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Abstract  

 

Collaboration between social services and private schools – an interview study with 

school staff 

 

It is legislated that social services and schools should collaborate on issues concerning 

children in distress or at risk of being abused.  The purpose of this study was to from the 

perspectives of school personnel in private schools investigate the collaboration between 

these elementary private schools and social services and to highlight suggestions for 

improvement. We conducted seven interviews with staff from three different private 

schools. From the perspectives of the interviewees the results indicated that there was no 

actual collaboration. We have analyzed the results with the help of organization theory 

and situational leadership theory. The study shows that the interviewed staff from the 

private schools wish for better and faster collaboration with the social services regarding 

children in distress or at risk of being abused, in order to better be able to support the 

children at school. The suggestions for improvement are that the social services should 

have a routine to provide feedback on each received report regarding concern for children 

and that there should be a possibility to ease secrecy.   

 

Keyword: Collaboration, consensus, private school, organizational structure , 

leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  

 

Det finns lagstadgat att socialtjänst och skola ska samverka i frågor gällande barn som far 

illa eller riskerar att fara. Syftet med denna studie var att undersöka hur personal vid tre 

olika friskolor ser på samverkan mellan friskolor och socialtjänsten samt lyfta fram 

förslag till förbättringar. Vi genomförde sju kvalitativa intervjuer med personal från tre 

olika friskolor. Resultaten var till stor del entydiga om att det, från den intervjuade 

personalen på friskolornas perspektiv, inte existerar någon egentlig samverkan. 

Resultaten analyserades med hjälp av organisationsteori och situationell ledarskapsteori. 

Studien visar på att den intervjuade personalen vid de aktuella friskolorna önskar en bättre 

och snabbare samverkan med socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa för att bättre kunna stötta barnet i skolan. De förslag på förbättringar som 

informanterna önskar är bland annat att socialtjänsten ska ha en rutin för att ge en 

återkoppling på varje inkommen orosanmälan samt att det ska finnas en möjlighet att lätta 

på sekretessen.  

 

Nyckelord: Samverkan, samsyn, friskola, organisationsstruktur, ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord  

 

Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner vars medverkan och engagemang har 

gjort denna studie möjlig. Tack för att ni tog er tid! Vi vill också tacka vår handledare 

Jimmy Munobwa. Vi som har skrivit denna studie, Christina Sandqvist och Aireen Vainio 

har till lika delar ansvarat för genomförandet och slutförandet av studien. Vi har 

gemensamt utfört intervjuerna, transkriberat och bearbetat materialet samt analyserat och 

färdigställt detta arbete. Våra olikheter har lett till flertalet diskussioner och berikat oss. 

 

Christina Sandqvist & Aireen Vainio 

Södertälje 2016-07-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................................... 1 
Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 2 
Begreppsförklaringar .................................................................................................... 2 

Vårdnadshavare ........................................................................................................ 2 
Friskola ..................................................................................................................... 2 

Orosanmälan ............................................................................................................. 3 
Sekretess ................................................................................................................... 3 
Samverkan ................................................................................................................ 4 

Uppsatsens disposition.................................................................................................. 4 

Bakgrund........................................................................................................................... 5 

Tidigare forskning ............................................................................................................ 7 
Historik om samverkan ................................................................................................. 7 
Perspektiv på samverkan .............................................................................................. 8 

Samverkan och organisationsstruktur ........................................................................... 9 
Framgångsfaktorer för en lyckad samverkan ............................................................. 11 

Faktorer som hindrar en lyckad samverkan ................................................................ 12 
Samverkansforskning i dagsläget ............................................................................... 13 
Sammanfattning .......................................................................................................... 13 

Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................. 14 
Organisationsstruktur.................................................................................................. 14 
Situationell ledarskapsteori......................................................................................... 16 

Metod .............................................................................................................................. 19 
Forskningsdesign ........................................................................................................ 19 

Urval av litteratur........................................................................................................ 19 
Tillvägagångssätt ........................................................................................................ 20 

Urval och avgränsningar ......................................................................................... 20 

Beskrivning av deltagande verksamheter och intervjupersoner ............................. 21 
Undersökningens genomförande ............................................................................ 22 

Analysmetod ........................................................................................................... 23 
Uppsatsens trovärdighet.......................................................................................... 23 
Reliabilitet............................................................................................................... 24 

Validitet .................................................................................................................. 24 
Generaliserbarhet .................................................................................................... 24 

Etiska ställningstaganden........................................................................................ 25 

Resultatredovisning och analys av empiri ...................................................................... 26 
Tema 1 ........................................................................................................................ 26 

Hur sker samverkan mellan friskola och socialtjänst ............................................. 26 
Bristande återkoppling ............................................................................................ 27 

Samverkansprojekt ................................................................................................. 28 
Analys ......................................................................................................................... 28 

Ledarskapet i samverkanssituationer ...................................................................... 29 

Tema 2 ........................................................................................................................ 30 
Hur beskriver informanterna syftet med samverkan mellan socialtjänsten för 

friskolor? ................................................................................................................. 30 
Tema 3 ........................................................................................................................ 31 

Vilka faktorer främjar samverkan? ......................................................................... 31 

Kontinuitet .............................................................................................................. 32 



 

 

 

Specialisering.......................................................................................................... 33 
Vilka faktorer hindrar samverkan? ............................................................................. 33 

Sekretess ................................................................................................................. 34 

Återkoppling ........................................................................................................... 34 
Vårdnadshavares brist på samtycke ........................................................................ 35 

Bristande samsyn .................................................................................................... 35 
Tid och resurser ...................................................................................................... 35 

Analys ......................................................................................................................... 36 

Tema 4 ........................................................................................................................ 37 
Förslag på förbättringar .......................................................................................... 37 

Analys ......................................................................................................................... 38 

Diskussion....................................................................................................................... 40 
Sammanfattning av resultat ........................................................................................ 40 

Resultatdiskussion ...................................................................................................... 41 
Metoddiskussion ......................................................................................................... 42 

Litteraturförteckning ....................................................................................................... 44 

Intervjuguide ................................................................................................................... 47 

Samtyckesblankett .......................................................................................................... 49 

 



 

1 

 

Inledning  
 

Vi som skriver denna uppsats är båda föräldrar till barn i skolåldern. En utav oss har 

genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på socialtjänstens enhet för barn och 

ungdom vilket medfört diskussioner och funderingar kring hur samverkan mellan skola 

och socialtjänst ser ut.   

 

Utifrån att ha fört inledande explorativa samtal med både en lärare på en grundskola och 

en socialsekreterare på enheten för barn och ungdom framkom att det finns svårigheter i 

samverkan dem emellan gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa. Svårigheterna 

för läraren bestod i att denne upplevde att informationen från socialtjänsten kring barn 

som är aktuella där var bristfällig och ibland fick läraren ingen information alls. Detta 

försvårade lärarens arbete för att ge dessa barn det stöd de kunde behöva för att klara sin 

skolgång. Läraren upplevde också att beslut fattades av socialtjänsten och verkställdes 

allt för fort för att denne skulle kunna ge barnet en bra övergång vid till exempel ett 

skolbyte. Socialsekreteraren i sin tur uppfattade det som att skolan trodde att 

socialtjänsten inte gjorde någonting. Detta då socialtjänsten, på grund av sekretess, inte 

kan delge skolan information kring barn som är aktuella hos dem. Personen beskrev det 

också som att de stod på varsin sida och att man skulle vara försiktig med att gå in på 

varandras revir. 

 

Detta kan för socialt arbete vara relevant att undersöka då socialtjänsten har ansvar för att 

både förebygga samt hjälpa och stödja om behov föreligger. Socialtjänsten har till uppgift 

att samverka även med privata aktörer. Oavsett om elever väljer friskola eller kommuna l 

skola så har kommunen skyldighet att tillgodose barnens rättigheter. Vi tänker att denna 

studie kan bli intressant då det inte verkar finnas så mycket tidigare forskning kring 

samverkan mellan friskola som privat aktör och socialtjänst. Det vi hittills hittat tyder på 

att det finns svårigheter i samverkan samt att det är ett ännu outforskat ämne. Vi vill 

uppmärksamma hur samverkan mellan friskola och socialtjänst fungerar för att 

yrkesverksamma inom dessa verksamheter ska bli medvetna om och söka åtgärda 

eventuella brister. 

 

I samband med ett seminarium under vår socionomutbildning framkom från andra 

studenter att samverkan mellan socialtjänsten och skolan i deras hemkommuner endast 
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inkluderade kommunala skolor. Här föddes en idé om att undersöka hur samverkan ser ut 

mellan socialtjänst och friskolor. 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur personal på friskolor upplever 

samverkan med socialtjänstens enhet för barn och ungdom. 

 

Frågeställningarna är: 

- Hur upplever informanterna att samverkan mellan friskolor och socialtjänsten 

sker?  

- Vilket syfte menar informanterna att samverkan fyller för friskolor?  

- Vilka faktorer inom friskolor upplever informanterna underlättar respektive 

försvårar samverkan med socialtjänsten?  

- Hur kan samverkan mellan friskola och socialtjänst eventuellt förbättras?  

 

Begreppsförklaringar 

Vårdnadshavare 

 
Vårdnadshavare innebär enligt Föräldrabalken 6 kap. de personer som har det juridiska 

ansvaret för barnet upp till 18 års ålder, vilket menas att de tillsammans måste vara 

delaktiga i beslut som rör barnet och bestämmer gällande barnets personliga 

angelägenheter. I vissa fall finns bara en vårdnadshavare som då har ensam 

bestämmanderätt (Munck, 2014). När vi skriver om vårdnadshavare menar vi de som är 

ansvariga för barnets uppfostran.  

Friskola  

 
Friskola är när en privat aktör driver en skola till skillnad från kommunala skolor vilka 

drivs av kommunen (Friskolornas Riksförbund). Båda finansieras av skattemedel. Enligt 

Friskolornas Riksförbund gäller samma regler för både kommunala skolor som friskolor 

vilket styrs av Skolinspektionen. Med privat aktör menar vi en juridisk person vilket kan 

beskrivas enligt följande: “juridiska personer är organisationer av olika slag, t.ex. de olika 

förenings- och företagsformer som finns som ekonomisk eller ideell förening, 

handelsbolag, aktiebolag eller stiftelse” (Friskolornas Riksförbund). För att få driva en 
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friskola har en juridisk person efter ansökan fått medgivande av Skolinspektionen 

(Friskolornas Riksförbund).  

Orosanmälan 

 

Orosanmälan är enligt SoL 14 kap. 1 § en skyldighet att göra för yrkesverksamma inom 

myndigheter som är i kontakt med barn. Orosanmälan ska då göras så fort någon 

misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Anmälan görs till socialtjänsten i 

den kommun som personen bor i (Munck 2014). 

Sekretess 

 

Sekretess inom myndigheter är stark och påverkar hur mycket och vad man får säga. 

Socialtjänsten har således en stark sekretess i enlighet med den lagstiftning som finns. I 

26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen anges att sekretess gäller om det inte står 

klart att den enskilde inte lider men om uppgifterna röjs (Munck, 2014). Utgångspunkten 

är alltid den enskilde personens upplevelse. Sekretessen är så pass stark att 

utgångspunkten är att all information är hemlig om man inte är absolut säker på att ingen 

far illa eller får obehag utav att informationen kommer fram (Clevessköld, Lundgren & 

Thunved, 2012). Sekretess vid samverkansprocesser är viktig att beakta så att ingen lider 

men, det vill säga att ingen kommer att fara illa utav den information som lämnas 

ut.  Socialtjänsten hanterar en mängd viktigt och känslig information om enskilda 

personers tillstånd. Sekretessbestämmelserna används för att skydda den enskildes 

personliga integritet samt även för att minska antalet personer som tar del av den känsliga 

informationen (Socialstyrelsen, 2012).  

 

 I skollagen 29 kap 13 § står det att huvudmannen samt de som är anställda i verksamheten 

ska samverka på socialnämndens initiativ (Munck, 2014). Gällande utlämnade av 

uppgifter råder 14 § Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (ibid). Många gånger kan 

det verka som att dessa bestämmelser gällande sekretess kan försvåra när det gäller 

samarbetet för att hjälpa en person som är i behov av stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 

2012). Om vårdnadshavare för en minderårig person samtycker till att information lämnas 

ut på ett visst sätt så bryts den delen av sekretessen. Det kan då handla om att samtycke 

ges till att specifika uppgifter lämnas ut till en viss person. Fördelaktigast är att eleven 

eller vårdnadshavarna själva delger information till de som behöver den enligt Statens 

offentliga utredningar 2000:19. 
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Samverkan 

 
Samverkan kan definieras på olika sätt. Vi har valt att utgå från definitionen ”medvetna 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2005). Samverkan innebär att 

flera parter måste förhålla sig till varandra. I alla sociala interaktioner finns en möjlighet 

till att utöva makt. Makt är central för förståelsen kring uppbyggandet av hållbar 

samverkan (Danermark, 2015).   

