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Sammanfattning:

Bakgrunden till val av ämne ”samverkan” är att vi upplever att det är ett eftersatt område av
olika anledningar.
Syftet är att få en fördjupad kunskap och förståelse om samverkan. 
Metoden i studien är kvalitativ då vi gjort två semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visar på flera aspekter, såväl styrkor som svagheter. 
Slutsatserna  belyser att samverkan är ett komplext ämne som behöver läggas mer fokus på
och vidareutvecklas, för att förbättra för ungdomar. 

Sökord: elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, samverkan, samarbete.
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TACK

Till  de två intervjupersonerna som ställde upp på intervjuerna,  för utan er  hade denna c-
uppsats inte varit möjlig. Vår handledare Urban Karlsson som har guidat oss i vår c-uppsats så
att den blev så bra som den slutligen blev. Även till några medstudenter som vi utbytt kunskap
med och skrattat gott med när det var som tuffast, inga namn men ni vet vilka ni är.

Susanne  till min man  Pär, min utbildning hade inte varit möjlig utan honom och till mina
underbara små knoddar Theo och Tess som ger mig extra styrka i allt jag gör.

Kristina till min särbo Stefan, som är mitt bollplank i olika funderingar som jag har brottats
med under mina studier. Sist men inte minst mina tjejer, Emma, Louise och Ida som står ut
med sin studerade ”studentmamma”.
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Inledning 

Ungdomar kan ses som en social konstruktion som behöver förstås utifrån sin kontext, vilken
ständigt förändras i takt med den utveckling som sker i världen. Ungdomars identitet skapas i
en kulturell och social kontext där ungdomar lever, ett sådant exempel kan vara skolan. Det
blir  därför  viktigt  och  naturligt  att  förbättra  och,  om  möjligt,  påverka  ungdomar  i  den
kontexten. Skolan kan vara en normgivare och tidigt ge goda förutsättningar för att få må så
bra som möjligt, och att få en bra start in i vuxenlivet.

Ungdomars  psykiska  ohälsa  har  uppmärksammats  i  ett  antal  rapporter  under  2000-talet.
Budskapet har varit tydligt i flera av rapporterna: att den psykiska ohälsan ökar inom gruppen,
barn och ungdomar. En ökning av andelen ungdomar med psykisk ohälsa har skett de senaste
åren  och  är  ur  ett  sådant  perspektiv  allvarligt  och  kan  utgöra  ett  växande  problem  för
samhället i stort. Det finns för närvarande inget klart svar på varför den psykiska ohälsan ökar.
För ungdomar med psykisk ohälsa kan det vara viktigt att olika verksamheter samverkar.

Författaren  Danermark  (2000)  definierar  samverkan  citat, samverkan  är  alltså  medvetna
målinriktade  handlingar  som  utförs  tillsammans  med  andra  i  en  klart avgränsad  grupp
avseende ett definierat problem och syfte (Danermark, 2000:15).

Samverkan  mellan  verksamheter  i  sig  är  inget  nytt  fenomen,  det  har  förkommit  inom
välfärdsstaten i mer eller mindre omfattning under flera decennier (Danermark & Kullberg, 1999).
Myndigheter har på de senare åren blivit föreskrivna att samverka i förhoppningen om att det skall
genera  effektivare,  billigare  och  bättre  verksamheter  över  tid,  vilket  i  sin  tur  skulle  generera
positiva  effekter  för  ungdomarna.  Det  saknas  till  viss  del  konkret  forskning  runt
samverkansfrågor, dels på grund av att det är en ganska ny arbetsprocess samt att forskning i stort
tar tid att utföra (ibid).

Det finns flera inbyggda svårigheter när det gäller samverkan. Men samverkan känns som en
förutsättning för att välfärdssystemet och verksamheterna i stort ska kunna hantera de krav och
behov som ställs, och det blir därför viktigt att utveckla och förfina samverkansprocesserna. 
Ur ett samhällsperspektiv blir  det därför viktigt  att  samverka,  samordna och samarbeta på
olika  nivåer.  Men  det  brister  emellanåt  i  samverkan  mellan  olika  verksamheter  av  olika
anledningar.  Samverkan  bör  medföra  tillit  och  konsensus,  men  samverkan  generar  även
motsättningar och konflikter. 

Vi upplever att ämnet, samverkan, känns eftersatt av olika anledningar och vi tror att det finns
stor utvecklingspotential såväl inom elevhälsan som inom barn- och ungdomspsykiatrin då det
gäller  att  förbättra  ungdomars  psykiska  hälsa  genom  samverkan,  då  det  troligen  ger
konsekvenser på ungdomars livssituation i sin helhet.
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Sverige  ratificerade  1990  FN:s  konvention  om  barnet  och  rättigheter den  så  kallade
barnkonventionen, vilken bygger på fyra grundläggande principer:

  Alla barn och ungdomar ska behandlas lika.

  Ingen ska diskrimineras oavsett kön, ras, handikapp, ålder med mera.

  Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem.

  Barns rätt till liv och utveckling ska säkerställas, barn ska få komma till tals i alla frågor
som rör dem (Barn konventionen, 1989. Artikel: 2, 3, 6 och 12).

Ansvarsfördelning

Vi valde  redan i  början av  arbetsprocessen  att  fundera  på  hur  ansvarsfördelningen skulle
kunna  se  ut.  Uppdelningen  blev  att  Susanne  fick  mer  ansvar  för  bakgrundsinformation
gällande elevhälsan, tidigare forskning samt etiska överväganden. 
Kristina  fick  mer  ansvar  för  bakgrundsinformation  gällande  barn-  och  ungdomspsykiatrin
samt den teoretiska delen. Resterande material har vi arbetat med tillsammans. 

Syfte

Vår uppsats övergripande syfte och vårt val av ämne är samverkan kring ungdomar. Vi vill
dels få en fördjupad kunskap och förståelse om hur det ser ut på högstadieskolors elevhälsa,
samt hur det ser ut på barn- och ungdomspsykiatrin med fokus på deras samverkan. Vi vill
även  lägga  fokus  och  tyngd  på  fenomenet  samverkan  i  en  kontext  och  i  slutändan
förhoppningsvis bidra med ökad kunskap inom ämnet. Detta har vi valt att belysa med hjälp
av våra två frågeställningar:

  Hur fungerar samverkan mellan de två verksamheterna?

  Vilka faktorer påverkar samverkan?

Avgränsning

Vi ville specifikt titta på hur samverkan fungerar mellan elevhälsan på en högstadieskola,
samt barn- och ungdomspsykiatrin utifrån perspektivet psykisk ohälsa.
Vi  gjorde en  avgränsning  till  att  göra  två  semistrukturerade  intervjuer  med  två
intervjupersoner:  en  kurator  inom  elevhälsan,  samt  en  intervjuperson  från  barn-  och
ungdomspsykiatrins  öppenvård.  i  har  tagit  i  beaktande  att  vi  inte  får  ett  perspektiv  från
socialtjänsten eller ungdomsmottagning, som även möter denna målgrupp i samverkan. 
Vi har medvetet försökt tänka på vilka referenser vi använder för att belysa helheten och för
att få en så bra förklaringsmodell som möjligt. Vi ville att de artiklar och den litteratur vi valt
och använt oss av skulle ge en tydlig bild och ha förankring i det empiriska materialet genom
de två  intervjuerna. 
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Bakgrundsinformation 

Under denna rubrik redovisar vi  hur verksamheternas i stort  ser ut,  och faktorer som kan
tänkas påverka samverkan

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan  består  av  ett  team  bestående  av  skolsköterska,  kurator,  lärare,  rektor,
specialpedagog, psykolog. Det kan se olika ut från skola till skola, exempelvis har inte alla
skolor en skolpsykolog anställd (intervju).

Det har ställts tydligare krav på elevhälsan som har bidragit till att elevhälsa är ett relativt nytt
begrepp i skollagen, sedan 2012, där elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts
fram i skollagen (elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen). Vad elevhälsan ska omfatta är
insatser  i  form  av  medicinska,  psykologiska,  psykosociala  och  specialpedagogiska
(Skolverket, 2012). Elevhälsa ska finnas för alla elever från förskoleklass till gymnasieskola,
oavsett vilken skola de går på. Anledningen till att elevhälsan finns till är för att underlätta för
eleverna att klara sina studier. För att underlätta studierna behöver skolan se till att det är en
bra  miljö  för  elevernas  kunskapsutveckling  och  deras  personliga  utveckling.  Därför  blir
elevhälsans roll främst förebyggande och hälsofrämjande, alltså att skapa miljöer som främjar
elevers  lärande,  utveckling  och  hälsa.  Fler  frågor  som  elevhälsan  arbetar  kring  är
undervisning  om  droger,  sex-  och  samlevnadsundervisning,  jämställdhet,  arbetet  mot
kränkande behandling, elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund (ibid). I det individuellt
riktade arbetet har elevhälsan ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och
utveckling. 

Det  finns  krav  på  skolor  att  det  ska  finnas  tillgång  till  dessa  yrkesgrupper  som nämnts
(Skollagen (2010:800). Med begreppet ”tillgång till” menas att det ska gå att anpassa till olika
skolors förutsättningar. Av skollagens förarbeten framgår det att det inte anses rimligt att små
skolor ständigt skall kunna tillhandahålla någon av yrkeskategorierna (den nya skollagen – för
kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010: 165). Det är huvudmannen som avgör hur
mycket  personal  och  kompetens  skolan  behöver,  utifrån  olika  förutsättningar  och  lokala
behov. Personalen som finns ska ändå ha den utbildning som krävs för att tillgodose elevernas
behov. Ett syfte med bestämmelserna har varit att förbättra samverkan mellan den särskilda
elevvården (kurator  och psykolog),  skolhälsovården och de specialpedagogiska insatserna.
Den del av elevhälsan som motsvarar dagens skolhälsovård ska också i fortsättningen vara
självständig  i  förhållande  till  resten  av  elevhälsan  och  den  särskilda  elevstödjande
verksamheten.

