsten? 

Är det viktigt att samverka med socialtjänsten? Varför? 

Finns det några interna riktlinjer för samverka med socialtjänsten? 

Finns det något samverkansavtal/policydokument med socialtjänsten? 

Finns det några svårigheter med att samverka med socialtjänsten? 

Finns det några fördelar med att samverka med socialtjänsten? 

Hur påverkas samverka av att ni styrs av olika lagar? 

Har det någon betydelse vilka personer som samverkar med varandra enligt din uppfattning? 

Vem är det som initierar till samverkan med socialtjänsten? 

 

Förändring/utveckling 

 

Har du några tankar om hur man kan förändra och vidareutveckla samverkan med 

socialtjänsten? 

På vilket sätt kan ett bra samverkan med socialtjänsten påverka ditt arbete med 

barnet/ungdomen? 

Om samverkan inte fungerar hur kan det påverka ditt arbete med barnet/ungdomen? 

Hur skulle ett perfekt samverkan kunna se ut mellan BUP och socialtjänsten? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Koder   Kategorier  Teman 

 

lagen 

lagstiftningen 

sekretess 

handlingsutrymme  organisationer 

samverkansavtal 

platt organisation 

organisatoriskt bra     Verksamheterna och 

     samverkan 

policydokument 

bjuda in 

samverka   sättet att  

närverksmöten  samverka 

samråd 

överenskommelse 

SIP 

rådfråga 

byta information 

 

stötta varandra     

dela bördan    

kommer snabbare framåt   bra med  Samverkan som 

se med olika glasögon  samverkan  möjlighet   

ventilera frågor      

klargöra ansvar 

få större bild 

 

svårt få tag i  

tar tid 

besvärligt    problem vid  Samverkan som 

personbunden  samverkan  svårighet 

personkemi      

vem betalar  

      

lära känna varandra 

känna till arbetsmetoder 

ha gemensamma utbildningar 

träffas regelbundet, träffas 

roligt att ses och prata  önskemål  Förändring och 

förändring   framtiden  vidareutveckling av 

etablera kontakter    samverkan 

utveckla litegrann 

mycket att göra 

 

Ovanstående koder är ett utdrag av alla de koder som vi fick från de transkriberade texterna. 

Koder bildade först fem kategorier som omskrevs till fyra teman som vi sedan använde i 

empiriredovisningen som rubriker.  