 

Uppsatsens disposition 
 
Vårt examensarbete är uppdelat i sju övergripande kapitel. Det första kapitel är indelat i 

inledning, syfte och frågeställning, begreppsförklaringar som är relevanta för vårt arbete 

och en disposition. I kapitel två presenterar vi bakgrund. I det tredje kapitlet behandlar vi 

tidigare forskning där vi beskriver hur kunskapsfältet ser ut. Det fjärde kapitlet redovisar 

de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av i uppsatsen. Kapitel fem 

presenterar våra metodval, tillvägagångssätt, uppsatsens trovärdighet och våra etiska 

ställningstaganden. I kapitel sex sammanställer vi resultat- och analysdelen av de 

intervjuer vi genomfört. Det sjunde och sista kapitlet innehåller en sammanfattning av 

resultaten, en kritisk diskussion kring uppsatsens resultat samt en kritisk 

metoddiskussion. 
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Bakgrund 
 

Nationella mål med socialtjänsten finns angivna i (SoL 2001:453), Socialtjänstlagen 

(Munck, 2014). Där lyfter lagstiftarna fram att barnets bästa särskilt ska beaktas i SoL 1 

kap. 2 §. Detta regleras också på internationell nivå i FN:s barnkonvention artikel 2 där 

det anges att allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn ska vägledas av barnets 

bästa (Holmqvist, 2015). Svensk lagstiftning är också tydlig med  att socialtjänsten 

innehar det yttersta ansvaret gällande att individer får det stöd de behöver enligt SoL 2 

kap. 1 § (Munck, 2014). Vidare finns angivet i SoL 5 kap. 1 a § att socialtjänsten ska 

samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra berörda gällande barn som 

far illa eller riskerar att fara illa samt aktivt verka för att samverkan ska komma till stånd 

(ibid). I samma lag 14 kap. 1 § anges en skyldighet att “anmäla till socialnämnden om de 

i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. En av de 

verksamheterna som åsyftas i lagen är skolan (ibid). 

 

Privatiseringen av skolor kom till under 1990-talet. Friskolereformen 1992 gjorde att 

enskilda företag kunde starta skolor. I och med detta så fick eleverna själva välja skola 

(Sandin & Sundkvist, 2014). För att driva en privatskola krävs ett godkännande från 

Skolinspektionen. Varje elev får med sig en skolpeng, grundbelopp, som skall tillgodose 

bland annat undervisning, lärverktyg och elevhälsa (Skolinspektionen, 2015). Sandin och 

Sundkvist (2014) menar att några av tankarna med friskolor var att det skulle ge 

konkurrens till att påverka kvaliteten och undervisningen, föräldrarna skulle möjliggöras 

till större insyn och engagemang samt även att segregeringen skulle minska i vissa 

områden. Friskolor gav möjlighet till andra alternativ till skillnad från det kommuna la 

uppdraget som handlar om en skola med lika villkor för alla (Sandin & Sundkvist, 2014). 

Skolåret 2014/15 fanns det 4040 kommunala skolor till skillnad från 800 friskolor 

(Skolverket, 2016). Bengtsson, Norrman och Uggla (2013) lyfter fram att 

samhällsutvecklingen har medfört en fragmentisering i form av nya aktörer och 

driftsformer. Privata aktörer är viktiga samverkansparter men olika aktörer och 

kunskapsfält skapar en utmaning när det kommer till samverkan för barn och unga. 

Socialstyrelsen framhåller också att samverkan mellan kommunala och privata aktörer är 

ett outforskat område (Bengtsson m.fl., 2013).  
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Utifrån detta anser vi det vara relevant att undersöka om och hur samverkan sker mellan 

socialtjänsten och friskolor, vilka faktorer som påverkar denna samverkan samt vad som 

eventuellt skulle kunna förbättra samverkan mellan socialtjänsten och friskolor.  
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Tidigare forskning 
 

Historik om samverkan 
 
Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen gav år 1971 ut råd och riktlinjer 

för att stärka samarbetet mellan polis, socialtjänst och skola. Uppföljningar av detta har 

visat att samverkansmodeller ofta är kortvariga och oavsett framgång har de inte på lång 

sikt kunnat influera verksamheten. En återkommande fråga har varit hur man ska 

åstadkomma en mer solid samverkan (Skolverket, 2016).  

Betänkandet Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa 

och utveckling SOU 2000:19 har sin grund i en enkätstudie till statistiskt utvalda 

kommuner, sju intervjuer med kommunledningar samt intervjuer med olika professioner 

på 14 skolor. I betänkandet framkommer bland annat att det uppmärksammats ett behov 

av mer samverkan mellan skolor och andra aktörer, att det inte är särskilt vanligt med en 

mer systematiserad och organiserad samverkan och att begreppet sekretess ofta dykt upp, 

både som ett problem men också som något att ta till för att undvika samarbete. Vidare 

framkommer att samverkan kräver tid för att bygga goda relationer och därmed erhålla 

en samsyn om syftet med samverkan (SOU 2000:19). 

 

I betänkandet förtydligas vidare att kommunen enligt socialtjänstlagen bär ansvaret för 

att kommuninvånarna erhåller den hjälp och det stöd som de är i behov av. Detta gäller i 

synnerhet för barn och ungdomar som uppvisar tecken på en ogynnsam utveckling. 

Ansvaret för att samarbeta med andra samhällsorgan i syfte att gynna goda miljöer i 

kommunen åligger socialnämnden. I skolan befinner sig så gott som alla barn och 

skolpersonal träffar barnen under en längre tid, kontinuerligt. Därmed har skolan en 

särställning då de kan få en mångfacetterad bild av barnets beteende, agerande och 

förändringar (ibid).  

 

Utifrån intervjuerna med skolpersonal i Statens offentliga utredningar 2000:19 lyfts att 

det saknas kommunikation med socialtjänsten vilket anses hindra samverkan. 

Informanterna upplevde att de anmälde ut i tomma luften då de inte fick en bekräftelse på 

att anmälan var mottagen. Kommentarer gällande ärendet utöver bekräftelse kan bara ske 

genom familjens samtycke (ibid).  

I betänkandet (SOU 2000:19) lyfts också fram exempel på lyckad samverkan mellan 

skola och socialtjänst vilket lett till bland annat förtroendefulla relationer mellan skola 
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och socialtjänst. Tidsbrist sågs som det största hindret för samverkan av informanterna. 

Andra svårigheter var hög personalomsättning samt otydliga ansvarsgränser (ibid). 

 

Perspektiv på samverkan 
 
Backlund (2007) tar upp olika faktorer som framkommit av tidigare forskning vilka 

påverkar samverkan mellan skola och socialtjänst. Det hon menar ofta beskrivs ligga 

bakom de svårigheter som finns gällande att samverka är sekretessen, bristen på 

återkoppling, personalbyten och resurser samt omorganisationer i verksamheterna.  

 

Vidare skriver Backlund (2007) att den efterfrågan som finns gällande samverkan i många 

fall kommer från skolans sida vilka önskar stöd och hjälp för att få större kunskap och 

bredd angående hur de ska bemöta elever. Detta kan då leda till att skolan hamnar i en 

beroendeställning jämtemot socialtjänsten, vilket kan ses som ett hinder. I Backlunds 

(2007) studie framkom från majoriteten av de intervjuade, som företrädesvis bestod av 

skolledare från slumpmässigt utvalda skolor i landet, att det fanns ett regelbundet 

samarbete mellan socialtjänst och polis men i större utsträckning med polis. De övriga 

informanterna menade att de inte hade någon samverkan eller väldigt sporadisk. 

 
Enligt ett dokument från Arbetsförmedlingen (2016) har samverkan alltid ett syfte. Det 

handlar i de flesta fall om att dela med sig av sina egna kunskaper samt att även ta del av 

de andra aktörernas kunskaper. För att detta ska vara genomförbart krävs av 

organisationerna att de är öppna för att dela med sig av sina tillgångar. 

I rapporten från Arbetsförmedlingen beskrivs att när samverkan fungerar på ett bra sätt är 

det en tillgång för alla parter då effektiviteten ökar. Det som främjar samverkan i en 

situation kan i en annan vara hindrande. Exempelvis kan tidsbrist vara en hindrande faktor 

för samverkan men om tid finns så främjar det samverkan (Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

I dokumentet från Arbetsförmedlingen (2016) framkommer också att det vanligaste när 

det gäller samverkan är att den egna organisationen inte kan lösa uppgiften på egen hand. 

En viktig regel som beskrivs i dokumentet är att samverkan endast bör ske när läget så 

kräver och inte annars (ibid). 

 

Samverkan kan, enligt dokumentet från Arbetsförmedlingen (2016) ske på tre olika sätt, 

interorganisatorisk samverkan, den som sker mellan organisationer, intraorganisato r isk 
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är den typ som sker inom organisationen samt interprofessionell samverkan vilken 

innebär den som sker mellan olika yrkesprofessioner. Som ovan nämnts gällande en 

viktig regel kan även nämnas att inte göra situationen mer komplex än vad som krävs. 

Det är också viktigt, enligt Arbetsförmedlingens (2016) dokument, att ha en strategi för 

gällande situation innan samverkan ska komma till. De olika aktörerna kan, innan 

samverkan kommer i gång, skapa sig kunskap om varandras områden, regler och resurser 

(Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

Samverkan och organisationsstruktur 
 

Grell, Ahmadi och Blom (2013) har genomfört en litteraturstudie med syfte att undersöka 

hur socialtjänstens klientarbete påverkas av organisationsstrukturen. De skriver i sin 

artikel om organisationsstruktur där graden av samverkan kan definieras utefter en 

glidande skala. På denna skala befinner sig integrering i ena änden och specialisering i 

den andra. Däremellan kan även koordination och kollaboration urskiljas. Vilken av dessa 

som beskriver organisationsstrukturen beror på ansvarsfördelningen samt arbetets 

utförande. Författarna menar att det finns olika mellanformer av dessa 

organisationsstrukturer. Begreppet samverkan använder de i sin studie för att beteckna 

olika slags interaktioner mellan organisationer (Grell m.fl., 2013). 

 

Specialisering innebär enligt Grell m.fl. (2013) organisationer som verkar bredvid 

varandra utan att interagera med varandra. Med koordination menas att olika separerade 

organisatoriska aktörer samordnar sina insatser och informerar varandra om vad som sker 

i den egna verksamheten. Aktörernas ansvarsområden och arbetsuppgifter kvarstår. 

Kollaboration kan förklaras med att de olika aktörerna bidrar med sina specifika 

kunskaper för att lösa mer gemensamma problem. I motsats till specialisering innebär 

integrering att personalen i en organisation dels riktar sig mot flera målgrupper och dels 

utför flera arbetsuppgifter (Grell m.fl., 2013). 

 

Det som talar för specialisering enligt Grell m.fl. (2013) är att en enskild medarbetare i 

en integrerad organisation kan ha svårt att tillgodose och hantera det komplexa område 

som det sociala arbetet utgör. Viss specialisering är således nödvändig. En nackdel med 

specialisering är att den leder till en uppdelning vilket gör att medarbetaren kan ha svårt 

att upptäcka andra problem hos en klient med komplexa behov. Medarbetaren går då 
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miste om helhetssynen vilken innebär att man även tittar på det sammanhang som klienten 

ingår i och hela dennes livssituation (Grell m.fl., 2013). 

 

Grell m.fl. (2013) menar att för integrerade organisationer är idén om helhetssyn 

grundläggande. Viss forskning har visat att denna organisationsstruktur främjar 

helhetssynen hos socialarbetarna samt relationen mellan socialarbetare och klient. 

Integrerade organisationer ”medförde kontakter med färre socialarbetare”, skapade ett 

större engagemang hos klienterna och gjorde dem mer positiva till stödinsatserna (Grell 

m.fl. 2013). Som nackdel lyfter Grell m.fl. (2013) fram att barnperspektivet kan gå 

förlorat i en integrerad organisation då vuxen- respektive familjeperspektivet tränger 

undan det. 

 

Kollaboration och koordination har enligt Grell m.fl. (2013) de nackdelar som framförts 

ovan gällande specialisering och integrering. En fördel med koordinerade insatser jämfört 

med specialisering är bland annat att utfallet blivit bättre för klienter med mångfacetterade 

behov. En annan fördel som förbättrar utfallet för klienter med insatser från olika aktörer 

är inrättandet av en samordnare med uppgift att koordinera insatserna (Grell m.fl., 2013). 

 

När det gäller kollaboration skriver Grell m.fl. (2013) att studier visar på hur olika 

organisatoriska aktörer med olika kunskaper kan påverka genom gemensamt arbete. 

Kollaboration innebär då att gränserna mellan de olika aktörernas områden och kunskaper 

luckras upp. Aktörerna har en gemensam målgrupp och kan erbjuda flera alternativ av 

stöd- och behandlingsinsatser. Tanken är att det ska uppstå en synergieffekt, vilket 

innebär att aktörerna vill ha ut mer än att bara addera insatserna. Detta skulle ge större 

värde än vid koordination. Detta har visat sig mer gynnsamt för vissa utsatta målgrupper 

(Grell m.fl., 2013). 