Olika  grader  av  sekretess  finns  inom  yrkesgrupperna  i  elevhälsan,  skolläkaren  och
skolsköterskan har en sträng sekretess och får inte lämna uppgifter om en elev de behandlar
om det inte står klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.

Men om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon
eller han behöver, så får skolhälsovården ändå lämna uppgiften till resten av elevhälsan eller
den särskilda elevstödjande verksamheten. 

8



Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan som rör uppgifter hos kurator och
psykolog. Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, vilket betyder att
sekretessen bara gäller om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom
lider men om man lämnar ut uppgiften. 
Det ser annorlunda ut på fristående skolor där bara skolläkaren och skolsköterskan omfattas
av bestämmelserna om sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen [OSL] (2009:400) 23 kap.
2 §, 25 kap. 1 § och 13 a §). Övrig personal i fristående skolor står under bestämmelser om
tystnadsplikt (Skollagen [SL] 29 kap. 14 §).

Skolplikten  skapar  en  möjlighet  för  skolan  att  vara  en  samarbetspartner  med  andra
organisationer samtidigt som det visar sig att skolan inte är självklar i BUP:s samarbete. Det
är elevhälsan som i första hand ska samarbeta med socialtjänst och BUP och elevhälsan ska
stötta läraren i klassrummet med barnet. Eftersom lärarens delaktighet i samarbetet kan kräva
en dubbel personalkostnad, dels en vikarie till klassen och dels den egna arbetstiden, blir det
för dyrt för skolan att ha ett samarbete på lärarnivå (Skolverket, 2012).

När det är för mycket frånvaro, eller att det behövs andra åtgärder, eller stöd i skolan för att
eleven ska klara betygen kopplas elevhälsan in bland annat en skolkurator. En skolkurator har
både direkta och indirekta arbetsuppgifter (Sveriges skolkuratorers förening, 2013), som att
genomföra yrkesmässiga samtal,  såsom stöd-,  motivations-,  kris-,  och konfliktsamtal  samt
utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.  De
företräder elever i  behov av särskilt  stöd,  deltar  i nätverksarbete kring elever,  utreder och
bedömer den skolsociala situationen för enskilda elever och för skolan i sin helhet, de arbetar
med  grupper  vid  akuta  behov  och  i  förebyggande  syfte  och  de  ger  handledning  och
konsultation  till  skolpersonal,  de  samverkar  med  samhällets  resurser  som  socialtjänst,
psykiatri,  habilitering,  fritid,  polis,  ungdomsmottagning,  barn  och ungdomspsykiatrin  med
flera, och de följer utvecklingen inom skolsocialt arbete och forskning (ibid).

Kuratorer  arbetar  ur  ett  systemteoretiskt  perspektiv,  för  att  se  helheten för  exempelvis  en
stökig elev,  på individnivå,  eleven på gruppnivå,  i  sin  klass,  eleven på organisationsnivå,
eleven i skolan, raster, alla lektioner etc. och på samhällsnivå. Kuratorn arbetar med att öka
medvetenheten samt skapa insikt hos skolans personal om socialt arbete, som faktorer kring
eleven i övriga sociala sammanhang (Sveriges skolkuratorers förening, 2013). En skolkurator
befinner sig på pedagogernas arena (D-Wester, 2005) och är ensam i sin profession på en stor
arbetsplats.  För  att  en  elev  ska  kunna  fungera  bra  i  skolan  måste  många  olika  faktorer
samverka, det ska kuratorer bidra med i skolan, att se hela bilden kring en elev, med eleven i
fokus.  De  använder  sig  av  kartläggning  kring  elever  med  hjälp  av  samtal  med  eleven,
föräldrar, lärare med flera. Svaret kan vara olika för ett barn med problem i skolan. 

Med kuratorns hjälp kan man se om det kan vara så att eleven har svårt för ett ämne i skolan,
eller om det är allvarligare problem då kuratorn måste koppla in BUP eller socialtjänsten.
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Barn- och ungdomspsykiatrins u  ppdrag

Inom hälso- och sjukvården, där både barn- och ungdomspsykiatrin är verksam, anses psykisk
ohälsa som ett specialistområde.
Barn-  och ungdomspsykiatrin  vänder  sig till  åldrarna 0 -  18 år  och deras familjer.  Deras
uppdrag är att tillhandahålla adekvat barn- och ungdomspsykiatrisk behandling
På BUP ska man känna igen, bota, lindra och förebygga psykiatrisk problematik hos såväl
barnen  som  ungdomarna.  Arbetet  innebär  utredningar,  familjesamtal,  individualsamtal,
föräldrasamtal,  hembesök,  samverkan  med  barnens  och  ungdomarnas  nätverk  exempelvis
skola, socialförvaltning för att ge några exempel. 
De jobbar i team där flera yrkesprofessioner ingår, till exempel psykologer, barnpsykiatriker,
socionomer, sjuksköterskor (Landstinget Västernorrland, 2011). 
Den vård och de behandlingar som erbjuds bygger på frivillighet av de individer som är i
behov av hjälp.

Vårdgarantin

Vårdgaranti  med  förstärkning  som gäller  barn-  och  ungdomspsykiatrin  innebär  att  första
besöket och behandlingar ska erbjudas inom 2 månader då detta anses vara specialiserad vård,
vilket för en ungdom kan vara en orimlig lång tid. Vårdgarantin avser inte akut vård.

Vårdgarantin kan beskrivas, ”0-7-30-30 dagar”,  Att få kontakt med första linjens vård kan
vara  telefonrådgivning  eller  samtal  med  personal  i  någon  av  basverksamheterna  eller
primärvård.

    (7) Bedömning görs hos läkare eller kvalificerad personal angående vårdbehovet och         

            möjlighet få nödvändig insats inom första linjens vård.

   (30) Vidare träffa en specialist om den bedömningen har gjorts eller att utredning behöver
             göras.

   (30) Slutligen om patienten är i behov av en specialiserad behandling eller fördjupad  
             utredning ska detta påbörjas.

Vårdgarantin anses inte var tillräcklig när det gäller tillgänglighet för BUP (Rätt insatser på
rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning, 2008).

Första linjens hälso- och sjukvård 

Första  linjens hälso- och sjukvård är ett  samlingsbegrepp på ett  antal  olika verksamheter,
exempel kan vara barnhälsovården och primärvården dit vi medborgare i först hand ska vända
oss till när vi söker vård (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004).
Första  linjens  hälso-  och  sjukvård  brukar  ha  samröre  med  BUP,  vilket  det  var  på  den
verksamhet vi tittade på. Första linjens hälso- och sjukvård var dock inte så mycket utbyggd
till just vår målgrupp, vilket påverkar och ger konsekvenser för BUP i hög utsträckning, på
den samverkan som bedrivs. 
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Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa, kan definieras på många olika sätt, men vi har valt följande sätt att se på
psykisk ohälsa som en mer övergripande formulering för både psykiska besvär och psykiska
sjukdomar. Psykiska besvär beskriver mer en obalans eller symtom, till exempel i form av
ångest,  oro  och  nedstämdhet.  De  psykiska  besvärens  svårighet  och  typ  kan  påverka
funktionsförmågan på många olika sätt. Att ha symtom behöver inte nödvändigtvis innebära
att man får eller har en diagnos utan i normala fall bara vara reaktioner på olika påfrestningar i
en viss livssituation (Psynk-projektet, 2013).

Behandling

Vi har valt att ta med behandling som en rubrik och skriva om detta då behandling påverkar
den samverkan som bedrivs utifrån bland annat tidsaspekten, men även beroende på vilken
behandling  som  ges  då  samverkan  har  olika  centrala  roller  i  de  olika  teoretiska
förhållningssätten.
En av de behandlingar som ges på barn- och ungdomspsykiatrin till ungdomar är familj, och 
inom denna sfär finns flera teoretiska skolor som har olika utgångspunkter då det gäller att se, 
möta och arbeta med familjer. Familjen kan ses som samhällets minsta enhet men finns i allra 
högsta grad som en av hörnstenarna i samhället i stort ett system är mer än summan av 
delarna (Hårtveit & Jensen, 2005:64).

Vi föds praktiskt taget alla in i ett familjesystem där vi får givna roller, som behålls livet ut
(Piltz & Gustavsdottir, 1995). Det blir därför viktigt att tänka på att familjesystem har starka
band och den lojalitet som finns är en av familjens största resurser (ibid). 

En annan behandling som ges på den BUP verksamheten vi studerat är kognitiv behandling.
Kognitiv teori och behandling har fokus på hur vi tar in information från vår omvärld och hur
vi  bearbetar  den.  Detta  inkluderar  hur  vi  tänker,  hur  vi  tolkar  det  vi  varseblir,  våra
värderingar/attityder om världen, om oss själva, om andra (Kåver, 2006).

Människan plågas inte av ting i sig utan av sitt sätt att uppfatta dem( Epiktetos  filosof 100

e.Kr.).
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Tidigare forskning 

Här vill vi lyfta fram olika aspekter från tidigare forskning, utifrån ett flertal rapporter som
belyser samverkans fenomen.

Samverkansnivåer

I rapporten ”samverkan för bättre välfärd” (2007) framhåller man att samverkan är ett vidare
begrepp för samarbete och samordning som ligger på olika nivåer. Man beskriver samverkan
som  en  process  skeende  mer  på  organisatorisk  nivå  -  på  chefsnivå,  för  att  underlätta
samarbetet nere på "golvet".

Viktigt är att dels möta de ungdomar som söker hjälp tillsammans med andra myndigheter
med samverkan i de insatser som sker i samspel, med en samsyn. Det framskymtar även att
det som ska vara styrande är individens behov (ungdomens), och inte de uppsatta mål som
gäller för de olika verksamheterna. 

Det  finns  även en  maktaspekt  inbyggd  mellan  verksamheterna  kring  vems  regelverk  och
synsätt som ska råda när det gäller samverkan. Olika regelverk råder för olika verksamheter
och där kulturen inom verksamheten präglar det synsätt som anammas, som in sin tur kan
medföra konflikter mellan verksamheterna och vem som har tolkningsrätt (ibid).