 

Studiens resultat visar på att ökad specialisering ökar möjligheten att möta klienternas 

komplexa behov och att det inte finns någon organisationsstruktur som är optimal för 

socialtjänsten (Grell m.fl., 2013). Grell m.fl. (2013) skriver att det istället verkar vara 

eftersträvansvärt att söka uppnå en balans mellan integrering och specialisering för olika 

behovstyper. Samverkan inom socialtjänsten blir aktuell då individers komplexa 

problematik inte går att sorteras inom de organisatoriska specialiserade enheterna. 

Fördelarna blir då att specifika kunskaper och arbetsuppgifter kvarstår. Tidigare 
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forskning har visat att det är svårt att uppnå de höga förväntningar som ofta är behäftade 

med samverkan. Vid mindre komplexa behov är en specialiserad organisationsstruktur att 

rekommendera (Grell m.fl., 2013).  

 

Framgångsfaktorer för en lyckad samverkan 
 

Enligt Bengtsson m.fl. (2013) är styrning, struktur och samsyn tre komponenter som 

beskrivs vara av vikt för fungerande samverkan. Enligt aktuell forskning kan dessa tre 

brytas ned ytterligare till grundläggande förutsättningar för lyckad samverkan (Bengtsson 

m.fl., 2013). Det rör sig då om “förankring, harmonierande regelverk, tydlig 

målformulering, tillräckligt med resurser, ändamålsenlig organisation och 

dokumentation, gemensamt synsätt samt god kunskap om det man samverkar kring och 

om varandra” (Bengtsson m.fl., 2013).  

 

Styrning innebär enligt Bengtsson m.fl. (2013) att det på alla ledningsnivåer bör finns en 

tydlig styrning för att samverkan ska fungera. Ledningen har bland annat till uppgift att 

förankra, legitimera och utforma mål med samverkan. Ledningens uppgift är också att 

tydliggöra verksamhetens uppdrag och regelverk (Bengtsson m.fl., 2013).  

Bengtsson m.fl. (2013 skriver att struktur går ut på att det för en lyckad samverkan krävs 

tydliga mål och målgrupper. Av vikt är också hur arbetsfördelningen ska se ut samt 

tydliga rutiner för samverkan. Verktyg som kan hjälpa till att skapa en struktur för 

samverkan är avtal och överenskommelser, riktlinjer för specifika områden, 

handlingsplaner samt samordnarfunktioner (Bengtsson m.fl., 2013). 

 

Samsyn betyder enligt Bengtsson m.fl. (2013) att det, när behov av samverkan med flera 

aktörer uppstår, behövs en gemensam förståelse för problemet. Aktörerna bör ha en 

unison värdegrund, respektera varandras uppdrag och kunskapsfält samt ha tillit till dessa. 

För att uppnå samsyn har “evidensbaserade metoder, insatser och bedömningsinstrument” 

visat sig vara användbara. Även “ gemensamma och standardiserade utrednings- och 

dokumentationssystem” stöttar samverkan (Bengtsson m.fl., 2013). 

 

Danermark (2015) tar upp att det för en långsiktig samverkan krävs kontinuerliga och 

hållbara strukturer för samverkan. Regeringen framhåller i Proposition 2002/03:53 vikten 

av kontinuitet både vad gäller regelbundna möten och deltagande i mötena. Detta för att 

skapa hållbara strukturer för samverkan. Andra förutsättningar för samverkan är att det 
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finns respekt och intresse för varandra, att det finns tydliga mål, att det finns resurser i 

form av tid och pengar och att ledningen förankrar samverkan inom de olika 

verksamheterna (Proposition 2002/03:53).  

 

Faktorer som hindrar en lyckad samverkan 
 

Bengtsson m.fl. (2013) skriver att förutsättningarna för samverkan påverkas av 

omvärldsförändringar då nya aktörer och driftsformer ställer nya eller andra krav på 

samverkan. De nya aktörerna kan ha krav på avkastning och därmed vilja åtskilja sitt 

uppdrag från kommunala verksamheter eller så kan regelverken för dessa aktörer se 

annorlunda ut. Vidare menar Bengtsson m.fl. (2013) att tydliga uppdrag kan innebära 

problem med gränsdragningen gällande vem som har ansvaret för vad. Socialstyre lsen 

anser att det saknas kunskap gällande hur samverkan påverkas av denna 

samhällsutveckling. Tidigare forskning visar dock att ökad fragmentisering inte ökar 

samverkan utan snarare försvårar den (Bengtsson m.fl., 2013).  

 

Fragmentering innebär enligt Bengtsson m.fl. (2013) att kraven ökar beträffande tydlig 

ansvarsfördelning samt ekonomisk och professionell gränsdragning. Bengtsson m.fl. 

(2013) skriver vidare att det i och med en ökad professionalisering och specialise r ing 

inom verksamheter riktade mot barn och unga har utvecklats en djupare kunskap och 

förståelse för deras problem samt behov av insatser. Detta i sig är gynnsamt för barn och 

unga. Mindre gynnsamt är att verksamheternas fördjupade kunskap och förståelse 

utvecklats parallellt vilket begränsar inblicken i och utbytet mellan verksamheterna 

(Bengtsson m.fl., 2013).  

 

Bengtsson m.fl. (2013) tar också upp att Riksrevisionen genomförde en granskning 2011 

angående organiseringen av stöd till minderåriga med funktionsnedsättning. Där 

uppmärksammades bland annat att om samverkan inte står som ett villkor i avtal mellan 

offentliga och privata aktörer så anser privata aktörer att samverkan inte ingår i deras 

uppdrag.  För att samverkan ska ske krävs tid och deltagande. Om kommunerna inte 

skriver in samverkan i sina avtal med privata aktörer kan de inte förvänta sig att dessa 

medverkar i samverkan (Bengtsson m.fl., 2013).  
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Samverkansforskning i dagsläget 
 
Bengtsson m.fl. (2013) tar upp att forskningen kring samverkan i Sverige är under 

utveckling, kanske till och med ännu i startgropen. Det finns ännu ingen central teoretisk 

kärna inom detta fält, även om tendenser till en teoretisk utveckling finns. Den 

vetenskapliga publiceringen av samverkansforskning är tämligen modest. 

Samverkansforskning i en svensk kontext saknar i dagsläget en solid teoretisk och 

empirisk förankring. Då antalet privata aktörer ökar finns frågor kring deras roll gällande 

att utveckla lyckade samverkanssammansättningar då de har andra intressen och lagar att 

förhålla sig till. Det finns en kunskapslucka angående hur detta påverkar 

omständigheterna för samverkan. Det behöver ske en utveckling inom detta område 

(Bengtsson m.fl., 2013).  

 

Sammanfattning  
 

Tidigare forskning lyfter fram att samverkan mellan privata och kommunala aktörer är 

ett relativt outforskat ämne samt att det inte finns någon egentlig teoretisk anknytning 

(Bengtsson m.fl. 2013). Det vi kan se generellt är att syftet med undersökningarna och 

projekten till stor del handlar om hur samverkan bör ske, hur den ska stabiliseras och 

implementeras samt vilka faktorer som främjar/hindrar samverkan. 

Omvärldsförändringar såsom nya aktörer och driftsformer påverkar samverkan genom 

exempelvis olika intressen och regelverk. Denna ökade fragmentisering kan försvåra 

samverkan då ansvarsfördelningen och syftet med samverkan inte är tydligt (Bengtsson 

m.fl., 2013). 

 

Vi har använt delar ur kapitlet om tidigare forskning för att jämföra denna studies resultat 

med vad som framkommit i tidigare forskning. Utöver detta har vi också haft visst fokus 

på begreppen, styrning, struktur och samsyn, både i genomförandet av studien och i 

studiens analysdel. 
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Teoretiska utgångspunkter  
 

I avsnittet nedan beskriver vi de tre teoretiska utgångspunkterna, organisationsstruk tur, 

situationell ledarskapsteori samt makt som vi kommer att utgå ifrån i vår analys.  

Vi har valt att analysera våra resultat genom bland annat begreppen specialiser ing, 

formalisering och centralisering-decentralisering, vilka förklarar 

organisationsstrukturens dimensioner. Detta då samverkan kan förklaras utifrån de 

tidigare behandlade begreppen, integrering, koordination, kollaboration och 

specialisering som ofta förknippas med organisationsstruktur.   

 

Organisationsstruktur 
 
Abrahamsson och Andersen (2014) skriver att när individer gemensamt försöker lösa 

specifika uppgifter sker en arbetsfördelning naturligt. Detta leder till att en struktur 

uppstår. Vissa menar att arbetsfördelning är en grundstomme för en organisat ion. 

Organisationsstrukturen beskriver hur arbetet är ordnat i en organisation och hur 

arbetsfördelningen ser ut. I och med arbetsfördelning uppstår ett koordinationsbehov. 

Detta gör att vissa få utsedda personer i en organisation tilldelas uppgiften, ansvaret samt 

befogenheten att koordinera vilket ger dem auktoritet att bestämma hur samordningen av 

arbetsfördelningen ska ske. När arbets- och auktoritetsfördelningen har genomfö rts 

uppstår en organisationsstruktur (Abrahamsson & Andersen, 2014). 

Abrahamsson och Andersen (2014) tar upp att tre strukturelement kan urskiljas för att 

tydliggöra strukturbegreppet. Dessa är specialisering, formalisering och centralisering-

decentralisering.  

 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2014) har specialisering tre dimensioner, vertikal 

differentiering, horisontell differentiering och geografisk spridning. De två förstnämnda 

syftar till att tydliggöra komplexiteten i en organisation genom antalet chefsled, antalet 

professioner, intern upplärning samt indelning av enheter (Abrahamsson & Andersen, 

2014). Vidare skriver Abrahamsson och Andersen (2014) att det med vertikal 

differentiering avses hur många nivåer, chefsled, som en organisation har. Ju färre 

chefsled desto plattare organisationsstruktur. I en platt organisationsstruktur har cheferna 

ett större kontrollspann, vilket innebär fler medarbetare under sig. Horisonte ll 

differentiering syftar dels på hur många yrken, professioner och specialiteter som 

återfinns i en organisation. Dels på upplärning intraorganisatoriskt och dels på 
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indelningen av organisationens medlemmar i olika enheter, sektioner etc. Detta innebär 

enligt Abrahamsson och Andersen (2014) att en organisation med få olika professioner, 

låg grad av intern upplärning och som är indelad i färre sektioner har en hög grad av 

horisontell integrering. Den horisontella differentieringen gäller i första hand 

arbetsfördelningen intraorganisatoriskt och har sin grund i kompetens i relation till 

arbetsuppgifter. 

 

Abrahamsson och Andersen (2014) menar att den geografiska spridningen inte säger 

något om arbetsfördelningen eller antalet nivåer i en organisation men tydliggör graden 

av komplexitet i en organisation med hänvisning till den fysiska lokaliseringen. 

Författarna menar att en högre grad av geografisk spridning ger en mer komplex 

organisation.  

 

Formalisering innebär enligt Abrahamsson och Andersen (2014) i vilken grad arbetet är 

standardiserat i en organisation och tydliggör även auktoritetsfördelningen i en 

organisation då formalisering anger graden av kontroll över medarbetarna i 

organisationen. Avsikten med formalisering är att styra och kontrollera arbetsprocessen 

genom rutiner och regler.  

 

Centralisering-decentralisering beskriver enligt Abrahamsson och Andersen (2014) 

auktoritetsfördelningen genom att förtydliga var besluten fattas i organisationen. Om 

beslut tas enbart på den högsta nivån i organisationen innebär det maximal centraliser ing. 

När beslut tas längst ner i organisationen innebär det maximal decentraliser ing. 

Centraliseringsbegreppet är inte okomplicerat. Beslutsrätten kan vara formell, informel l 

eller modifierad. Det finns en uppfattning om att den effektivaste organisationsformen är 

strukturerad genom decentralisering. En nackdel med detta är att ju högre grad av 

decentralisering i en organisation desto högre grad av koordinering krävs (Abrahamsson 

& Andersen, 2014). 

 

Enligt vad vi har hittat i tidigare forskning är organisationsstrukturen en stor del i hur 

samverkan genomförs samt hur lyckad den blir (Arbetsförmedlingen, 2016, Grell m.fl., 

2013, Bengtsson m.fl., 2013). Som Bengtsson m.fl. (2013) framför är även de tre 

komponenterna styrning, struktur och samsyn avgörande för en lyckad samverkan. Därför 

har vi valt att titta på samverkan utifrån organisationsstruktur med inriktning på 
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strukturens dimensioner: specialisering, formalisering samt centralisering-

decentralisering för att koppla dessa till just styrning, struktur och samsyn. 

 

Situationell ledarskapsteori 
 
Situationell ledarskapsteori uppkom under 1960-talet utifrån en kritisk syn på 

uppfattningen att ledarskap kunde utövas på ett bästa sätt (Abrahamsson & Andersen, 

2014). Stilen beskrivs genom att det inte handlar om ledarens egna personliga egenskaper 

eller uppförande. Det är inte heller situationen som är viktig utan det samspel som sker 

mellan faktorerna: ledaregenskap, beteende samt situation (Abrahamsson & Andersen, 

2014). Enligt Thylefors (2007) bygger en situationsanpassad ledarstil på att ledaren måste 

kunna växla mellan olika stilar utifrån vad situationen kräver. Man har kunnat se att denna 

typ av ledarstil ger till större del mer nöjda medarbetare. Detta utifrån att just den 

situationella ledaren tydligare uppmärksammar behovet av att vara öppen, uppmärksam 

samt anpassningsbar (Thylefors, 2007).  

 

Svedberg (2007) menar att utgångspunkten för situationell ledarskapsteori är att ledarskap 

bildas och används i förbindelsen mellan en relationssfär och en uppgiftssfär. Chefer 

agerar undervisande när en uppgift ska lösas och stöttar utvecklingen av attityder, känslor 

och initiativförmåga inför uppgiften. Den mest funktionella ledarstilen är beroende av 

situationsbetingade faktorer. För att ledaren korrekt ska kunna läsa av situationen krävs 

att denne är lyhörd och kan anpassa sin ledarstil till gruppens utvecklingsnivå. Detta 

genom att göra en avvägning angående grad av relations- respektive uppgiftsmotive r ing 

(Svedberg, 2007).  

 

Mest känd är Fiedlers teori (refererad i Abrahamsson & Andersen, 2014) om 

situationsanpassat ledarskap. Fiedlers teori har sin grund i 15 års empirisk forskning 

utifrån flertalet organisationer och länder. De faktorer Fiedler tar upp för ett effektivt 

ledarskap är ledarens motivation samt hur ledaren själv kan både kontrollera och ha eget 

inflytande över situationen. Enligt Abrahamsson och Andersen (2014) menar Fiedler att 

ledarskapet är en process där ledarens stil samverkar med situationen i vilken ledarskapet 

används. Avgörande är om ledarens stil är anpassad till situationen. Fiedler skiljer mellan 

två huvudstilar, uppgiftsmotiverad och relationsmotiverad. En uppgiftsmotiverad ledare 

vill se att uppgifter utförs och problem löses. Den relationsmotiverade ledaren har fokus 

på goda mellanmänskliga relationer och vill uppnå en värderad ställning hos sina 
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medarbetare. Fiedler behandlar även en tredje ledarstil, den socio-oberoende ledarstilen, 

vilken innebär att ledaren är till viss del både uppgifts- och relationsmotiverad 

(Abrahamsson & Andersen, 2014). 

 

Abrahamsson och Andersen (2014) tar upp att ledarens situation kan kategoriseras enligt 

i hur hög grad ledaren har kontroll över situationen samt inflytande över den. 

Situationskontroll delas in i svag, moderat och stark kontroll. Tre faktorer påverkar 

kontrollen och inflytandet. Dessa är enligt Abrahamsson och Andersen (2014) 

förhållandet ledare och underordnad, uppgiftsstrukturen och ställningsmakt. Förhållandet 

ledare-underordnad innebär i vilken grad ledaren stöttas av sina medarbetare. Denna 

faktor är viktigast för att ange graden av en ledares kontroll. Den utgår från styrkan av 

lojalitet, och stöd som ledaren får från sina underordnade. Om ledarens intentioner delas 

med dennes underordnade och de underordnade följer ledarens instruktioner så innehar 

ledaren en hög grad av situationskontroll och är således inte lika beroende av 

ställningsmakt och uppgiftsstruktur för att få fram resultat. Även ledarens överordnade 

har en viktig funktion här skriver Abrahamsson och Andersen (2014). Om ledaren kan 

uppvisa att denne får stöd och acceptans uppifrån ökar sannolikheten för att ledarens 

medarbetare kommer att respektera och acceptera ledaren. Uppgiftsstrukturen handlar om 

i vilken grad det finns tydliga mål och procedurer för arbetsuppgifterna och om tydliga 

instruktioner finns för arbetets utförande. Tydligheten kan minska oro hos medarbetarna  

(Abrahamsson & Andersen, 2014). Ställningsmakt utifrån ett situationellt ledarskap 

gäller i vilken grad den ställning som ledaren innehar ger denne auktoritet att belöna och 

bestraffa sina underordnade. Ställningsmakt kan enligt Abrahamsson och Andersen 

(2014) ses som formell makt. Vidare skriver Abrahamsson och Andersen (2014) att 

forskning har visat att ett ledarskap baserat enbart på formell makt inte är effektivt och 

har minst betydelse för ledarskapet. Slutsatsen enligt författarna utifrån Fiedlers 

situationella ledarskapsteori är att ledarskap är beroende av situationen och att det är av 

yttersta vikt att ledare lär sig att läsa av situationer och vet under vilka förutsättningar de 

är mest framgångsrika.  

 

Då styrning är en av de tre grundkomponenterna för en god samverkan har vi tänkt att det 

kan vara av intresse att analysera de deltagande verksamheternas ledning utifrån de 

kvalitativa intervjuer vi har genomfört med dem och medarbetarna. Utifrån den litteratur 
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vi har tagit del av har ledarskapet en stor roll för en lyckad samverkan genom att ledningen 

fastställer organisationens struktur och påverkar samsynen.  

 

Makt 

Makt kan förklaras genom två olika begrepp. Den intentionella makten och den 

strukturella makten. Olikheterna dess emellan handlar om att den intentionella har en 

aktör som äger makt och som handlar utifrån bestämda syften. Den strukturella makten 

handlar om makt som ett redan absolut förhållande emellan två parter samt även när det 

gäller över- och underordning. Den strukturella makten innebär förhållandet mellan olika 

positioner i samhället. Makten i detta fall kan göra sig gällande som exempelvis mer 

kunnande eller överlägsenhet mot den andre parten. I enlighet med den strukture lla 

makten innehåller den i vårt samhälle en redan klar fördelning mellan de olika aktörerna 

ställning. Dessas ställning avgör sedan vad som kan eller bör göras. Denna makt innebär 

således att den kontrollerar avgörande och viktiga delar i samhället mellan dess olika 

institutioner (Franzén, 2011). 

 

Kunskap är makt vilket framkommer i många fall mellan olika yrkeskategorier där 

kompetens i yrket ger en maktsituation. Att inneha kompetens kan göra att personen kan 

styra händelsens utformning. Även språket vi använder för att få igenom saker är en 

maktfaktor (Danermark, 2005).    
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Metod 
 

Forskningsdesign  
 
Vi använde oss utav kvalitativa intervjuer i form av både enskilda intervjuer och en 

fokusgruppsintervju (se tabell 1). Vi genomförde en fokusgruppsintervju och fem 

enskilda intervjuer samt en med två intervjupersoner. Vi ansåg att dessa i kombination 

lämpade sig väl för att besvara våra forskningsfrågor. Vi ville också se om det fanns 

skillnader mellan svaren från ledningen och medarbetare. Fokusgruppsintervjuer innebär 

enligt Ahrne och Svensson (2014) att en grupp människor möts för att fokuserat samtala 

kring ett ämne. Detta ger en kunskap baserad på samfälliga erfarenheter. Metoden bidrar 

inte bara till att utforska hur individer tänker och uttrycker sig kring ämnet utan också 

varför de uppfattar ämnet på ett visst sätt. Den ger även variation och djup kring ett ämne 

(Ahrne & Svensson, 2014). Wibeck (2011) menar att en fokusgrupp inte ska bestå av för 

många eller för få intervjupersoner. Vid större grupper blir det svårt för alla att vara 

delaktiga, alla kanske inte uppmärksammas och intervjupersonernas inflytande och 

engagemang minskar. Fördelarna med mindre fokusgrupper är delaktigheten och 

inflytandet ökar och att det kan vara lättare för intervjupersonerna att våga uttrycka sig 

(ibid). Vidare anser Wibeck (2011) att en fokusgrupp ska innehålla fyra till sex 

intervjupersoner. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en kvalitativ intervju ett samtal 

mellan människor för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Forskarens syfte 

i ett intervjusamtal är att ställa frågor om och lyssna till intervjupersonens upplevelse av 

verkligheten. Detta var även vårt syfte med de enskilda intervjuerna som vi genomförde. 

En ytterligare orsak till att vi ville intervjua ledningen separat var för att de har det 

övergripande ansvaret för medarbetarna och verksamheten (Skolverket, 2012). 

 

Urval av litteratur  
 
Litteraturen och forskning med relevans för studien sökte vi fram genom olika databaser 

och sökmotorer såsom bland annat Socialstyrelsen, Web of science, Soc index, 

Skolverket, Discovery, Google Scholar, PubMed, SwePub och Socialvetenskap lig 

tidsskrift. Vi hittade även en del litteratur från bibliotek gällande samverkan. Vi sökte 

också på intressanta referenser i litteraturen för att se om det kunde tillföra vår studie 

något. De sökord vi använde oss utav är: samverkan, skola, socialt arbete, collaboration, 

school, social work, friskola, organisationsteori, tematisk analys, samverkansteo r i, 
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situationell ledarskapsteori, situational leadership och makt. Vi sökte på dessa ord enskilt 

och i olika kombinationer. Vi avgränsade oss till att söka efter tidigare forskning från 

1990 och framåt och vi sökte efter material som är peer reviewed. Det vi hittade inom 

vårt forskningsområde är att det finns faktorer som främjar respektive hindrar samverkan. 

Samverkan är också i tidigare forskning ofta kopplat till organisationsstruktur vilket 

påverkade vårt val av teorietisk anknytning. Det vi dock hade svårt med att få fram var 

forskning med direkt koppling gällande friskolors samverkan med socialtjänsten.  De 

källor vi använde oss av under rubriken tidigare forskning ansåg vi vara relevanta för vår 

studie. Vi använde således dessa i vår analys. 

 

Tillvägagångssätt 

Urval och avgränsningar  

 

Då vi hade som syfte att undersöka friskolor gjorde vi först en avgränsning på vilken 

kommun vi avsåg att undersöka. Då studien var tidsbegränsad blev det av 

bekvämlighetsskäl en kommun som inte var lokaliserad allt för långt bort. Kommunen 

skulle ha ett flertal friskolor då vissa kunde komma att tacka nej till att delta varpå flera 

alternativ var nödvändigt. Därefter valde vi, återigen av tidsmässiga skäl, att avgränsa oss 

till två friskolor i kommunen. Då vi efter flertalet försök inte lyckades få socialtjänsten 

att medverka i studien så valde vi att istället intervjua en tredje friskola inom kommunen. 

Vi gick in på kommunens hemsida och skrev ner de friskolor som fanns angivna. Dessa 

skrev vi sedan ner på papperslappar för att slumpmässigt dra fram i vilken ordning de 

skulle kontaktas. Vi började sedan kontakta ledningen på friskolorna i turordning. Om 

någon friskola valde att inte delta gick vi vidare till att kontakta nästa friskola i 

turordningen. Vi använda oss av ett strategiskt urval och valde ut intervjupersoner utifrån 

studiens syfte. Detta för att få ökad och fördjupad förståelse för friskolors upplevelse av 

samverkan (Wibeck, 2011).  

 

De urvalskriterier vi drog upp för intervjupersonerna i fokusgrupperna var att de skulle 

ha varit verksamma inom respektive verksamhet i minst 1 år. Vi önskade, om möjligt, få 

minst en person från elevhälsoteamet, exempelvis kurator eller skolsjuksköterska då vi 

tänkte att de oftast har kontakt med socialtjänsten. Vi genomförde enskilda kvalitat iva 

intervjuer med minst en person från varje verksamhets ledning. 
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Beskrivning av deltagande verksamheter och intervjupersoner 

 
De friskolor vi använt oss av för denna studie har förskoleklass till nionde klass (F-9). Vi 

kommer att benämna friskolorna med Friskola 1 för den friskola vi intervjuat först, 

Friskola 2 för den friskola vi sedan intervjuat och Friskola 3 för den friskola vi intervj uat 

sist. Då vi har kodat intervjupersonerna för att avidentifiera dem kommer deras 

benämningar för studien att stå fetmarkerade i beskrivningen och även fortsättningsvis i 

studien.  

 

Friskola 1 har cirka 430 elever. Vi genomförde en enskild intervju med rektorn på friskola 

1 – Rektor 1. I fokusgruppen från Friskola 1 deltog: biträdande rektor för förskoleklass 

till årskurs 6 – Bitr. rektor låg och mellanstadium 1, biträdande rektor för högstadiet, 

årskurs 7-9 – Bitr. rektor högstadium 1, kuratorn - Kurator 1 och en speciallärare – 

Lärare 1. 

Friskola 2 har 300 elever. Här genomförde vi en enskild intervju med rektorn – Rektor 

2. Sedan genomförde vi en parintervju med två deltagare på friskola 2. Dessa var 

skolsjuksköterskan – Skolsköterska 2 och en speciallärare – Lärare 2.  