Ansvarsområden

Rapporten "tänk långsiktigt"(2004) som är ett samarbete mellan skolverket, socialstyrelsen
samt staten folkhälsoinstitut där man presentera en samhällsekonomisk modell som visar på
ett sätt att förhålla sig kring prioriteringar. Där barn och ungdomar ska vara i fokus när det
gäller samhällets resurser. 
I  rapporten  betonar  man  samverkan  utifrån  olika  aspekter  och  poängterar  de  diffusa
ansvarsområdena och att det finns olika tolkningar om kostnadsansvar. Man lyfter fram värdet
av  att  samverka,  men  att  det  krävs  tid  och  samförstånd,  internt  som externt  i  de  olika
verksamheterna, och ett tydligt mandat från ledningsnivå. 

Ett  annat  argument  som  betonas  är  behovet  av  att  tydliggöra  de  samhällsekonomiska
konsekvenserna och vad olika handlingsalternativ medför (ibid). 
Med andra ord är det så, att pengar styr till en viss del, beroende på vilket perspektiv man
väljer att anamma; kort- eller långsiktighet. Detta ger i sin tur effekter och konsekvenser på
den samverkan som bedrivs.

Framgångsfaktorer

Psynk-projektet, rapport (2013) i SKL regi, har tittat på stöd till riktade insatser inom området
psykisk hälsa barn och ungdomar, det centrala på spridning, uppföljning samt mätning. 
När det gäller barn och unga i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer, där behövs
insatser synkroniseras genom exempelvis samverkan.
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Detta förutsätter ett gemensamt ansvarstagande inom verksamheter och på flera vårdnivåer,
där  utgångspunkter  som;  tydlighet,  effektivitet,  strukturer  för  verksamheterna  är  viktiga
framgångsfaktorer, vilket man betonar i rapporten (ibid).  

Utvärdering

Samverkan används idag emellanåt som en strategi för att handskas med olika sociala frågor.
Genom kunskap om samverkan från tidigare forskning, kan vi få en bild av viktiga aspekter i
samverkansarbetet men även sådant som behöver utvecklas. För att utveckla god samverkan
föreslås  utvärdering  och  utbildning  som  viktiga  tillvägagångssätt.  I  exempelvis  (CEIF),
Collaboration  Evaluation  and  Improvement  Framework,  vill  man  åstadkomma förbättring
genom  att  mäta  olika  faktorer  och  steg  inom  samverkansprocessen  och  på  så  sätt  mäta
utveckling, kvalitet, kvantitet, och effektivisering– en struktur för utvärdering av samverkan.

Även om samverkan är något önskvärt och något som många strävar efter är det inte alltid
givet att man når framgång, mycket genom att det brister i utvärderingen enligt Woodland &
Hutton (2012). Utvärdering av samverkan är viktigt men det är inte rimligt att utvärdera på
alla nivåer samtidigt, men man menar att man kan använda sig av de olika utgångspunkterna
och därifrån planera för sitt utvärderingsarbete när det gäller samverkan (ibid).

Samverkansformer

I  skolverkets  (2009)  rapport  refererar  man  till  olika  policydokument  där  olika
framgångsfaktorer blir tydliga i samband med samverkan mellan skola, och BUP samt andra
myndigheter så som socialtjänsten och polisen för att nämna några. 

Det visar sig att det nationella samverkansprojektet på intet sätt har stannat av, utan skolverket
förtydligar  att  ca  100  kommuner  deltar  i  olika  samverkansformer  inom  ramen  för
regeringsuppdraget. Skolverket ger en beskrivning av vad skola, socialtjänst, polis och BUP
ska samverka kring när det gäller stöd för barn och ungdomars psykiska hälsa.

Genom personalen i skolan och föräldrars röster framgår vikten av gemensamma insatser som
samverkan kring barn och ungdomar, korta beslutsvägar och möjlighet till handledning samt
konsultation. Skolans roll förtydligas som den naturliga och självklara platsen för barn och
ungdomar, vilket ger skolan en unik möjlighet att verka förebyggande och främjande genom
samverkan med andra verksamheter (ibid). 

Tillit

Huxham  och  Vangen  (1996)  menar  att  det  förekommer  en  rad  olika  uppfattningar  om
samverkan. De betonar ordet tillit som ett viktigt incitament redan från början för att lyckas
med samverkan.  Författarna hävdar att i realiteten finns inte tilliten från början, utan råder
istället inledningsvis en viss osäkerhet och misstänksamhet hos aktörerna så försvårar det hela
processen.
Huxham och Vangen hävdar att tillit är en central aspekt vid samverkan. 
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De  menar  dock  att  tillit  inte  är  något  statiskt  tillstånd  utan  dynamiskt,  något  som  de
samverkande aktörerna ständigt måste arbeta med för att uppnå och för att hållas vid liv. 
Forskarna  hävdar  att  aktörerna  som  försöker  kontrollera  varandra  kan  ge  den  negativa
konsekvensen som följd att samverkan avstannar eller uteblir. Detta kan då medföra att redan
påbörjad samverkan helt enkelt upphör. 

Den cykliska processen består av två huvudfaktorer som är i fokus vid tillitsskapandet, 

 Förväntningar  kan formas  på  olika  sätt,  exempelvis  utifrån  anseende  och tidigare
händelser, eller genom formella överenskommelser mellan de samverkande aktörerna.

 Risktagande förutsätter en vilja och ett visst mod till risktagande hos aktörerna, vilket i
sin tur förutsätter att det finns en viss tillit dem emellan.

Processen  fortskrider  under  förutsättning  att  det  finns  en  viss  positiv  respons  mellan
verksamheterna. Processen förlöper på så sätt runt som i en cirkelrörelse, varvid faktorer som
risker och resultat kan påverkas i mer eller mindre utsträckning när det gäller tilliten (Huxham
& Vangen, 1996, 2005). 
Huxman  och  Vangen  (1996)  har  studerat  hur  tillit  kan  skapas  och  utvecklas,  vilket  de
illustrerar med en modell av tillitsskapandet som en cyklisk process.

Figur 1: Tillitsskapande process ( Huxman och Vangen, 2005).
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Teoretiska utgångspunkter

Under denna rubrik förankrar  vi  vår studie utifrån olika teoretiska aspekter som påverkar
samverkan.

Samverkan som begrepp

Samverkan är ett begrepp som kan inrymma ett flertal olika betydelser. Vi har valt att betrakta
samverkan som ett paraplybegrepp, med kopplingar till samarbete och samordning.
Samverkansmodellen vi utgått från ger en förenklad bild av samverkansfenomenet.

Figur 2: Samverkansmodell (http://www.seeab.se/ITOK/ITOK_Slut_081015_files/im  age022.gif).

Samsyn/samspel är ett begrepp som innefattar att man tillsammans behöver lösa ett problem
och till viss del ha en gemensam förståelse dels inom den egna verksamheten likväl som med
andra verksamheter. Samsyn kan ses som tillit mellan de professionella, genom att försöka ha
en gemensam bild på arbetet genom gemensamma begrepp, exempel, värdegrunder, etik och
värderingar (strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa, 2007).
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Det blir viktigt med kommunikation och de kontaktytor som upparbetas för att ge samsyn och
förståelse över gränserna vilket man tar upp i rapporten "strategi för samverkan – kring barn
och unga som far illa eller riskerar att fara illa" (2007) vilket är aspekter att beakta även i stort
när det gäller samverkan och då även i vår studie.

Samhällsperspektiv

Lindberg  (2009)  betonar  i  sin  studie  samverkan som dagens  organisations  fenomen,  som
handlar  om att  vidga  sin  kompetens  för  att  lösa  ett  samhällsproblem,  och  där  den  egna
organisationen  är  delaktig.  Lindberg  menar  att  dagens  samhällsutveckling  påverkar
organisationerna som är snäva. 

Författaren påtalar även rättssäkerhetssynpunkten när det gäller samverkan, att individen inte
ska ”hamna mellan stolarna”, det vill säga mellan olika offentliga verksamheter. Det är väldigt
vanligt att individer ”hamnar mellan stolarna” eftersom de har behov av hjälp från flera olika
aktörer, alla är överens om att de behöver hjälp men samverkan fungerar inte. Verksamheterna
bär ett gemensamt ansvar.

Sociokulturellt perspektiv

Utifrån ett  sociokulturellt  perspektiv är  det  intressant  att  ta hänsyn till  de kommunikativa
mönster  som  förekommer  i  verksamhetssystemet  för  att  kunna  förstå  individens  sätt  att
använda  språket  som  redskap  i  samverkan.  Kommunikativa  processer  är  centrala  i  ett
sociokulturellt  perspektiv,  genom kommunikation  blir  människor  delaktiga,  och  utvecklar
kunskaper och färdigheter.

Genom ett sociokulturellt perspektiv bör hänsyn till helheten (makronivån) tas för att förstå
individen (mikronivå) (Sälsjö, 2008).

Psykologen  Bronfenbrenner  beskriver  i  nätverksboken  (1998):  om mötets  möjligheter,  de
olika sociala nätverkens samspel och växelspel i den socialekologiska systemteorin.
Bronfenbrenner  menar  att  det  finns  svårigheter  och  är  komplext  att  försöka  förklara  och
analysera nätverken då det är så många parametrar att ta hänsyn till.
Exempelvis  att  även  om  system  samspelar,  kan  de  fungera  utan  samspel  (Forsberg  &
Wallmark, 1998).

Den  socialekologiska  modellen  avspeglar  ett  system  från  individnivå  till  samhälleliga
kontexter och ser ut som följande:

  Microsystem, kan beskrivas som familjen, släkt och vänner ingår.
       Mezzosystem, består av kontaktvägarna mellan personens olika mikrosystem och utgör
       på så sätt en mellanliggande nivå i nätverket. I våra mezzosystem har vi själva en  
       marginell chans till direkt medverkan. Händelser i mezzosystemet kräver inte vår   
       personliga närvaro, men de påverkar oss dock desto mer.
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       Exosystem, utanpåliggande system som har påverkan på individen, som exempel skola.
      Marcosystem, kan ses som mer övergripande där samhället ses i sin helhet genom kultur, 
        lagar, politik samt ekonomiskt makt. Sker det då en hastig utveckling påverkar detta 
        individen på micronivå såväl indirekt som direkt.