Friskola 3 har strax under 300 elever. Där genomförde vi en enskild intervju med 

skolsjuksköterskan – Skolsköterska 3. Sedan genomförde vi en enskild intervju med en 

lärare som ingår i elevhälsoteamet på friskola 3 – Lärare 3. Sist genomförde vi en enskild 

intervju med rektorn på friskola 3 – Rektor 3.  

I friskola 2 och 3 skedde samverkan med socialtjänsten till största delen genom ledningen 

medan samverkan med socialtjänsten på friskola 1 skedde med även annan personal 

utöver ledningen. 
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Tabell 1 
 

Skola Intervjuform Deltagare 

Friskola 1 Fokusgruppsintervju Biträdande rektor förskoleklass till årskurs 6  

Bitr. rektor låg- och mellanstadium 1 
 
Biträdande rektor årskurs 7 till årskurs 9  

Bitr. rektor högstadium 1 
 

Kurator Kurator 1 
 
Speciallärare Lärare 1 

Friskola 1 Enskild intervju Rektor Rektor 1 

Friskola 2 Enskild intervju Rektor Rektor 2 

Friskola 2 Parintervju Skolsjuksköterska Skolsköterska 2 
 
Speciallärare Lärare 2 

Friskola 3 Enskild intervju Skolsjuksköterska Skolsköterska 3 

Friskola 3 Enskild intervju Lärare Lärare 3 

Friskola 3 Enskild intervju Rektorn Rektor 3 

 

Redovisning av intervjuform och deltagare.  

Undersökningens genomförande   

 

Vi utformade en allmän intervjuguide vilket innebar att vi utifrån studiens teman 

formulerade ett antal öppna underfrågor. Dessa behövde då inte komma i en specifik 

ordning och behövde inte följas exakt likadant för alla intervjusituationer (Larsson, 2005). 

Vi använde samma intervjuguide i både fokusgruppsintervjuerna och i de enskilda 

intervjuerna där vårt mål var att få till en informativ diskussion. Därefter kontaktade vi 

ledningen på de verksamheter vi ämnade undersöka och informerade om vår studie samt 

förmedlade att vi hade önskemål om att spela in intervjuerna på ljudband för att underlätta 

transkriberingen. De verksamheter som var intresserade gav vi våra kriterier för 

intervjupersonerna och vi bad även ledningen att om möjligt sätta ihop en fokusgrupp 

utifrån dessa samt planera in en dag och tid som passade dem. Innan vi genomfört 

intervjuerna har vi inhämtat ett informerat samtycke från samtliga. Ett informerat 
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samtycke innebär att man upplyser deltagarna om studiens syfte, tillvägagångssätt, risker 

och fördelar samt att deltagandet är frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Alla intervjusessioner har tagit mellan 30-40 minuter och har spelats in. Vi har även fört 

stödanteckningar under intervjuerna. Efter att vi har genomfört intervjuerna har vi 

transkriberat det empiriska materialet och plockat ut de data som vi använder i studien. 

Tillsammans har vi diskuterat de data vi har samlat in för att se om vi har en gemensam 

tolkning av det, vilket vi anser att vi har. Vi har transkriberat materialet enligt skriftlig 

stil då vi inte avsett att analysera språket, då vi velat framställa intervjupersonerna på ett 

rättvist sätt samt velat göra texten mer läsvänlig (Ahrne & Svensson, 2014) 

 

Analysmetod  

 
För att analysera vårt empiriska material har vi valt att använda en hermeneutisk analys. 

Den kan beskrivas som att söka mening i de texter som skapats. En sådan analys handlar 

om att det ständigt pågår en process för att fånga delarna för att sedan bygga en helhet 

vilket kallas för den hermeneutiska cirkeln. Denna används för att få en djupare och bättre 

förståelse av de meningar som skapats i texterna (Kvale & Brinkman 2014). Det material 

som vi i vår studie bygger den hermeneutiska cirkeln på är syftet med samverkan samt de 

faktorer som främjar och hindrar samverkan. Dessa byggs sedan ihop till en helhet för att 

hitta det som ska möjliggöra en bättre samverkan.  

 

Vi har under arbetets gång kontinuerligt växlat mellan delar och helhet för att få en 

djupare förståelse. När materialet var transkriberat så sorterade vi ut svar utifrån våra 

frågeställningar som vi färgmarkerat för att få en bättre översikt. Vi gick igenom 

materialet tillsammans flertalet gånger för att välja de svar som svarade upp till vår 

frågeställning.  

 

Uppsatsens trovärdighet 

 

Vi som har skrivit denna studie har varit medvetna om att vi har kunnat komma att 

påverka resultat och analys utifrån vår förförståelse och genom vår tolkning av 

intervjusvaren. För att erhålla en hög vetenskaplig kvalitet på studien har vi försökt att 

vara så transparenta som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har vi gjort dels 
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genom att tydligt informerat våra respondenter om vad vårt arbete handlat om samt varit 

detaljrika i metod delen för att tydligt klargöra och visa vårt tillvägagångssätt i vår studie. 

Vi har också varit medvetna om att vi i intervjusituationen även kunnat påverka 

intervjupersonerna då det skapas kunskap via de frågor vi ställt. Intervjupersonernas svar 

kan i sin tur ha påverkat vår förförståelse av intervjuarnas situation. Genom att vi hela 

tiden haft detta i åtanke när vi analyserat det datamaterial som vi använt i studien har vi 

försökt att vara så objektiva som möjligt.  

 

Reliabilitet 

 
Reliabiliteten kan vara svår att fastställa vid kvalitativa intervjuer då man inte mäter något 

utan undersöker ett visst fenomen (Carlsson, 1991:88, refererad i Larsson, 2005). 

Reliabiliteten kan stärkas genom att samma intervjudelar skrivs ut av olika undersökare 

eller att samma undersökare skriver ut intervjun vid olika tidpunkter (Kvale, 1997; Patton, 

1990, refererad i Larsson, 2005). För att öka reliabiliteten i vår studie har vi båda 

transkriberat det insamlade intervjumaterialet för att sedan gemensamt diskutera det. 

Detta för att se om det fanns olikheter i våra tolkningar angående svaren.  

 

Validitet 

 

Validiteten innebär att man med utformningen av sina kvalitativa öppna frågor fångar in 

det man avser att fånga in (Lindström, 1992:177 f. refererad i Larsson, 2005). Studien 

syftar då till att få detaljrika beskrivningar, vilket ökar validiteten genom att läsaren kan 

få en djupare bild av fenomenet. Vi har försökt att få en så detaljrik bild som möjligt av 

det fenomen vi studerat genom att ställa öppna frågor. 

 

Generaliserbarhet 

 
Studiens generaliserbarhet grundar sig på bedömningar kring resultatens användning på 

andra områden och miljöer. Ett sätt är att studera flera miljöer för att sedan jämföra 

resultaten. Dock måste man ha med i beräkningarna att man aldrig kan förutsäga vad 

resultaten skulle bli om ytterligare en miljö studerades (Ahrne & Svensson, 2014). Vi har 

studerat olika miljöer, vilket sammantaget innebär att vi inte kan generalisera resultaten 

av vår studie. 
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Etiska ställningstaganden 

 
De etiska aspekterna som vi utgår från är Vetenskapsrådets fyra forskningset iska 

principer. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Innan vi har börjat med våra intervjuer så har vi informera om vilka vi 

är, var vi kommer ifrån samt även gett ut kontaktuppgifter så att intervjupersonerna kan 

nå oss om frågor skulle uppstå.  

 

Vi har informerat om studiens syfte och tillvägagångssätt samt även vad det inneburit för 

uppgiftslämnarna att delta i vår studie. Information om frivillighet har delgetts så att 

deltagarna när som helst har kunnat välja att avbryta intervjun. Vi har även upplyst alla 

uppgiftslämnare att de kommer att avidentifieras. Information har även getts om vilka 

som kommer att ta del av studiens resultat. Samtycke har inhämtats från samtliga 

deltagare.  

 

Vi har också upplyst deltagarna om att bandinspelning, transkribering och övrigt 

arbetsmaterial under bearbetning kommer att förvaras oåtkomligt för andra och förstöras 

när studien är färdig. Uppgifterna som samlats in har vi inte använt till något annat än till 

det studien syftat till. Deltagare i studien har erbjudits att, om de så vill, erhålla ett 

exemplar av det slutgiltiga arbetet. Då vår studie lagt visst fokus på orosanmälan kring 

barn som far eller misstänks fara illa så har sekretessen varit viktig (Vetenskapsrådet). Vi 

har under intervjuerna inte gått in på specifika fall som kunnat leda till att tredje part tar 

skada.  
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Resultatredovisning och analys av empiri  
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat och analys, disponerade i avsnitt 

efter studiens frågeställningar. Vi redovisar resultat inledningsvis för att avsluta med en 

analys i varje avsnitt.  

 

Tema 1 

Hur sker samverkan mellan friskola och socialtjänst 

 
Resultaten visar att när en orosanmälan har gjorts så sker det i de flesta fall, enligt 

informanterna, ingen återkoppling till friskolorna i denna studie gällande om anmälan har 

tagits emot. Endast en utav intervjupersonerna upplevde en fungerande samverkan. Den 

intervjuade skolpersonalen upplever att de inte vet vad som händer och att det uppstår 

osäkerhet hos dem kring om barnet har fått hjälp samt hur de ska bemöta och stötta barnet. 

Flera av intervjupersonerna upplevde att socialtjänsten återkopplade i de fall där 

socialtjänsten ville ha mer information eller till stånd ett möte och inte för att tillsammans 

hitta lösningar genom samverkan.  

 

På frågorna angående hur samverkan sker mellan friskola och socialtjänst framkom flera 

svar som uttryckte att det inte finns någon egentlig samverkan. En informant upplevde en 

fungerande samverkan mellan friskolan och socialtjänsten. 

 

Men när det väl är barn där det liksom upprättats en samverkan eller ett 

samarbete, då tycker jag att det funkar jättebra. Ja, haft har vi haft och det 

har varit vid ett tillfälle när socialtjänsten tyckte att vi hade skickat in så 

många anmälningar. Då fick vi ha ett litet, nån form av samverkanmöte, 

bara vi vuxna yrkesmän tillsammans. (Rektor 1) 

 

En något tvetydlig bild framkom under en intervju på samma friskola. Där beskrevs 

samverkan med socialtjänsten enligt följande: 

 

Vi skulle ju en gång, satt ju alla och väntade på att få, jag vet inte vad de 

vill kalla det för, men en information och så, men då kom de inte. (Bitr. 

rektor högstadium 1) 
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Om vi har lämnat in en orosanmälan, så i vissa fall, då får ju vi en 

återkoppling. Då kanske socialtjänsten vill ha ett möte då vi sitter ner 

tillsammans med föräldrarna och pratar kring eleven. Ja, så ser det ut i 

ganska vanliga, alltså i de flesta fallen. Sen händer det inte så mycket, vi 

får ju aldrig veta nånting mera, vad som händer liksom med familjen eller 

vad händer med barnet. Då är det ju sekretess. (Bitr. rektor låg- och 

mellanstadium 1) 

 

Nedanstående citat speglar hur deltagande friskolorna uppfattar samverkan mellan 

friskolan och socialtjänsten. 

 

Den är väldigt liten. I förekommande fall har det varit att eleven har varit 

inskriven hos socialtjänsten och de har varit här till exempel använt våra 

lokaler, när de jobbar med elever intensivt. Men annars så har vi inget 

såhär övergripande samarbete, har vi inte. (Rektor 2) 

 

Bristande återkoppling 

 
Under två av intervjuerna framkom att informanterna haft ett samverkansmöte med 

socialtjänsten men att kontakten därefter inte upprätthölls.   

 

Den kontakt vi har här, att göra en orosanmälan när det behövs eller när vi 

känner att det behövs och sen, ungefär, det är det. Så pass att vi i höstas 

låg på lite så att vi hade en sittning med en utav handläggarna där för att 

reda ut vilka rutiner det är, vilka förväntningar ska vi ha på varandra 

egentligen. Och det kändes jättebra efter det, den sittningen, att det 

förklarades hur det ska fungera med återkopplingar och efter en anmälan  

och sådär, men, det har inte fungerat. (Rektor 3) 

 

Jag skulle kunna säga ett snabbt svar. Jättedåligt, tycker jag…Vi vet 

ingenting om vad som händer. Vi får ingen återkoppling från 

socialtjänsten… Då bad jag socialtjänsten komma hit, då kom det 2 

stycken tjejer, jag kommer bara ihåg den ena då hon pratade. Mycket bra 

samtal hade vi med henne. Hon ville jättegärna komma tillbaka och 

återknyta och så där. Blev det så? Nej, det blev inte så. (Skolsköterska 3) 
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Samverkansprojekt 

 
Angående om friskolorna i vår studie har haft/ska ha eller har något samverkanspro jekt 

med socialtjänsten svarar de flesta intervjupersoner att de varken haft, ska ha eller har 

något samverkansprojekt med socialtjänsten. I de få fall där någon samverkan varit nära 

att komma till, redovisade ovan, har det av någon anledning inte fungerat. 

 

Detta understödjer det som framkommit i tidigare forskning om att samverkansmode ller 

ofta är kortvariga (Jfr Skolverket, 2016). Andra hinder som beskrivs för att 

samverkansprojekt ska uppstå är bland annat tidsbrist, fragmentisering och begränsad 

inblick i och utbyte mellan organisationerna (Jfr Bengtsson m.fl., 2013). 

 

Analys 
 
Vår tolkning är att friskolorna i föreliggande studie är specialiserade organisationer. 

Specialisering enligt Abrahamsson & Andersen (2014) bygger på graden av horisonte ll, 

vertikal och geografisk differentiering. Vi tänker att de utvalda friskolorna innehar olika 

professioner inom organisationen såsom lärare, kuratorer, skolsjuksköterskor och 

rektorer. Friskolorna i vår studie är också uppdelade i olika sektioner såsom elevhälsovård 

samt låg-, mellan- och högstadium. Detta skulle innebära en hög grad av horisonte ll 

differentiering. Angående den vertikala differentieringen ser vi att våra utvalda friskolor 

har relativt få chefsled då de är fristående från kommunen. Alla friskolor i vår studie ägs 

och drivs av ledningen. Geografiskt är differentieringen låg då de utvalda respektive 

friskolornas verksamhet är samlokaliserad även om den fysiskt är uppdelad i låg-, mellan-  

och högstadium.  

 

De undersökta friskolorna har andra mål för sin verksamhet än vad socialtjänsten har för 

sin samt att de har specifik kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och åtaganden 

inom pedagogisk verksamhet. Detta innebär att när de undersökta friskolornas kompetens 

inte räcker till kring oro för barn så vänder de sig till socialtjänsten (Jfr. Grell m.fl., 2013). 

Då de inte delar verksamhetsmål och kan ha svårt att nå en gemensam förståelse för 

problemet kan samverkan försvåras och endast tillfälligt uppstå vid behov.  

 

Det som vi ser kan öka de undersökta friskolornas förutsättningar för en lyckad 

samverkan är de få chefsleden vilket skulle kunna gynna att samverkan kommer till stånd 
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snabbare samt att mål, rutiner samt ansvars- och arbetsfördelning gällande samverkan 

tydligt och fortare kan förankras och legitimeras i verksamheterna. 

Utifrån svaren ovan framträder att personalen vid de undersökta friskolorna verkar ha en 

vilja att samverka med socialtjänsten men att det verkar finnas hinder från socialtjäns tens 

sida. Detta kan bero på bland annat att det saknas tid för att bygga relationer och 

därigenom erhålla samsyn, att det saknas kommunikation mellan organisationerna eller 

att det är hög personalomsättning (Jfr SOU 2000:19). 

 

Ledarskapet i samverkanssituationer 

 
Angående ledarskapet i samverkanssituationer finner vi det intressant att svaren från 

Rektor 1 skiljde sig från svaren från Bitr. rektor låg- och mellanstadium 1 och Bitr. 

rektor högstadium 1. Detta trots att de alla tillhör ledningen på samma friskola.  

 

Rektor 1  framstår som mer positivt inställd till hur samverkan sker med socialtjänsten 

än Bitr. rektor låg- och mellanstadium 1 och Bitr. rektor högstadium 1. Enligt 

Fiedlers teori är faktorer som ledarens motivation samt kontroll och inflytande över 

situationen av vikt för att ledarskapet ska vara effektivt (Jfr Abrahamsson & Andersen, 

2014). Vår tolkning är att Rektor 1 har en stor motivation för att samverka med 

socialtjänsten. Likaså tolkar vi att Rektor 1 upplever sig ha kontroll och inflytande över 

situationen. Detta sammantaget skulle kunna göra att Rektor 1 utövar ett situatione llt 

ledarskap i sin samverkan med socialtjänsten. Skillnaderna mellan svaren kan bero på att 

Rektor 1 genomförde mötet utan sina medarbetare vid ett annat tillfälle och inte 

meddelade sina medarbetare om att mötet genomförts.  

 

Ännu en intressant dimension i detta är att det på den här friskolan förekommer 

samverkan med även medarbetarna, utöver ledningen, i högre grad än på de andra 

undersökta friskolorna. Det torde vara relevant att i allmänhet meddela medarbetare om 

mötet och vad som framkommit men i synnerhet för denna friskola då medarbetarna i 

högre grad är delaktiga i den samverkan som sker med socialtjänsten. Detta skulle kunna 

tolkas som att Rektor 1 är mer uppgiftsorienterad än relationsorienterad vilket då skulle 

innebära att Rektor 1 hade ett problem att lösa och löste det och i just den här situationen 

inte hade fokus på mellanmänskliga relationer. Personalen vid de andra friskolorna 

svarade till hög grad liknande från ledning och medarbetare på respektive verksamhet.  
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Tema 2 

Hur beskriver informanterna syftet med samverkan mellan socialtjänsten för 

friskolor? 

 
Rektor 1 beskriver syftet med samverkan med att få en helhetsbild och att familjen man 

ska samverka kring kan träffa alla aktörer vid ett tillfälle, dels för att inte slösa tid och 

dels för att familjen ska få en överblick över aktörernas arbets- och ansvarsfördelning för 

att undvika feltolkningar och orealistiska förväntningar. Rektor 2 menar istället att syftet 

med samverkan för deras friskola är att sammanhållningen mellan friskolan och 

vårdnadshavarna oftast blir bättre. Två av informanterna beskrev syftet med samverkan 

mellan friskola och socialtjänst med att bland annat öka rättssäkerheten och kunna ge ett 

bra stöd för eleven. 

 

Jag tycker  att samverkan är en trygghet, att veta att det blir rättssäkert, att 

det inte finns några fallgropar någonstans utan att man kan lita på att 

arbetsgången följs. (Lärare 3) 

 

Vi är bra på väldigt mycket men vi klarar inte allt ensamma. Det är som 

all samverkan, då gäller det att ta hjälp utav dem som kan saker bättre. En  

fungerande samverkan skulle kunna ge ett stabilt stöd för eleven kanske 

både i skolan men också på fritiden. (Rektor 3) 

 

I tidigare studier framhålls att för att erhålla en helhetsbild behöver socialtjänsten och 

friskolan ha tydliga arbets- och ansvarsfördelningar som täcker upp både barnets tid i 

skolan och barnets fritid (Jfr. Abrahamsson & Andersen, 2014). Detta tänker vi att de till 

viss del redan har då friskolan har ansvaret över barnet under skoltiden. Övrig tid torde 

vara upp till socialtjänsten att täcka upp. Det kan vara svårt för friskolornas personal att 

möta upp barnet i skolan om de inte har en helhetsbild av barnets tillvaro. Att de inte har 

en helhetsbild kan bero på att organisationerna är specialiserade, att de har olika sekretess 

samt olika syn på situationen. Socialtjänsten kan inte tillgodose friskolans behov av 

information då socialtjänsten har sekretess. Som vi tidigare nämnt kan specialisering vara 

en orsak till att samverkan är mindre lyckad. Detta i sin tur kan medföra att viktig 

information som kan bidra till att ge en helhetsbild inte kommuniceras organisationerna 

emellan. Om socialtjänsten och friskolan koordinerade sina insatser och också 

informerade varandra om vad som sker i den egna verksamheten skulle detta kunna gynna 

dem båda att få en helhetsbild (Jfr. Grell m.fl., 2013).  
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Tid tänker vi kan gynnas av kollaboration mellan friskola och socialtjänst vilket kan leda 

till att olika professioner kan bidra med sina specifika kompetenser vid ett tillfälle. Detta 

kan i sin tur medföra att den aktuella familjen träffar alla inblandade samtidigt samt att 

feltolkningar och orealistiska förväntningar kan klaras upp direkt vilket sparar tid. Detta 

kan få till följd att rättssäkerheten och tryggheten för de inblandade ökar då fallgropar 

kan elimineras.   

 

Utifrån hur Rektor 2 beskriver syftet med samverkan  tänker vi att den situatione lla 

ledarskapsteorin kan vara tillämpbar. Rektor 2 framstår som socio-oberoende (Jfr. 

Thylefors, 2007). Enligt vad vi kan se har Rektor 2 fokus både på de mellanmänsk liga 

relationerna till vårdnadshavarna och till uppgiften att lösa barnets situation. Genom att 

vara uppmärksam och öppen i sin relation till vårdnadshavarna och upprätta en god 

kontakt med dem så stärks sammanhållningen dem emellan vilket kan öka möjligheterna 

till att lösa uppgiften, att det ska bli bra för barnet. 

 

En fördel med specialiserade organisationer är enligt Grell m.fl. (2013) att möjlighe terna 

för att möta komplexa behov ökar om kompetensen finns inom organisationen. Vidare 

menar de att samverkan kommer till stånd då kompetensen inte finns inom den 

specialiserade organisationen. Detta är ungefär vad Rektor 3 uttrycker som syfte för 

samverkan med socialtjänsten. Om inte kompetensen finns inom den egna verksamheten 

för att möta behovet så framstår det som fördelaktigt att samverka med en organisat ion 

som besitter den efterfrågade kompetensen. I detta avseende kan specialiserade 

organisationer ses som något positivt. 

 

Tema 3 

Vilka faktorer främjar samverkan? 

 

Svaren som framkom under intervjuerna angående faktorer som främjar samverkan idag 

var väldigt få. De förslag vi erhöll under intervjuerna på faktorer som skulle främja 

samverkan har vi valt att sortera in under avsnittet förslag på förbättringar. Därav 

redovisas alla citat gällande faktorer som främjar en upprättad samverkan nedan.  
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Jag upplever att jag har samma värdegrund och att jag har respekt för våra 

olika kompetenser. (Skolsköterska 2)  

 

Jag tycker att när vi väl ses tillsammans och när vi har samverkan och så, 

jag tycker ändå att det känns som att vi på det stora hela har en samsyn om 

vad som är bäst för eleverna, det tycker jag. (Rektor 1) 

 

Utifrån citaten kan vi urskilja att det ansågs gynna samverkan att det fanns en gemensam 

värdegrund, respekt för varandras kompetens och även att ha en samsyn. Samsyn och 

även respekt för varandras uppdrag och kunskapsfält beskrivs av Bengtsson m.fl. (2013) 

som viktiga faktorer för samverkan. 

 

Kontinuitet 

 

I citatet nedan tar Rektor 2 upp vårdnadshavare och kontinuitet för en bättre samverkan 

vilket även stöds av tidigare forskning. Kontinuitet innebär regelbundna möten, leder till 

bättre relationer och gynnar en stabil struktur för samverkan (Proposition 2002/03:53).  

 

Jag har någon vårdnadshavare som har ganska mycket regelbunden 

kontakt med socialtjänsten, och då  kommer de hit och träffar mig och 

föräldern och då, då får man ju bättre samarbete, när det blir kontinuitet i 

det. Men om jag gör en anmälan och det kommer någon och sticker in 

huvudet och sen går härifrån, då blir det ju ingenting mer än det. (Rektor 

2) 

 

Enligt den situationella ledarskapsteorin och det Rektor 2 påtalar gällande skapandet av 

kontakter med vårdnadshavare i samverkanssituationer så anser vi att Rektor 2 verkar 

stämma väl in på den socio-oberoende ledarstilen då Rektor 2 tycks vara både relations-  

och uppgiftsmotiverad (Jfr. Abrahamsson & Andersen, 2014). Detta med grund i att 

Rektor 2 har en uppgift att lösa- att stötta elever för en bra skolgång- samt har fokus på 

de mellanmänskliga relationerna som existerar med vårdnadshavarna i 

samverkanssituationer. Vi ser att Rektor 2 bildar och använder sitt ledarskap i förhållande 

till både relations- och uppgiftssfären vilket tyder på ett situationellt ledarskapsutövande 

(Jfr. Svedberg, 2007).  
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Thylefors (2007) beskriver det situationella ledarskapet med att ledaren uppmärksammar 

behovet av att vara öppen, uppmärksam och anpassningsbar. Rektor 1 påtalar att det finns 

en samsyn vid de tillfällen där samverkan sker med socialtjänsten.  

Vi anser att detta kan bero på att Rektor 1 är öppen för att hitta gemensamma lösningar 

och har en tillit till socialtjänstens uppdrag och kunskapsfält gällande vad som är bäst för 

barnet vilket kan underlätta skapandet av en samsyn och därmed främja samverkan.  

  

Under intervjuerna framkom också att alla friskolorna har upprättat egna policydokument 

kring hur rutiner sker gällande att upprätta en orosanmälan till socialtjänsten. Däremot 

fanns inga rutiner eller riktlinjer gällande hur samverkan med socialtjänsten ska ske, vem 

som gör vad och vilket ansvarsområde man har. 

 

Specialisering 

 

Det som Skolsköterska 2 beskriver angående att få rådgivning från socialtjänsten tänker 

vi kan ha med friskolornas specialisering att göra vilket här ses som en positiv egenskap. 