Enligt Bronfenbrenner är alla system viktiga och det system man då befinner sig ligger i
centrala fokusen just då (ibid).

Figur 3: Socialekologiskt system (http://jech.bmj.com/content/59/1/6/F2.large.jpg).  

        

            

17

http://jech.bmj.com/content/59/1/6/F2.large.jpg


Organisation

Danermark (2005) har i  sin forskning centralt  fokus på organisationer som samverkar om
människor, vilket gäller BUP, skola och socialtjänsten för att nämna några. Han lyfter fram
skillnaden  i  att  samverka  då  det  handlar  om människobehandlande  organisationer,  kontra
andra organisationer, exempelvis byggbranschen.  Han menar att samverkansprocessen bör i
dessa organisationer citat,  ses som en lärandeprocess där frågor om makt,  inflytande och
känslor spelar roll (Danermark 2005:17). 

Något som får betydelse för de uppställda målen och hur insatserna kommer att utvärderas.
Danermark menar att all samverkan har ett objekt, då man alltid samverkar om något, men i
de organisationer där eleven/patienten finns är objektet även ett subjekt, vilket påverkar sättet
att samverka.
I  dessa  organisationer  har  deltagarna  olika  yrkesbakgrund  och  tar  ställning  kring  ett
gemensamt problem utifrån skilda kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer.
Detta ställer andra krav på deltagarna som måste kunna hantera olika synpunkter på ett sätt
som inte går att jämföra med de förutsättningar som råder vid annan samverkan, det vill säga,
kring  objekt.  Författaren  förtydligar  resonemanget  med  exempel:  när  en  elev  tas  upp  i
elevhälsan ses denne utifrån ett pedagogiskt, psykologiskt och ett socialt perspektiv.

Makt

Danermark (2000) betonar att makt förkommer i olika konstellationer och man bör titta på hur
situationen  ser  ut.  Han  lyfter  fram  aspekter  som  status,  kön,  professionernas  roller,
ekonomiska förutsättningar för att  nämna några.  Författaren ägnar språket uppmärksamhet
parallellt med lyckad samverkan då han betonar förståelse över andra samverkanspartner som
viktig.  Han  förtydligar  även  risken  att  utöva  makt  genom  språket  vilket  man  bör  vara
införstådd i.

Vidare menar Danermark menar att framgångsfaktorer behöver klargöras för att få en lyckad
samverkan:

  Klar och tydlig ledning.

  Uttalade mål.

  Tillräckligt med resurser.

 Att  man  klargjort,  tagit  hänsyn  till  och  gjort  vad  man  kan  för  att  särdragen  hos  de
samverkandes  förutsättningar  vad  gäller  exempelvis  synsätt  och  regelverk  ska  påverka
samverkan i så liten utsträckning som möjligt.
 
Författaren  Lindberg  (2009)  i  boken  ”Samverkan”  betonar  hur  synen  på  organisationen
påverkas  mer  i  det  som  sker  mellan  organisationerna.  Det  är  skillnad  i  att  se
organisationsstrukturen som en process som kontinuerligt utvecklas och förändras än som en
mer stabil struktur. Man kan lägga tonvikten på att se på olika sätt med fokus på till exempel
process och relation, eller struktur och transaktion.
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Socialekologiskt system ligger till grund för nätverkskartan. Nätverkskartan förtydligar och
hjälper till att ge en helhetsbild av individens olika relationer inom flera områden som släkt,
vänner  och  myndigheter  för  att  ge  några  exempel.  Nätverksperspektivet  kan  ses  som en
samverkansform och själva nätverkskartan används som ett redskap vid själva samverkan för
att få en överskådlig bild av de aktörer som är iblandade.

Enligt författarna Anell och Mattisson (2009) visar deras forskning på att när landsting och
kommuner  samverkar  ingår  flera  aktörer  i  nätverket  för  samverkan.  Nätverk  är
decentraliserade och hålls ihop mer genom relationer och kontakter mer än genom en ledning,
skriver forskarna.

Figur 4: Nätverkskarta, 
(http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/sivut/svenska/kuvat/verkostokartta.gif). 
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Metod och metoddiskussion

Förförståelse

Ingen forskare är ett helt oskrivet blad och det finns ingen ’ickekontaminerad’ plats att starta
ett forskningsprojekt på  (Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001:117).

För att synliggöra den ingång man som författare har till en studie är det av vikt att beskriva
och redovisa den förförståelse man besitter, vilken kan utgöras av den tidigare kunskap eller
uppfattning man har kring ett ämne (Thomassen, 2007). 

Vi författare och vår syn på människor samt den förförståelse vi har påverkar såklart  vår
undersökning  och  uppsats.  Under  socionomprogrammets  femte  termin  hade  Susanne  sin
praktikplats förlagd till en högstadieskola, elevhälsan.
Kristina  är  sedan  tidigare  utbildad  mentalskötare,  har  en  grundläggande  psykoterapi
utbildning (steg1), är tillsvidare anställd på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna
där hon arbetat i 25 år och de senaste år som kognitiv terapeut.
Vi är båda mammor. Vi brinner båda för att förbättra för barn och ungdomar till att få en så
bra start och så goda förutsättningar i livet som möjligt.

Metod

De olika vetenskapsteorierna har sin utgångspunkt ur vetenskapens metodik och teoribildning.
Vetenskapliga tillvägagångssätt innebär att man använder sig av en viss vägledning för att
kunna tillämpa vetenskapliga metoder praktiskt i undersökningsprocessen, och då på olika
nivåer  vilket  i  sin tur  ger  undersökningsresultatet  mer tillförlitlighet  och mer legitimitet  i
förhållande till de metodologiska krav som ställs på forskningen (Thurén, 2002).

Det  finns  två  undersökningsmetoder:  kvantitativ  och  kvalitativ  forskningsmetod.  Vilken
forskningsmetod man väljer är beroende av vilka frågeställningar och objekt man väljer att
undersöka.  Vår motivering till vårt val av den kvalitativa forskningsmetoden, grundar sig i
strävan  att  försöka  få  en  helhetsbild  och  möjliggöra  en  ökad förståelse  av  det  studerade
fenomenet, samverkan. Den kvalitativa metoden, bedömer vi, skapar en förståelse för det vi
vill belysa och vi anser även att metoden vi valt passar bäst då det gäller att undersöka våra
frågeställningar.

Det finns dock svagheter med den kvalitativa metoden som kan vara värda att lyfta fram.
Enligt Bryman (2011) blir den kvalitativa metoden kritiserad för att vara subjektiv, det vill
säga att undersökningen bygger på våra egna uppfattningar om vad vi anser är viktigt och
betydelsefullt, vilket i sin tur leder till att vi behöver ha en öppen dialog oss studenter emellan
under hela arbetsprocessen för att kunna försöka se hur vi färgar vårt material, och processa
med oss själva för att förhålla oss så objektiva som möjligt till den forskning vi gör.

Vi har valt att se utifrån humanistiska tolkningsmetoder, det vill säga hermeneutiken, vilket
innebär att vi mer försöker söka förståelse i vår verkliga värld (Thomassen, 2007). 
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Den hermeneutiska cirkeln är av stor vikt inom hermeneutiken, innebörden är ett växelspel
mellan  förförståelse  och erfarenhet,  mellan  vissa  mindre  enheter  och  till  en  större  helhet
(Thurén, 2002). 

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, deduktivt eller induktivt. Induktivt bygger på empiri,
och utgör mer praktisk erfarenhet och experiment. Vår uppsats bygger på en induktiv ansats
då vi försöker belysa och få en förklaring på de sociala aspekter i en viss kontext eller rättar
sagt utifrån två kontexter, som anspelar på vårt syfte.

Urval

De personer vi intervjuade hade de kunskaper och erfarenheter som var nödvändiga för att
kunna besvara och belysa studiens frågeställningar och uppnå dess syfte.
Vi  tog  telefonkontakt  med  två  verksamheter  och  ställde  frågan  angående  att  få  göra  en
intervju och fick via verksamhetschef två namn på intervjupersoner några dagar senare.

Urvalet skedde genom ett icke-sannolikhetsurval i form av ett snöbollsurval (Bryman, 2011). 
Vårt snöbollsurval byggde på att vi tog kontakt med de två verksamheterna och deras chef,
och fick vidare namn på två personer som kunde tänka sig ställa upp på en intervju.

Vår studie bygger på två semistrukturerade intervjuer med professionella inom elevhälsan på
en högstadieskola, en kurator, då kuratorer har kontakt med BUP, och en person från barn-
och ungdomspsykiatrin öppenvård som intervjuades i mellanstor stad i Norrland. 
Vi skickade även brev till intervjupersonerna med information inför intervjun (se, bilaga 1). 

Tillvägagångssätt

Under denna rubrik förtydligar vi det praktiska genomförandet av vår uppsats, vilket innebär
att  vi  gör  en  beskrivning  av  hur  den  empiriska  informationen  insamlats  från  intervju,
bearbetats och tolkats.  Vår uppsats bygger således på en kvalitativ forskningsmetod och är
baserad på två semistrukturerade intervjuer, genomförda med representanter för elevhälsan
och barn- och ungdomspsykiatrin för att få svar på våra frågeställningar. 

Vi avtalade två timmar med intervjupersonerna då det var tiden de kunde avvara oss. Tiden
räckte  väl  till  frågorna  samt  följdfrågor.  Intervjuerna  genomfördes  på  deras  arbetsplatser,
vilket medförde små avbrott då och då av personer som sökte dem. Intervjuerna flöt på bra
trots korta avbrott. Vi fick även medgivande till att kontakta dem vid behov av ytterligare
frågor. 

I våra intervjuer använder vi oss av att registrerats data insamlingen med en bandupptagning.
Allt  material  som  spelats  in  transkriberades.  Transkriberingen  var  tidskrävande  och  där
tolkningsprocessen är en svår del och det är alltid osäkert då ens egna upplevelser ställer till
det med våra värderingar och erfarenheter. 
Det finns nackdelar med att spela in en intervju, exempelvis att intervjupersonerna kan känna
sig obekväma och undvika att ge viss information.
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Där  vår  förförståelse  som  utvecklas  genom  de  fördomar  vi  har  kring  den  verklighet  vi
försöker förstå, men även i mötet med de två intervjupersonerna med deras förförståelse och
den interaktion som sker i själva intervjutillfället (Thomassen, 2007).