Enligt Grell m.fl. (2013) kan det för enskilda medarbetare i en specialiserad organisat ion 

innebära att man inte behöver överblicka hela det komplexa fält som socialt arbete utgör. 

Vi anser att Skolsköterska 2 har sin specifika kompetens och vänder sig till socialtjänsten 

när kompetensen inte räcker till. Vi tänker att socialtjänsten och friskolorna i detta fall 

har en form av kollaboration vilket innebär att olika aktörer bidrar med sina specifika 

kompetenser för att söka lösa gemensamma problem (Grell m.fl., 2013). 

 

Som tidigare nämnts framstår friskolorna som i ganska hög grad specialiserade enheter. 

Utifrån intervjusvaren gällande främjande faktorer anser vi att det finns brister i 

friskolornas struktur för samverkan. Detta kopplar vi till formalisering vilket enligt 

Abrahamsson och Andersen (2014) innebär att det inte finns någon standardisering kring 

samverkan i form av tydliga rutiner och handlingsplaner samt tydlig arbets- och 

ansvarsfördelning.  

 

Vilka faktorer hindrar samverkan?  
 
Det framkommer liknande svar från alla friskolorna gällande faktorer som hindrar 

samverkan. De mest eniga svaren behandlade sekretess, återkoppling, vårdnadshavare 

och samsyn. Även tid och resurser nämndes som hinder för samverkan.  
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Sekretess 

 
Gällande sekretess så framkom bland annat dessa svar från skolornas intervjudeltagare: 

 

Jo, men det är klart att sekretessen är ju ett hinder samtidigt som det är bra 

att det finns sekretess men, det är ju också ett hinder. (Bitr. rektor låg- 

och mellanstadium 1) 

 

Och det är ju sekretess när det gäller sådant där och ibland kan man bli lite, 

eller jag kan bli lite förbannad. Och hela tiden kommer de med sekretess. 

Sekretessen ska ju inte stjälpa ett hjälpande. (Skolsköterska 2) 

 

Jag tror att det försvårar samverkan. Jag tror att socialtjänsten, de hänvisar 

oftare till sekretessen. (Rektor 3)  

 

Återkoppling 

 

Återkopplingen från socialtjänsten när friskolorna gjort en orosanmälan upplevs som 

bristande av alla friskolor, vilket innebär att de i få fall får veta om informationen kommit 

fram.  

 

Man kände liksom att man får ingen återkoppling, man vet inte vad som 

händer. Och lite så är det väl här också, vi vet inte vad som händer när vi 

har anmält. (Lärare 2) 

 

Ibland är det situationer där vi inte får någon feedback för att just 

sekretessen står i vägen, och det upplever jag är frustrerande, när det 

handlar om hemförhållanden som man inte vet och sen så har det varit en 

jobbig situation och så har man  som både lärare och skola lämnat ifrån sig 

information och så får man ingen återkoppling på det. Det kan kännas 

hopplöst. (Lärare 3) 

 

Man kan väl ibland uppleva att man hänger väldigt mycket i luften, att det 

är svårt att få tillbakakoppling, man vet inte riktigt vad som händer… 

Väldigt sällan, extremt sällan, även fast vi till och med ibland skriver det i 

anmälan: vi vill gärna ha återkoppling. Otroligt sällsynt. Och det är 

olyckligt. Och det är ganska frustrerande när man känner oro . (Rektor 3) 
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Vårdnadshavares brist på samtycke 

  

Vårdnadshavare som hinder framkom tydligt hos en av informanterna.  

 

Det beror ju lite på vad föräldrarna gör för någonting och vad de samtycker 

till efter vi har gjort en anmälan. Det finns föräldrar som inte har samtyckt 

till något, att vi får nån återkoppling, och sen finns det föräldrar då som 

har haft socialtjänsten här på arbete med  eleven. Så att det har ju varit 

väldigt olika, beroende på vilken förälder det är som vi har som är 

involverade i socialtjänsten. (Rektor 2) 

  

Bristande samsyn 

 

Samsynen beskrevs från Rektor 2 som beroende av orosanmälans karaktär. Rektor 2 

uttryckte att samsynen var beroende av hur tydliga friskolan var i sin orosanmälan 

angående problemet. Ju tydligare orosanmälan var desto större blev grunden för samsyn. 

Från en annan informant framkom: 

 

Vi har ju olika bitar att ta hand om. Socialtjänsten har ju sina bitar att ta 

hand om och vi har våra bitar att ta hand om så det är klart att vi ser olika 

på det… Så jag kan inte säga att vi ser lika på saken, nej. (Bitr. rektor 

högstadium 1) 

 

Tid och resurser  

 
När det gäller tid och resurser så framkom det att det fanns önskemål om mer diskussioner 

och kontakt med socialtjänsten.   

 

Hindrar, ja då upplever jag att det som hindrar, det är tid och resurser. Jag 

vet vid ett tillfälle när jag var ganska frustrerad och jag pratade med någon 

sådan här gruppchef på socialtjänsten: ja, men vi har jättemycket att göra. 

Och då tycker jag på något vis, då är vi fel ute. (Rektor 1) 

 

Vi är glada om de hinner med att utreda det som vi anmäler, så känns det 

litegrann. (Rektor 2) 
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Analys 
 

Sekretessen är till för att skydda viktig och känslig information från att komma ut som 

kan vara till skada för barnet och dennes familj. Socialtjänsten har ett tydligt regelverk 

vilket innebär att de inte kan lämna ut uppgifter utan att göra en menprövning för att 

säkerställa att ingen tar skada av informationen. Vi kan inte uttrycka oss om huruvida 

socialtjänsten är specialiserad. Däremot kan vi utifrån lagstiftning utgå från att 

socialtjänsten är en formaliserad organisation gällande sekretess då denna inom 

myndigheter är stark samt att alla informanter uppger en liktydlig bild av sekretess som 

en försvårande faktor för samverkan (Jfr. Clevessköld m.fl., 2012). Detta i kombination 

med vårdnadshavare som inte vill samtycka till att friskolorna får ta del av information 

kan ytterligare försvåra socialtjänstens möjligheter att göra friskolorna delaktiga.  

 

Återkopplingen från socialtjänsten upplevdes av flera informanter som bristfällig vilket 

framkommit i tidigare forskning. Det som informanterna i vår studie uppger är till stor 

del samstämmigt med vad informanterna som deltog i Statens offentliga utredningar 

2000:19 uppgav angående att det känns som att anmälan hänger i tomma luften. Backlund 

(2007) tar upp att brist på återkoppling är en hindrande faktor. Vårt antagande utifrån vad 

som framkommit från personalen vid de friskolorna som deltagit i vår studie är att 

socialtjänsten har brister gällande återkoppling till de aktuella friskolorna. Vårt antagande 

är även att denna brist gällande återkoppling kan grunda sig i att socialtjänsten inte har 

någon struktur kring hur återkoppling skall ske till de undersökta friskolorna.  

 

Angående samsyn som en hindrande faktor tänker vi att då friskolorna är specialiserade 

organisationer med egna verksamhetsmål så kan det bli en maktkamp om vilket synsätt 

som ska styra samverkansprocessen. Utifrån det intentionella maktbegreppet anser vi att 

friskolor och socialtjänst är två aktörer vilka båda innehar makt i samverkanssituationer 

och som agerar utifrån deras egna syften (Jfr. Franzén, 2011). Detta tänker vi kan göra 

det svårare för aktörerna att finna ett gemensamt synsätt i att samverka. Enligt strukture ll 

makt innehar socialtjänsten en överordnad position i form av att de har en kompetens som 

friskolorna i detta fall saknar. Kompetensen blir här en maktfaktor (Jfr. Franzén, 2011). 

Det vi då kan utröna gällande samsyn är att specialiserade organisationer och/eller olika 

former av makt kan leda till att det saknas samsyn i samverkansprocessen.  
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Tema 4 

Förslag på förbättringar  

 

De förslag på förbättringar som framkom under intervjuerna var: 

- att socialtjänst och friskola ska interagera mer med varandra även utanför 

samverkanssituationer, 

- att samverkan skulle vara mer elevfokuserat,  

- att socialtjänsten skulle ha en rutin för återkoppling, 

- att socialtjänsten skulle ha en kontaktperson eller samordnare som skulle kalla samman 

till nätverksmöten: 

 

De har kanske jobbat och kommit nära liksom eleven och fått veta saker 

och så så att de kan ge oss nåt verktyg eller, ni kan tänka si och såhär. För 

dem tankarna kanske inte vi får från eleven… Då sitter de på informa tion  

där som är jätteviktig, de sitter på information där som är viktig och sen 

sitter vi här och ska försöka få ihop allting och få dem till att nå 

kunskapskraven och ska kunna få betyg. Jag menar, vi vill ju veta, kan vi 

sätta press eller kan vi inte sätta press? Hur dåligt mår barnet till 

exempel.(Bitr.  rektor högstadium 1) 

 

Man får helhetsbilden liksom. Det blir så många möten på olika håll och 

det är ingen som ser alltihopa. (Lärare 1) 

 

- att samverkan ska komma till snabbare, 

- att tid och resurser inte ska påverka: 

 

Ja, att tid och resurser inte ska påverka och att det ska till lite snabbare, 

tycker jag, så att man i ett tidigare skede har den här gemensamma bilden 

och spelplanen istället för att man kanske slösar tid. (Rektor 1) 

 

- att socialtjänsten ska informera vårdnadshavarna om möjligheten att öppna upp för 

friskolan att delta i samverkan: 

 

Uppmana föräldrar att vilja samverka för att det blir mycket bättre. Och 

när vi har gjort det och suttit på möten och man har kommit till rätta med  

saker, då brukar det bli jättebra för barnen. (Rektor 2) 
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- att sekretessen inte skulle vara så strikt: 

 

Släpp sekretessen om det är till fördel för eleven. (Skolsköterska 3) 

 

Någonting genomgående var att man önskade att sekretessen inte var så stram, även om 

man förstod varför den fanns och tyckte att det var bra och förstod syftet med sekretess. 

Man önskade också få återkoppling på att anmälan var mottagen samt verktyg till hur 

man skulle jobba med barnet i skolan. Syftet med de flesta förslag till förbättringar var 

att kunna stödja och underlätta för barnet i skolan då det är där denne spenderar största 

delen av dagarna.  

 

Analys 
 
De flesta förbättringar som efterfrågas skulle kunna genomföras genom bland annat en 

högre grad av formalisering när det kommer till socialtjänstens organisationsstruktur med 

exempelvis tydliga rutiner för återkoppling gentemot friskola. Man skulle kunna utöka 

den horisontella differentieringen genom att anställa samordnare eller kontaktpersoner 

med inriktning mot friskolor för att skapa en bättre kontakt och samverkansrelation (Jfr . 

Grell m.fl., 2013). Detta skulle kunna innebära att ett snabbare samarbete kunde ske och 

att nätverksmöten skulle vara mer lättillgängliga då kontakt redan finns med samordnare 

alternativt kontaktperson.  

 

Detta är något som vi också kan se har en koppling till tid och resurser. Friskolan behöver 

inte söka efter vem som är handläggare i ärendet utan den tiden och resursen som frigörs 

kan då istället läggas på att nätverka i ärendet gällande barnets bästa. Detta kan utifrån en 

decentralisering innebära att beslut kan tas längre ner i organisationen och medföra att 

samordnaren/kontaktpersonen på socialtjänsten har befogenheten att själv hålla i 

samverkansprocesser (Jfr. Abrahamsson & Andersen, 2014). Att tillsätta minst en 

samordnare/kontaktperson med ansvar för samverkan kan förverkliga ett snabbare 

samarbete, en snabbare återkoppling till friskolan och en bättre kontakt mellan 

organisationerna (Jfr. Grell m.fl. 2013; Bengtsson m.fl. 2013). Denna kontakt kan, enligt 

oss, gynna att friskolorna får mer information för att lättare kunna möta barnet i skolan.  

Skapandet av denna typ av förbättring utifrån en formaliseringsprocess skulle kunna 

innebära att samordnaren/kontaktpersonen tydliggör rutiner och struktur för att kunna 

kontrollera uppbyggnaden av samverkansprocessen (ibid).  
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Angående mer elevfokuserad samverkan som förbättringsförslag tänker vi att det har med 

samsynen att göra, vilket vi har behandlat tidigare. För att nå en gemensam förståelse för 

problemet, en unison värdegrund, respekt för varandras uppdrag och kunskapsfält samt 

ha tillit till dessa skulle en ökad interaktion mellan socialtjänst och friskola kunna bidra 

genom att öka förståelsen för varandras verksamheter, mål och uppdrag. Som vi tidigare 

i studien påpekat så är ledarskapet viktigt för att samverkan ska bli lyckad. En tydlig 

ledning som utövar ett situationellt ledarskap är mer öppen, uppmärksam och 

anpassningsbar till situationen (Jfr. Thylefors, 2007). Vi tror att detta skulle gynna alla 

komponenterna styrning, struktur och samsyn vilka är viktiga när det kommer till att 

samverka. En tydlig, anpassningsbar ledning skulle kunna legitimera, förankra och 

utforma mål för samverkan och genom öppenhet samt uppmärksamhet anpassa dessa till 

varandras mål för att skapa en samsyn. En tydlig, anpassningsbar ledning skulle också 

kunna skapa tydliga rutiner för återkoppling och tydliggöra arbetsfördelning samt 

ansvarsområden. 