När det gäller att vara två studenter och skriva tillsammans har vi försökt att föra resonemang
och reflektioner över de styrkor och svårigheter som det kan innebära.
Det är en hårfin balansgång att jobba i par och kräver såväl personlig reflektion parallellt med
att kunna ge respekt och hänsynstagande till den andres åsikter och idéer.

Att försöka kombinera att man har olika kunskapsnivåer, ambitioner och att få ett enhetligt
språk genom hela uppsatsen är en kontinuerlig utmaning.

Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet

Det övergripande i en studie är trovärdigheten där begreppen validitet och reliabilitet är av

stort värde att beakta under hela arbetsprocessen, vilket vi försökt att göra i vår studie. 

Validitet

Enligt Kvale (1997) innebär validitet i vilken utsträckning en metod undersöker det den avser
att undersöka.
Intervjupersonerna fick innan information om hur intervjusituationen skulle gå till  och de
kunde då  ta  ställning  till  om de  ville  delta  i  studien  eller  ej.  Utifrån  från vårt  syfte  och
frågeställningar utformade vi intervjufrågorna för att säkra validiteten. Vi ställde öppna frågor
som  gav  utrymme  för  förklaringar  och  följdfrågor.  Detta  gjorde  att  risken  för
missuppfattningar och felaktiga svar minimeras. Genom citaten vi använder oss av säkerhets
ställer vi kraven på den inre validiteten i studien. Vi har under hela arbetets gång kontrollerat
och ifrågasatt resultatet för att försäkra oss om att vi mäter det som var syftet att mäta. 

Reliabilitet

Enligt Kvale (1997) påverkas reliabiliteten (tillförlitligheten) i kvalitativa studier genom hur
vi intervjuare har utfört intervjun, hanterat utskrifterna och analyserat materialet. Men utifrån
studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågorna borde svaren ändå bli likvärdiga.
Men ett  dilemma kan vara  att  i  vilken  mån intervjupersonen uppfattar  frågorna  rätt.  Där
reflekterade vi över om vi omedvetet ställer ledande frågor, vilket innebär att en replikation av
undersökningen blir svår att genomföra och därmed riskerar den externa reliabiliteten att bli
låg, detta på grund av subjektiviteten men också på grund av den ostrukturerade strategin.

Generaliserbarhet

Generaliserbarhet innebär att vårt forskningsresultat skall kunna utföras från vår grupp till en
liknade  grupp.  Kvale  (1997)  hävdar  att  man  med  en  analytisk  generalisering  lämnar
avgörandet om huruvida resultatet i studien är allmängiltigt till just allmänheten, det vill säga
läsaren. För att detta skall kunna bli verklighet krävs att empirin beskrivs så tydligt och så
exakt som möjligt. 
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För att läsaren skall  kunna avgöra om vårt resultat  går att  applicera på annan verksamhet
måste denne veta vad som ligger bakom våra tolkningar och slutsatser.

Kvale (1997) betonar att kvalitativ forskning har som fokus att beskriva samt exemplifiera
mer  än  att  generalisera.  Resultatet  för  en  kvalitativ  undersökning  kan  vanligen  inte
generaliseras, men har viss överförbarhet.

För att kunna göra en statistisk generalisering krävs exempelvis att undersökningspersonerna
har valts ut slumpmässigt och att resultaten kvantifieras (ibid). Denna studie har syftat på att
exemplifiera och inte avsätt att presenterar ett generalisera material.

Föreliggande studie har gjorts i enlighet med fyra nedanstående delkriterier för trovärdighet
enligt Bryman, (2011),

Tillförlitlighet, att skapa en trovärdighet i den kvalitativa studien innebär att forskningen i
studien utförts i enlighet med rådande regler inom den akademiska världen.
I  vår  studie har således etiska och metodologiska tankar  ständigt varit  i  diskussion under
utformandet av vår uppsats.

Överförbarhet, i föreliggande uppsats görs det genom en fyllig redogörelse för den aktuella
studien rakt igenom, vilket möjliggör för andra personer att  bedöma hur pass överförbara
framkomna resultat är till en annan kontext.

Pålitlighet, i  vår  studie  redovisas  en  fullständig  redogörelse  för  samtliga  faser  i
forskningsprocessen, exempelvis val av intervjupersoner och analysmetod, vilket leder till att
läsaren får möjlighet att bedöma pålitligheten.

En  möjlighet  att  styrka  och  konfirmera, det  är  inte  möjligt  att  säkerställa  en  fullständig
objektivitet i samhällelig forskning utan forskaren försöker redogöra för att denne agerat i god
tro  (ibid).  Vårt  arbete  har  således  präglats  av  ett  aktivt  reflekterande  tankearbete  i
skrivprocessen för att på så vis i mest möjliga mån undvika att låta personliga åsikter riskera
att färga skrivandet och resultatet. 

Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) ställer vissa krav att ta hänsyn till vid forskning. En grundläggande
etisk tanke inom forskningssamfundet är att den forskning som produceras ska generera mer
nytta än skada (ibid).

Då syftet för denna studie är främjande i sin karaktär och genomförandet inte riskerar att
skada intervjupersonerna upplever vi att nyttan övervinner skadan. 
I vår undersökning har vi beaktat vetenskapsrådets fyra etiska principer och som följer:

Informationskrav, som uppfylls dels genom ett brev och vidare i den muntliga information
som ges när intervjuerna äger rum, om studiens genomförande och syfte samt att  studien
kommer att utmynna i en uppsats.
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Samtyckeskrav, vilket  innebär intervjupersonerna får information om deras roll i studien, att
de själva har rätt att  bestämma om sin medverkan i studien och att  de när som helst  kan
avbryta sin medverkan.

Konfidentialitetskrav, säkerställs genom att vi kommer att koda materialet så att bland annat
intervjupersonerna är avidentifierade i vår uppsats. Under själva arbetsprocessen kommer allt
material att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan kommer åt det. När uppsatsen är färdig
och godkänd kommer de inspelade ljudfilerna att förstöras.

Nyttjandekrav, kommer  att tillgodoses genom den information intervjupersonerna får om att
intervjumaterialet  endast  kommer att  användas  i  denna uppsats och att  intervjupersonerna
kommer att erbjudas att ta del av uppsatsen när den är klar och är godkänd.
Vi kommer inte att sälja eller sprida information som kommer fram i undersökningen utan
materialet kommer endast att presenteras i vår uppsats (ibid).
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Resultat

I uppsatsen använder vi oss av en så kallad konventionell innehållsanalys vilket innebär bland
annat att kodningen av det empiriska materialet skett förutsättningslöst utan förutbestämda
kategorier samt att analyserna kommer att resultera i en djupare förståelse snarare än att syfta
till utformandet av ny teori (Graneheim & Lundman, 2004).

I de två konventionella innehållsanalyser som vi genomfört på vår studie har vi försökt att titta
på de olika abstraktionsnivåerna: manifest nivå, där vi försöker beskriva vissa delar genom de
koder, kategorier och citat som återspeglas de två intervjuerna. Vidare på en latent nivå, där vi
tolkar det material vi framställer i form av olika tema (ibid). 

Under denna rubrik gör vi en sammanställning av de svar vi fick från våra intervjuer uppdelat
på elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin med följande citat, det finns en datamatris på
de konventionella innehållsanalyserna (se, bilagor 5,6). 

Elevhälsan

Från denna semistrukturerade intervju kunde vi uttolka flera olika kategorier, men de vi valt
att lägga mest fokus på är de som svarar bäst upp till vårt syfte. Kategorierna samlades under
tre teman, bedömning, utvecklingsområde och samverkan som utgångspunkt.

Bedömning  var ett ord som dök upp ett flertal gånger under intervjun, för att citera  vi som
arbetar som socionomer på en skola måste se vart saker och ting hör hemma.
Det skolkuratorer jobbar mycket med är att först försöka förstå vad som är problemet: är det
huvudvärk ska eleven dirigeras till skolsyster, är det en elev som det finns oro kring av många
olika anledningar finns skyldigheten att anmäla till socialtjänsten enligt (Sol 14:1).

Skolkuratorer skickar remisser till BUP när det gäller elever som behöver den hjälp som bara
BUP kan ge, men det är något som inte sker så ofta, då det oftast är via socialtjänsten som
barnen kommer i  kontakt med BUP, men skolkuratorer kan även de skicka remisser efter
samtal med föräldrar och elev.
Bedömning betyder  också  att  skolkuratorer  ska hjälpa  lärare,  rektorer,  skolsköterskor  och
specialpedagoger att se en helhetsbild kring en bedömning för ett barn om det gäller att eleven
exempelvis bör gå om en årskurs eller inte.

Den främsta metoden skolkuratorer använder sig av är systemteorin, systemteorin som grund
är  viktig  i  arbetet  med  barn  på  en  skola,  helheten  visar  oftast  problemet berättar
intervjupersonen.  Skolkuratorer  använder  sig  av  fler  metoder  som  ”KASAM”,
utvecklingsteorier och nätverkskartor för att kunna se till helhetsperspektivet och för att kunna
nyansera problem så åtgärder passar varje enskild individ, så bra det bara går.

Skolkuratorerna ingår i elevhälsan på skolan, därifrån får de flesta av sina arbetsuppgifter.
Vilka som ingår  i  teamet  kan skilja  sig  åt  från varje  skola,  men rektorer,  skolsköterskor,
specialpedagoger  och  lärare  är  några  som vanligast  ingår.  Alla  kunskapsområden  som är
inblandade i teamet bidrar till bedömningen för att kunna ge eleven rätt stöd.
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I intervjun  angående  samverkan  kommer  det  fram  mycket  information  om  de  olika
myndigheter  skolkuratorer  och  skola  samverkar  med  och  att,  det  är  en  lyckträff  när
samverkan fungerar. 

Månader kan gå innan möten kring samverkande myndigheter sker, det är svårt att få en tid
som passar alla. Elevhälsan har möten varannan vecka för högstadiet, ca 2 timmar.
De  ingår  också  i  elevhälsan  för  låg  och  mellanstadiet  som  har  separata möten.  I  den
semistrukturerade intervjun framgår även att BUP är en institution som inte har skyldighet att
samverka som myndigheter har, och där är en skillnad till skolan. Inom den högstadieskola vi
studerat är mandatet tydligt från ledningshåll när det gäller samverkan. 

Att samverkan är väldigt bra framgår, men det är också något som är väldigt komplext då det
bland annat finns olika lagar att ta hänsyn till.
Under  detta  tema,  handlingsutrymme,  hamnade  bland  annat  kategorier  som resurser  och
handlingsutrymme. Vid intervjun påtalades det att mer resurser behövs i olika former. Det
finns redan mycket resurser, men när det gäller effektivare samverkan behövs det mer för att
inte barnen ska hamna i kläm. Handlingsutrymmet är något som påverkar, att väga vem som
behöver hjälp snabbast eller väga vilket stöd skolan ska/kan ge är svårt, där kommer även
resurser in i bilden, vilket stöd som kan ges beror också på vilka resurser en skola har.

Tid var något som nämndes och att det är något som är svårt när ett barn behöver snabbare
hjälp än vad som går. I intervjun framgår det att en önskan skulle vara att det fanns mer tid,
och att det i framtiden blir bättre för elevernas skull, men hur är svårt att säga.

I intervjun framgår att informanten ser att det blivit vissa förändringar, att det finns fler elever
med diagnoser  än förr,  samt  att  de finns  fler  faktorer  i  dag som spelar  in  på ungdomars
psykiska hälsa, som exempelvis sociala medier. De har ingått i olika samverkansgrupper, men
som inte fungerat särskilt bra, utan att det fungerar bättre med hur samverkan ser ut idag, med
telefonkontakt och möten en gång per termin.

Sekretess påverkar samverkan, det hade varit lättare med hantering och utredning för eleverna
om det inte varit så komplext som det är, svarar intervjupersonen.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Under denna rubrik redogör vi vårt empiriska material, genom den intervjun som gjorts på
barn- och ungdomspsykiatrin.
Intervjupersonen  på  barn-  och  ungdomspsykiatrin  har  en  blandad  bakgrund,  har  lång
erfarenhet såväl inom sin verksamhet som andra, samt har flera påbyggnadsutbildningar.  Vi
har medvetet valt att presentera intervjupersonen relativt generellt för att bibehålla en så hög
grad av anonymitet som möjligt. Undersökningen baseras på intervjupersonens utsaga och vi
har försökt göra det hela så transparent som möjligt genom citat. 

Genom  koder  och  kategorier  framkom  dessa  tre  teman  som  vi  valt  att  belysa:  
behandling, samverkan samt resurser som de centrala.
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Behandlingar karaktäriseras av vilka metoder eller behandlingar som erbjuds och används,
exempel på detta är kognitiv terapi och familjeterapi, båda såväl individuellt som i grupp för
att nämna några, men det finns andra behandlingar som erbjuds till andra åldersgrupper och
inte vår målgrupp som är 12 -15 år.
Behandlingar  som  avhandlas  i  intervjun  är  vedertagna  och  är  teoretisk  förankrade.  Vår
intervjuperson berättar  i  intervjun citat,  samspelet  och  helheten  är  viktig,  när  man  möter
ungdomar i utsatta lägen som mår psykiskt dåligt, och där är samverkan ett bra hjälpmedel för
att se helheten i en kontext. Att förstå samspelet i en kontext och se helhetsperspektivet är
viktigt  för  att  dels  kunna  välja  rätt  sorts  behandling,  men  även  för  att  optimera
behandlingssamtalen.

I intervjun blev det tydligt att behandlares kunskap har en central roll i behandlingen, och där
behöver det finnas en viss variation, bredd på utbildningsnivå på behandlare vilket framkom i
citat  som,  det är olika förhållningssätt  som ger en bredd.  I de olika behandlingsformerna
fokuserar man olika på samverkan.

Barn- och ungdomspsykiatrin jobbar i team vilket innebär att flera olika yrkesgrupper med
olika  utbildningsnivåer  försöker  samordna,  samverka  de insatser  och  den behandling som
erbjuds  såväl  internt  som  externt.  Samverkan  görs  med  flera  aktörer  men  är  inte
tillfredsställande i dagsläget.
Samverkan  är  ett  ord  som  används  och  tolkas  olika  såväl  på  individplan  som  inom
verksamheten men är även kontextbundet  till  olika verksamheter  som ställer  till  det  citat,
svårt och det krockar emellanåt.
Om du frågar några behandlare som arbetar på BUP om samverkan, hur det ser ut och hur det
fungerar, får du troligen ett antal olika svar utifrån just individnivå då handlingsutrymmet är
stort och ser olika ut, berättar intervjupersonen. Intervjuperson säger att en del av behandlarna
troligen upplever citat, det är jobbigt och tidskrävande att samverka med andra myndigheter.

Samverkan är ett ord som är otydligt och kan vara svårt att definiera, och behöver tydliggöras
för att förbättra så att de olika behandlarna och verksamheterna vet vad de pratar om, och
detta framkommer i intervjun. 

Samverkan  tolkas  olika  vilket  innebär  skillnader  mellan  de  olika  verksamheterna  som
exempelvis  skola,  socialtjänsten med flera  och detta  ställer  till  det.  Man behöver  komma
överens  om  hur  man  definierar  och  vad  man  menar  med  samverkan  för  att  underlätta
processen att kunna samverka citat, tydlig definition på ordet samverkan.

Men som intervjupersonen återger så är det lättare om man i vissa ärenden, citat, hjälps åt för
att underlätta för sig själv och för andra och slutligen hjälper den ungdom som söker hjälp på
ett så optimalt sätt som möjligt citat, inspirerade när det funkar som det ska. 

Samverkan med (högstadieskolan), och då elevhälsan, kan se olika ut från skola till  skola
berättar intervjupersonen.

Men det framkommer i intervjun att intervjupersonen vi träffar värnar om att samverka med
andra verksamheter då intervjupersonen mestadels kan se positiva konsekvenser.
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På BUP fanns inga upparbetade rutiner för hur samverkan skall se ut eller hur ofta det ska ske
enligt informanten. Det som framkommer är att olika behandlare har stort handlingsutrymme
individuellt att tolka när de anser att samverkan ska äga rum.

Samverkan  framställs  som viktigt  på  BUP men  man  prioriterar  i  första  hand  mötet  med
ungdomen, dennes föräldrar i enlighet med vårdgarantin citat, tiden räcker inte till för allt. 
Intervjupersonen berättar att vårdgarantin styr mycket  av verksamheten som det ser ut idag. 
 
Samverkan  påverkas  även  av  sekretessen  citat, som  brukar  ställa  till  det,  då  olika

verksamheter styrs av olika lagar.

Resurser är begränsade, en krass bild av verkligheten. Vilken tilldelning eller budget man har i
pengar  och antalet  behandlare påverkar  verksamheten innehåll  och hur  verksamheten kan
bedrivas. Intervjupersonen återger sin upplevelse att BUP känns citat, inte vara ett prioriterat
område.  Resurserna  och  antalet  behandlare  har  en  stor  påverkan  på  det  stöd  och  den
behandling som kan erbjudas.  Indirekt eller direkt påverkas den samverkan som bedrivs av
hur resurserna ser ut och är fördelade, säger informanten. Det är inte så många behandlare
som är  anställda  citat,  trycket  är  hårt  ibland  och  tiden  räcker  inte  riktigt  till samarbete,
samverkan är  det  som eftersätts  för  att  man försöker  lösa  sin  vardag i  jobbet,  vilket  ger
kortsiktiga effekter.

Det känns som att någon form av förändring måste till för att möta upp de behov som finns.
Är det något område som borde vara citat, ska vi prioritera så är det våra ungdomar en bra
investering  såväl  kort-  som  långsiktigt  på  såväl  individ-  som  samhällsperspektiv,  säger
intervjupersonen.  
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Analys och diskussion
   
Under denna rubrik, görs en ansats att väva ihop hela processen genom vårt syfte att få en
fördjupad  kunskap,  förståelse  om  hur  högstadieskolans  elevhälsa,  samt  barn-  och
ungdomspsykiatrin ser ut när det kommer till samverkan.  

Faktorer som påverkar samverkan, och hur det sker 

Det  finns  sedan  tidigare  inbyggt  olika  traditioner  och  förväntningar,  samt  att
kommunikationsproblem uppstår, vilket försvårar samverkan.  Vi ser att det inte finns något
gemensamt språk,  vilket ställer  till  det i  samverkansprocesserna.  Språket är  viktigt  för att
förstå hur man definierar saker; vad man pratar om helt enkelt. Genom kommunikation om
kommunikationen mellan professionerna kan man uppnå bättre samverkan. Ett citat från en av
informanterna,  tydlig  definition  på ordet  samverkan  skulle  underlätta  processen  att  kunna
samverka. De språkliga svårigheter som kan uppstå i arbetet hindrar tydliggörande av syften
och ställer till det med deltagarnas olika uppfattningar, när man egentligen menar samma sak
men säger det på olika sätt i och med sin bakgrund och förförståelse från olika verksamheter
(Lindberg, 2009). 

Maktaspekten behöver lyftas upp och jobba för att påverka samverkansklimatet. Att försöka ta
beslut om hur man ska förhålla sig till regelverk och vilket synsätt man ska anamma för att
minska på maktaspekten och risken för konflikter. Mellan dessa två verksamheter sker mycket
få möten vilket såklart påverkar samverkan och maktaspekten.
Avsaknad av möten eller personliga kontakter mellan myndigheter försvårar även samverkan
då inte kontaktytan för samverkan underhålls. 