 

Angående hinder i form av att vårdnadshavare inte samtycker så ser vi att det skulle kunna 

åtgärdas genom att upprätta en rutin hos socialtjänsten att informera vårdnadshavare om 

möjligheten att öppna upp för friskolan att delta i samverkan. Denna formalisering kunde 

då innebära en bättre struktur och tydligare information om vikten av delaktighet (Jfr . 

Abrahamsson & Andersen, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

40 

 

Diskussion  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personal på friskolor upplever 

samverkan med socialtjänstens enhet för barn och ungdom. Vi kommer i detta kapitel 

börja med att presentera en sammanfattning av studiens resultat. Därefter för vi en 

diskussion kring resultaten. Vi avslutar kapitlet med en kritisk metoddiskussion. 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Under intervjuerna framkom när det gäller samverkan att personalen vid de aktuella 

friskolorna ofta upplever att de inte får någon återkoppling vilket gör att osäkerhet uppstår 

hos dem kring hur de ska bemöta och stötta barnet i friskolan. Vidare framkom att 

intervjupersonerna upplevde att återkoppling från socialtjänsten oftast skedde då 

socialtjänsten ville ha mer information av skolan eller då de ville ha till ett möte. Ingen 

av intervjupersonerna från friskolorna  beskrev något samverkansprojekt med 

socialtjänsten. Ett intressant fynd var att svaren ibland skiljde sig mellan ledning och 

övriga anställda inom samma friskola. Sammantaget var dock de flesta informanterna 

negativa till hur samverkan sker och menade att det inte sker någon egentlig samverkan. 

 

Syftet enligt personalen vid friskolorna i att samverka med socialtjänsten var att erhålla 

en helhetsbild, att inte slösa tid samt att ta hjälp av annan kompetens när den egna 

kompetensen inte räckte till. Det övergripande syftet för de flesta informanterna var att 

det skulle bli bra för eleven. 

 

Under intervjuerna framkom få faktorer som informanterna kunde koppla till att främja 

samverkan. De faktorer som nämndes var att socialtjänsten hade en rådgivande roll, att 

en samsyn fanns angående av vad som är bäst för eleverna samt att om vårdnadshavare 

inbjöd till samverkan brukade samarbetet bli bättre.  

 

I förhållande till främjande faktorer så framkom det under intervjuerna att friskolo rna 

upplevde att det fanns fler hindrande faktorer. Det som friskolorna var eniga om var att 

sekretessen och återkopplingen ansågs försvåra samverkan. Andra faktorer som nämndes 

var tid och resurser, vårdnadshavare och samsyn.  
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De förbättringar som friskolorna önskade var att det skulle ske mer interaktion med 

socialtjänsten, att samverkan skulle vara mer elevfokuserat, att det skulle finnas en rutin 

för återkoppling hos socialtjänsten samt att socialtjänsten skulle ha en 

samordnare/kontaktperson. 

  

Det önskades också att samverkan skulle komma till stånd snabbare, att tid och resurser 

inte skulle påverka samverkan samt att socialtjänsten skulle uppmana vårdnadshavarna 

att öppna upp för friskolan. Det framkom en unison önskan från alla friskolorna att 

sekretessen inte skulle vara så kraftfull då den minskade möjligheterna till att hjälpa 

eleverna i deras situation. 

 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten i vår studie stödjer resultat i tidigare forskning och då framförallt om hinder 

för samverkan. Då vi endast undersökt hur personal vid tre friskolor i samma kommun 

ser på dessa frågor kan vi inte generalisera våra resultat till en vidare kontext. Vi ställer 

oss undrande till om någon förbättring har skett då tidigare forskning till stor del visar på 

att det finns brister i samverkan mellan skola och socialtjänst. Våra intervjusvar antyder 

dock att det kan finnas delar hos socialtjänsten i den undersökta kommunen som kan 

förbättras, till exempel när det gäller styrning, struktur och samsyn. Detta genom tydligare 

ledning, rutiner och kommunikation. När det gäller ledningen så skulle de kunna 

legitimera och förankra samverkan i sin verksamhet samt utforma tydliga rutiner kring 

hur samverkan ska ske med friskolor. Detta, tänker vi, skulle kunna frigöra tid genom att 

uppdrag- och ansvarsfördelning blir tydligare. Med en mer kontinuerlig och tydlig 

kommunikation med fokus på att uppnå samsyn, tror vi att samverkan skulle bli mer 

effektiv och lösningsfokuserad. Då syftet med samverkan mellan socialtjänst och friskola 

torde vara att stödja barnen på bästa sätt utifrån deras individuella behov så anser vi att 

förbättrad samverkan ökar samverkansparternas förutsättningar för att ge barnen det stöd 

de behöver. Med en mer effektiv samverkan skulle insatser kunna erbjudas i ett tidigare 

skede, barnen och familjerna skulle inte behöva ha så många möten med olika personer 

och de skulle få en ökad inblick och förståelse i och för processen runt omkring dem. 

Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till ett snabbare avslut med bra resultat. 

 

Utifrån resultaten kan vi se att samverkan mellan friskola och socialtjänst uppstår när 

behov finns då friskolornas kompetens inte räcker till, eller när det är ett krav utifrån 
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anmälningsplikten för barn som far illa. Organisationsstrukturen verkar ha stor betydelse 

för hur lyckad samverkan blir.  

 

Vår studie antyder att specialiserade organisationer kan ha svårare att samverka bland 

annat då det kan uppstå brister i kommunikationen dem emellan eller vara svårt att erhålla 

en samsyn kring problemet och lösningen.  

 

Förutom organisationsstrukturen kan makt ha en stor del i om samverkan ens kommer till 

stånd. Våra resultat antyder att makten ligger hos socialtjänsten då de har en överordnad 

ställning i förhållande till friskolorna samt makt över informationen och 

kommunikationen. Makt över informationen på så sätt att de har tillgång till skolans 

information men skolan har inte tillgång till socialtjänstens information genom olika 

sekretess. Makten över kommunikationen yttrar sig i att socialtjänsten väljer i vilka fall 

de återkopplar till skolorna. Socialtjänsten har således makt att avgöra om samverkan 

skall ske.  

 

Metoddiskussion 
 
Vi upptäckte under arbetets gång att situationell ledarskapsteori inte tillförde något 

väsentligt i vår studie. Rektorernas ledarskapsutövning på de olika undersökta friskolorna 

skilde sig åt men inte på något sätt som vi upptäckte verkade ha betydelse för studiens 

resultat. Därav har vi inte diskuterat teorin nämnvärt.   

 

Vi fick inte till de tre fokusgruppsintervjuerna vilket vi från början hade planerat utan fick 

endast möjlighet att vid sidan av de individuella intervjuerna endast genomföra en 

fokusgruppsintervju. Dessa skulle ha kunnat medföra mer nyanserade och djupgående 

svar på våra forskningsfrågor. Vårt syfte med fokusgruppsintervjuer var att vi ville få till 

en öppen diskussion för att också observera gruppens samspel under intervjun. Detta hade 

vi tänkt analysera med kulturteori. Vi tror att det skulle ha tillfört vår studie annat material 

än vad som redan finns i tidigare forskning och också en annan infallsvinkel. Så blev dock 

inte fallet, därav vårt val av situationell ledarskapsteori. 

 

Vi är medvetna om att då vi bara intervjuat personal från friskolor så kan svaren vara 

färgade av utvalda beskrivningar och partsintresse. 
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Om socialtjänsten medverkat hade både trovärdigheten och generaliserbarheten kunnat 

öka. Vi skulle då ha kunnat jämföra svaren från de olika intervjuade organisationerna och 

fått en bredare bild och ökad förståelse kring om och varför samverkan inte fungerar. Att 

socialtjänsten valde att inte medverka kan tolkas som tids- och/eller resursbrist eller 

ointresse. Vi har dock försökt att vara objektiva i vår analys då vi bara har haft personalen 

vid de intervjuade friskolornas svar att utgå ifrån.   
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Intervjuguide 
 

Samverkan 

- Hur ser er samverkan ut med socialtjänsten? 

- Upplever ni att det är skillnad på kommunal skola och friskola gällande 

          samverkan? 

- Har ni/har ni haft/ska ni ha något samverkansprojekt med socialtjänsten? 

- Hur upplever ni kontakten med socialtjänsten? 

 

Samsyn 

- Upplever ni att ni har samsyn? 

- Gemensam förståelse för problemet 

- Gemensam värdegrund 

- Respekt för varandras uppdrag och kunskapsfält 

 

Struktur 

- Upplever ni att ni har en stabil struktur för samverkan? 

- Tydliga mål och målgrupper 

- Arbetsfördelning 

- Tydliga rutiner och handlingsplaner 

- Samordnarfunktioner 

 

Styrning 

- Upplever ni att det finns en tydlig styrning som tydliggör uppdrag och  

           regelverk kring samverkan?  

 

Syfte 

- Vilket syfte fyller samverkan för er? 

- Vad ger samverkan er och de inblandade? 

 

Faktorer som främjar samverkan 

-  Faktorer som främjar er samverkan idag? 
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Faktorer som försvårar samverkan 

-  Faktorer som försvårar er samverka idag? 

 

Förslag på förbättringar 

- Förslag på förbättring för en lyckad samverkan? 
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Samtyckesblankett  
 

Information om studien 

Vårt examensarbete syftar till att undersöka hur friskolors samverkan med socialtjänsten, 

enheten för Barn och Ungdom, ser ut rent generellt och med ett visst fokus på 

uppföljningsarbetet när friskolor har gjort en orosanmälan. Syftet är också att undersöka 

om det finns faktorer som underlättar respektive försvårar denna samverkan samt hur man 

eventuellt kan förbättra samverkan mellan friskolor och socialtjänsten.  

 

Vår ambition med studien är att utforska detta område för att finna delar som kan ge ökade 

förutsättningar för en lyckad samverkan samt att ge förslag till vidare forskning. 

  

Genomförande 

Studien kommer att ske via fokusgruppsintervjuer samt även enskilda intervjuer. Tiden 

för varje intervju beräknas ta max 45 min. Av bekvämlighetsskäl valde vi en närbelägen 

kommun. Vi skrev ned alla friskolor i vald kommun på papperslappar. Därefter lottade vi 

slumpmässigt fram friskolor och numrerade dem från ett till tio. Sedan kontaktade vi 

ledningen på friskolorna i turordning. Vi informerade om vår studie och bad ledningen 

att bistå oss med att sätta ihop en fokusgrupp till studien utifrån vissa kriterier samt även 

själv medverka i en enskild intervju. De urvalskriterier vi dragit upp för 

intervjupersonerna i denna studie är att de ska ha varit verksamma inom respektive 

verksamhet i minst 1 år. Från friskolorna önskar vi ha minst en person från 

elevhälsoteamet, exempelvis kurator eller skolsjuksköterska samt minst tre pedagoger 

från olika årskurser. Vi har för avsikt att genomföra enskilda kvalitativa intervjuer med 

minst en person från varje verksamhets ledning.  

 

Antal deltagare i studien beräknas bli 10-15 stycken. Inledningsvis kommer allmänna 

frågor kring verksamheten att ställas med övergång till frågor kring ämnet samverkan. 

Innan intervjun får Ni läsa igenom och skriva under detta informerande samtyckesblad 

som godkänner Er medverkan samt att Ni har tagit del av informationen. 
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Forskningsetiska riktlinjer 

Denna intervju är frivillig vilket innebär att Ni när som helst kan välja att avbryta Er 

medverkan. Under tiden materialet sammanställs kommer vi, för att hålla alla 

respondenter anonyma, avidentifiera namn på personer, skola och kommun genom att 

koda namnen. Detta för att inget ska kunna härledas till källor. Det material som vi samlar 

in under intervjuerna kommer vi efter bearbetning att förstöra och kassera på ett säkert 

sätt.  

När vårt examensarbete är färdigställt och godkänt kommer det att publiceras offentligt 

via Högskolan i Gävle. Om Ni vill ha ett exemplar av det färdigställda examensarbetet så 

skickar vi det till Er via post eller mail enligt överenskommelse.  

 

Jag har tagit del av ovan information och godtar att delta i studien. 

 

Ort/Datum                            Namn 

 

________________________                                             _______________________ 

 

 

För vidare information eller frågor om studien kontakta studieansvariga.              

   

Aireen Vainio  - ofk13avo@student.hig.se  

Christina Sandqvist - ofk13tst@student.hig.se 

Handledare: Jimmy Munobwa – jimmy.munobwa@hig.se  

Gävle Högskola Socionomprogrammet Hk 13 

Examensarbete VT-16 

Kungsbäcksvägen 47 

801 76 Gävle 
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