Författaren Huxham och Vangen (1996) hävdar att i realiteten finns inte tilliten från början,
utan istället råder inledningsvis en viss osäkerhet och misstänksamhet hos aktörerna vilket
försvårar hela processen. Detta innebär att om inte kontaktytan finns för kommunikation så
bygger det in att samverkansprocessen inte kommer igång och tillitsprocessen inte påbörjas.
Författarna betonar tillit som ett viktigt incitament redan tidigt i samverkansprocessen för att
få till en lyckad samverkan. 

Bristen på kommunikation kan ibland härledas till just att man hänvisar till sekretessen. Detta
hävdar  även  Andersson  (2004)  i  sin  forskning,  som  snarare  menar  att  uteblivet
informationsutbyte kan vara till men för ungdomen. 
Ytterligare en studie kom fram till att sekretessen ibland snarare ses som ett hinder än en
möjliggörare, och då påverkar samverkan negativt är Danermark, (2005). 
Att samverkan påverkas av sekretessen citat, som brukar ställa till det då olika verksamheter
styrs av olika lagar, framgår även hos våra informanter. De olika verksamheterna lyder under
olika regelverk, lagar och förordningar, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, OSL.
Dessa  styrdokument  anger  var  ansvaret  i  olika  frågor  ligger,  och  i  samverkan  möts
verksamheter med olika typer av ansvar – något som leder till ojämlika roller (Danermark,
2000).
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Vilka behandlingar  som ges  och den tidsaspekt  det  tar  påverkar  såklart  samverkan vilket
framkommer i  våra intervjuer.  Tidsramar ser även olika ut på de två verksamheterna och
påverkar så klart det egna arbetet vilket i sin tur påverkar samverkan. Tiden är en sådan aspekt
som man poängterar i tidigare forskning som av avgörande betydelse för samverkan.
 
I forskningen nämns resurser som en viktig faktor för samverkan enligt Danermark (2005)
men  även  faktorer  som  tid,  samförstånd  samt  mandat  av  ledningen  som  nödvändiga
förutsättningar  för  att  en  fruktbar  samverkan  ska  komma  till  stånd. Det  framkommer  i
intervjun med elevhälsan att det finns ett tydligt mandat från ledning när det gäller samverkan
vilket påverkar den samverkan som bedrivs.

Uppdragen är och ser olika ut:  för BUP är det att  vårda och behandla,  och när det gäller
elevhälsan handlar det mer om att stödja och samordna resurser med fokus på att eleverna ska
klara sina studier. Det är alltså två helt olika perspektiv för de båda verksamheterna, vilket
givetvis påverkar den samverkan som bedrivs.

De  lagar  och  förordningar  som  styr  verksamheterna  har  sitt  ursprung  från  olika
utgångspunkter  och  ger  så  klart  konsekvenser,  såväl  bra  som  dåliga,  beroende  på  vilka
aspekter man väljer att syna, men avsikten, den gemensamma nämnaren, är dock att ge stöd
och hjälp till den enskilda och dennes familj.

Om samverkan i stor utsträckning bygger på enskilda engagemang blir systemet sårbart och
det finns då anledning att sträva efter att tydligt  knyta samverkan till funktion och inte till
person/ behandlare.

Ansvar är centralt för samverkan ur ett långsiktigt perspektiv och då ett gemensamt ansvar för
att bistå och underlätta för verksamheterna i sin utövning vilket betonas i tidigare forskning.
Elevhälsan lyfter fram en faktor som direktkontakt via telefon i samband med ett ärende som
ett sätt att få samverkan att fungera. 

Hur samverkan prioriteras och på vilka grunder

Det  är  alltså  skillnader  som  utgår  ifrån  respektive  organisations  uppbyggnad  och
institutionella  miljö,  men  även  skillnader  i  lagskyldigheten  som  påverkar  när  det  gäller
samverkan.

I tidigare forskning betonas att det som ska vara styrande är individens behov (ungdomens),
och inte de uppsatta mål som gäller för verksamheterna. Om man skulle prioritera efter detta
skulle samverkan kanske få mer legitimitet då fokus skulle vara ungdomen.

Samverkan idag mellan verksamheterna sker en gång per termin, och därutöver är det upp till
den enskilde behandlaren att samverkan sker när denne anser att behov finns. 

Handlingsutrymmet är stort för den enskilde behandlaren på BUP, det är upp till behandlaren
själv att avgöra om den anser att samverkan ska ske, vilket ger stora individuella skillnader
mellan ärendena och blir även en prioriteringsfråga. 

30



Det är sällan ärendets problematik som avgör om samverkan kommer till stånd, utan vilken
behandlare som får ärendet och dennes syn på samverkan.

Vi förstår genom intervjun att trycket på BUP är stort, och då prioriterar de inte samverkan i
första hand, i kontrast till skolan och dess prioriteringar. När citat,  vårdgarantin styr mycket
av verksamheten på BUP, som det ser ut idag enligt en av intervjupersonerna, ger detta klara
direktiv för var fokus ska ligga, och med en åtstramad tidsram från kontakt till första besök
minskar  benägenheten  att  sjösätta  tidskrävande  åtgärder,  även  om  det  skulle  gagna
behandlingsresultatet i det långa loppet.

När samverkan prioriteras är det citat,  inspirerade när det funkar som det ska  säger en av
informanterna.  Det  finns  dock en  önskan om att  vilja  samarbeta och samverka mer,  men
formen, strukturen är inte upparbetad mellan verksamheterna. En av intervjupersonerna tyckte
att samverkan fungerade relativt bra som det såg ut i dag, men påpekar trots det att det finns
mycket som behöver utvecklas.

En framgångsfaktor skulle kunna vara att utveckla och tillgängliggöra första linjens hälso-
och sjukvård mer för ungdomarna, så att mer resurser skulle frigöras på BUP för att kunna
jobba mer med samverkan, men det framkom i intervjun att  ovan nämnda inte var så väl
utbyggt i denna stad.

Egna reflektioner

Man kan reflektera över samverkan på flera plan. Ett är att det inte behöver gynna individen
att samverka enligt en del forskare. Faktorer som att behandlarens oro avtar när samverkan
påbörjats och att ungdomens situation nödvändigtvis inte har förändras utan kan förlängas
enligt författaren Blomqvist (2009). Med andra ord en stor risk att behandlaren förlorar det
centrala fokusen som ska vara ungdomen.

Sammanfattningsvis  i  vårt  material  fick  vi  fram  tre  mer  övergripande  faktorer  som
individuellt, organisatoriskt och strukturellt.

De individuella faktorer vi funnit som är av vikt för en fungerande samverkan är vikten av
kunskap om varandras professioner,  vilka förväntningar som finns på andra yrkesgrupper,
viljan att samverka, ömsesidig respekt, lyhördhet och en fungerande kommunikation.
En infallsvinkel är att handlingsutrymmet kan bli olika stort från behandlare till behandlare
vilket för oss inte känns riktigt tillfredsställande då vi tror att det kan riskera patientsäkerheten
i stort. 
De organisatoriska faktorerna för samverkan som vi funnit är gemensamma mål, att stöd och
förutsättningar ges från ledningshåll,  ekonomisk ansvarsfördelning, intresse för samverkan
från samtliga inblandade parter, tröghet att starta upp samverkan och få till stånd en långvarig
och livskraftig process. 
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De strukturella faktorerna är att olika verksamheter styrs av olika lagar och förordningar och
har även olika befogenheter, utbildning, kunskap, språk och synsätt.  Aspekter som tydligare
ramverk, tydligare lagar, ger mer fokus på själva samverkan mellan verksamheterna, mer på
process och mindre på strukturen, vilket vi uppfattar skulle underlätta samverkan.  

Vår upplevelse är att det är en maktkamp och konflikt inbyggt i själva samverkansbegreppet.
Trycket i stort utifrån ett samhällsperspektiv förändras ständigt och kräver ett helhetstänk där
flera  parametrar  behöver  vävas  ihop  för  att  de  olika  systemen  ska  fungera  och  kunna
vidareutvecklas. 
Vi menar på att det finns flera vinster i ett samhällsperspektiv och skulle underlätta de jobb vi
ska utföra om vi hjälper varandra över gränserna genom samverkan.
Vi tror att man kan göra det lätt eller svårt med samverkanspusslet, beroende på vilket synsätt
man har och vilket sätt man väljer att hantera samverkan.

Resultatet i vår undersökning visar på flera intressanta perspektiv.
Ett förslag på vidare forskning är att fördjupa sig i det som framkommit i denna studie med
fler intervjuer för att få mer bredd och troligen fler variationer av själva fenomenet samverkan
med större spridning. Mer forskning kring detta skulle kanske kunna resultera i en modell som
syftar  till  att  optimera  samverkans  perspektiv-  och  funktion  som  skulle  kunna  visa  på
lösningar inom befintliga ramar och få effektivare organisationer.

Ett  annat  forskningsområde  som skulle  kunna  vara  av  intresse  är  att  göra  en  kvantitativ
undersökning  med  ”brukarna”  (ungdomarna)  för  att  fånga  upp  deras  upplevelse  av  den
samverkan  som bedrivs.  Det  känns  som ett  naturligt  sätt  att  undersöka  fenomenet:  sätta
”brukaren”  (ungdomen)  i  centrum  i  den  samverkan  som  ges  och  på  det  viset  få  ett
brukarperspektiv.
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Bilaga 1

Brev och muntlig information som gavs vid intervjuerna.

Hej!

Vi är två socionomstudenter, Susanne Bergström och Kristina Lundberg som går termin 6 på 
Umeå universitet och skall skriva en uppsats. Vårt syfte att få en fördjupad kunskap, 
förståelse om hur elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ser ut, vilket stöd och 
behandlingar som erbjuds samt se hur samverkan fungerar. Vi vill även lägga fokus och tyngd
på fenomenet, samverkan i en kontext och i slutändan förhoppningsvis bidra med ökad 
kunskap inom ämnet. 

Vi vill ge informera om de fyra etiska aspekterna:

Informationskravet, som uppfylls genom den muntliga information som ges när intervjuarna 
äger rum om studiens genomförande och syfte samt att studien kommer utmynna i en uppsats 
men även genom detta brev. 

Samtyckeskravet, vilket innebär att du som intervjuperson själv har rätt att bestämma om din 
medverkan i studien och att du när som helst kan avbryta din medverkan. 

Konfidentialitetskravet, kommer att säkerställas genom att vi kommer att koda all materialet 
så att bland annat namn av avidentifierade i vår uppsats. Under själva arbetets process 
kommer allt material att förvaras på ett sådant sätt så att igen annan kommer åt det. När 
uppsatsen är färdig och godkänd kommer de inspelade ljudfilerna att förstöras. 

Nyttjandekravet, kommer att tillgodose genom den information som nu ges att intervju 
material endast kommer att användas i detta forskningssammanhang och du kommer att 
erbjudas ta del av uppsatsen när den är klar och är godkänd. Vi kommer inte att sälja eller 
sprida information utan kommer endast att presenteras i vår uppsats.

 Tack för att du vill medverka.

Våra kontakter uppgifter är via mejl,

 susannenasholm@hotmail.com och kristina.b.lundberg@gmail.com

Våra mobilnummer, Susanne, 0702781108 och Kristina, 0731800123
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Bilaga 2

Semi strukturerade intervjuguide, Intervjutid, avsatt: två  timmar

Bakgrundsfrågor

Ålder?

Kön?

Hur länge har du arbetat?

(Grund)utbildning?

Organisation

Hur ser din organisation ut?

Vilket är ditt uppdrag?

Vilka professioner finns representerade på din verksamhet?

Finns det uttalade tidsramar för ert arbete?

Vilket regelverk är det som styr ditt arbete?

Vilka behandlingar/insatser ges?

Är det några speciella teoretiska grunder/metoder ni bygger ert arbete på?

Samverkan/Samarbete

Med vilka samarbetar du med externt?

Hur ofta sker samverkan?

Vad ser du som svagheter eller styrkor när det gäller samverkan i din verksamhet?

Hur mycket tid ägnas åt samverkan mellan andra myndigheter?

Hur ser du på samverkan?

Vilka hinder eller möjligheter finns det för samverkan?

I vilka situationer eller ärenden är samverkan aktuell?

Finns det saker som du skulle vilka utveckla och förbättra, i så fall vad/hur?

Har du sett någon förändring över tid?

Hur ser samverkan ut mellan BUP och elevhälsan?

Påverkar sekretessen samverkan på något vis?

Ungdomars hälsa

Har du sett någon förändring gällande ungdomars behov av stöd och hjälp över tid?

I så fall vilka faktorer har förändrats?
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Bilaga 3         

                                                                                                                                 
Konventionell innehållsanalys, elevhälsan

Koder,                                             Kategorier,                                       Tema

                                                        Manifest nivå,                                  Latent nivå

Metod, bed & insatser

Systemteori, individuellt, 
handlingsutrymme               

Bedömning ”

Utredningar, ohälsa Bedömning ”

Krav, tidsaspekt, lag Skolplikt, org. uppdrag ”

Olika yrkesgrupper Team

Socialen, BUP, andra aktörer Samordna Samverkan

Kompisar, familjen, omgivning, 
samhälleliga strukturer

Nätverk ”

Rektor, kollegor Kunskap Utvecklingsområde

Lite resurser, stor belastning Pengar, handlingsutrymme ”
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Bilaga 4  

                                                                                                                                         
Konventionell innehållsanalys, barn- och ungdomspsykiatrin

Koder,                                                  Kategorier,                       Tema

                                                             Manifest nivå,                  Latent nivå

Familje, grupp Metod Behandling

Kognitivt, individuellt Metod             ”

Utredning, psykisk ohälsa Metod ”

Krav, tidsaspekt, Vårdgaranti, sekretess Organisation, uppdrag

Olika yrkesgrupper Team  ”

Elevhälsa & andra aktörer, hinder, 
möjligheter, ofta

Samordna, samsyn Samverkan

Kompisar, familj, andra 
myndigheter, helhetsbild

Nätverk ”

Personal, kunskap Kompetens Resurser

Lite resurser, hög belastning Antal behandlare, 
pengar

”

Ingen primärvård Andra resurser ”
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Bilaga 5  
                                                                                                                         

Uppdrag
Skolkurator arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns 
presenterat i skolans styrdokument. Skolkurator ingår i skolans Elevhälsa. Skolkurator är 
sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala 
och psykosociala kompetensen.

Tillämpliga lagar och styrdokument:
■ Nya skollagen, SFS 2010:800
■ Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

fritidshemmet 2011

■ Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och

fritidshemmet 2011

■ Läroplan för grundsärskolan 2011

■ Gymnasieförordning (2010:2039)

■ Förordning om läroplan för specialskolan samt för

förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

(SKOLFS 2010:250)

■ FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) (1989)

■ Salamanca-deklarationen 1994 (undervisning av elever med behov av särskilt stöd)

■ Diskrimineringslag (2008:567)

■ Socialtjänstlagen (2001:453)

■ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

■ Förvaltningslagen (1986:223)

Vägledande dokument:

Regeringens proposition Hälsa, Lärande och Trygghet (2001/02:14).

Mål

Att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som 

främjar lärande.

Skolkurators arbete

Skolkurator tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och 
samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I detta arbete ingår att skapa 
möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet 
och i det övergripande förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolkurator samarbetar och 
samverkan inom och utom organisationen.
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Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt 
riktade till enskilda eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande 
insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå 
kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

Skolkurator:

■ genomför yrkesmässiga samtal, såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom 
utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer,

■ företräder elever i behov av särskilt stöd genom att lyfta fram elevens perspektiv,

■ initierar och deltar i nätverksarbete kring elever,

■ utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskild elev bland annat 
som underlag inför upprättande av åtgärdsprogram,

■ initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänst och polis, förmedlar kontakt med 
psykiatri, arbetsförmedling, ungdomsmottagning med mera,

■ arbetar med grupper av elever vid akuta behov och i förebyggande syfte,

■ ger handledning och konsultation till skolpersonal,

■ ingår i skolans elevhälsoteam,

■ tillför social och psykosocial kompetens i skolans elevhälsoarbete,

■ medverkar i klass- och överlämnande konferenser,

■ ingår i skolans grupp för kris- och katastrofberedskap

■ medverkar i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner,

■ arbetar med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och 
likabehandling,

■ påtalar förändringsbehov i skolan för att skapa en trygg, miljö,

■ bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska 
verksamheten,

■ bidrar till personalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området,

■ samverkar med samhällets resurser (socialtjänst, psykiatri, habilitering, fritid, polis, 
ungdomsmottagning med flera).

Kompetens:

Skolkurator är socionom eller har annan likvärdig utbildning och är skolans sociala och 
psykosociala expert. Skolkurators yrke ställer stora krav på självständighet i yrkesrollen och 
erfarenhet av socialt arbete är av stor vikt. Den professionella kompetensen omfattar 
kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap såsom socialt arbete, sociologi, psykologi, 
statsvetenskap, socialt förändringsarbete, psykosocialt behandlingsarbete samt både socialrätt 
och juridik. Professionella kunskaper i samtalsmetodik är en förutsättning för skolkurativt 
arbete. Centrala utgångspunkter är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och 
människors samspel med omgivningen utifrån ett salutogent perspektiv. 

40



Utöver ovanstående finns flera kvalificerade fortbildningar lämpliga för yrket. 

Denna yrkesbeskrivning revideras av Sveriges Skolkuratorers Förening varje kalenderår. 

Första upplagan upprättades i Stockholm 2008. Bollnäs oktober 2011 (Skolverket, 2013).

Verktyg och metoder för att säkerställa kvaliteten:

■ Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser,

■ Handledning, extern och yrkesspecifik,

■ Dokumentation,

■ Vidareutbildning enligt individuell kompetensutvecklingsplan,

■ Introduktionsplan och mentorskap för, nyanställda,

■ Samverkan med skolkuratorers nätverk lokalt, nationellt och internationellt,

■ Omvärldsbevakning, aktuell utveckling och forskning inom skolsocialt arbete,

■ Yrkesetiska riktlinjer,

■ Kvalitetsprogram för elevhälsan (på skolnivå, på kommunnivå)

Sveriges Skolkuratorers Förening arbetar för att en påbyggnadsutbildning i skolsocialt arbete/

skolkurators arbete skapas.

(Sveriges skolkuratorers förening, 2012). 
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Bilaga 6

Styrkort för barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin
Psykiatrins styrkort utgår från Landstingsplanen 2012-2014, Hälso- och sjukvårdsnämndens 
balanserade styrning 2012-2014.

VERKSAMHETSIDÉ:

Vår idé är att tillhandahålla en god och tillgänglig specialiserad psykiatrisk vård, med närhet 
och med ett brett utbud av behandlingsinsatser, anpassad efter patienternas behov, utförd av en
personal med bred kompetens och som trivs med arbetet.

VISION:

Vår vision är trygg och nära vård för liv och psykisk hälsa för både barn, ungdomar, kvinnor 
och män. Med ”Trygg vård” menar vi en vård som tillhandahålls av kunniga och kompetenta 
medarbetare så att patienten erhåller en god och säker vård. ”Nära vård” betyder en vård som 
tillhandahålls med engagemang, förståelse, medkänsla och geografisk närhet.

Med ”för både kvinnor och män” menar vi en vård som är likvärdig och som utgår från 
patienternas behov, oavsett kön.

VÄRDEGRUND:

”Vår drivkraft är inflytande och ansvar”

-         att känna ömsesidig tillit

-         att påverka kräver tillgänglighet, lyhördhet och vilja till dialog

-         att organisationens ram och struktur befrämjar personligt ansvarstagande

”Vi vill alla göra ett bra arbete”

-         att samarbeta, ha god framförhållning

-         att ta ansvar för sin kompetensutveckling, kunna växa med sin uppgift

  -         att känna tillfredsställelse med arbetet

”Vi har glädje av att vi inte är lika som bär”

-         att respektera varandras idéer, åsikter och kompetens gör att vi utvecklas

  -         att ge plats för både och i stället för antingen eller, gör oss till ett lag att olikhet ger      

            livskraft mångfald (Landstinget Västernorrland, 2011).
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