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Under utbildningen till hälsopedagoger har vi utvecklat ett intresse för hur samhällsorgan 
påverkar barn och ungdomars hälsa. Eftersom det finns en allmän skyldighet för myndigheter 
att samverka kring barn som far illa (SFS 1985:1100; SFS 1984:387; SFS 2001:453), väcktes 
en nyfikenhet att söka svar på hur samverkan kan se ut. Syftet med denna studie är att 
beskriva hur några personer inom skola, polis och socialtjänst tänker och arbetar i samverkan 
kring barn som far illa. Halvstrukturerade intervjuer användes som metod och det empiriska 
materialet bearbetades till olika teman. Resultatet visar att det finns former av samverkan 
mellan dessa tre instanser men att det saknas ett kontinuerligt samverkansarbete som 
involverar alla tre samtidigt. Vidare framkom en gemensam önskan om att utöka och utveckla 
den samverkan som finns i dagsläget. Några faktorer som anses påverka samverkansarbeten 
kring barn som far illa är kommunikation och arbetsrutiner. 
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1. INLEDNING 

Vårt intresse kring barn och ungdomar är stort och vi har i en tidigare studie undersökt hur 
föräldrar uppfattar barns psykiska hälsa (Broman & Hult, 2007). Den studien fick oss att inse 
hur svårt det är att upptäcka och hjälpa barn som far illa. Samhällets skyddsnät för barn har 
visat sig vara svagt (Hindberg, 2006). Under vår utbildning till hälsopedagoger har vi 
utvecklat ett större intresse för att se hur olika samhällsorgan påverkar barn och ungdomars 
hälsa. Regeringen och riksdagen har tydligt uttalat att samverkan är av stor betydelse för barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. Det finns lagbestämmelser om skyldighet att samverka 
som förklarar varför myndigheter samverkar (SFS 1985:1100; SFS 1984:387; SFS 2001:453). 
Enochsson, Strömberg och Asplund (2007) har gett ut skriften Strategi för samverkan – kring 
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, som ett stöd i arbetet att ta fram lokala 
strategier. Ett av målen med samverkan är att barn och unga som far illa eller riskerar att göra 
det ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Därför tycker vi att detta arbete 
är viktigt och vill beskriva hur olika samverkansarbeten kan se ut. Ansvaret för barn som far 
illa fördelas mellan olika myndigheter, rättsväsendet är till exempel ansvariga i frågan om 
brott, socialtjänsten när det gäller sociala problem och skolan för utbildning (Hindberg, 2006). 
För att barn inte ska fara illa behöver vuxna i omgivningen ha kunskap om tecken som tyder 
på att barn inte mår bra (ibid). Föräldrar har huvudansvaret för barns välmående och 
utveckling. Socialtjänsten har ansvaret för att barn får växa upp under trygga förhållanden, när 
föräldrarnas förmåga att uppfylla detta brister. Polisen har ansvaret med att se till barns 
rättigheter enligt FN: s barnkonvention. Syftet med denna studie är att beskriva hur några 
personer inom skola, polis och socialtjänst tänker och arbetar i samverkan kring barn som far 
illa.  
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitioner av samverkan, barn och barn som far illa. Därefter 
kommer olika former av misshandel att beskrivas samt vilka tecken och konsekvenser dessa 
former av misshandel kan medföra hos barn som far illa. Slutligen presenteras hinder och 
möjligheter med samverkan, exempel på samverkansprojekt och tidigare forskning. 

2.1 Definitioner av begrepp som används i uppsatsen 
De definitioner som presenteras används i litteratur och i andra sammanhang där barn som far 
illa förekommer. 

2.1.1 Samverkan 
Det finns ett flertal definitioner som syftar till att ge en beskrivning av vad samverkan innebär 
(Enochsson et al, 2007). Hindberg (2006) beskriver samverkan som en samlingspunkt där 
olika verksamheters synsätt, kunskap och kompetens, arbetsmetoder samt resurser möts. 
Danermark (2000) beskriver samverkan som överordnad det mer generella begreppet 
samarbete. Skillnaden kan förklaras med att samarbete är en mer daglig handling som inte 
kräver vidare reflektioner. Samverkan innebär att aktörer i verksamheter har medvetna, 
målinriktade handlingar avseende ett definierat problem och syfte (ibid). Berggrens (1982) 
beskrivning av samverkan är när människor tillför specifika kunskaper och resurser till en 
gemensam uppgift. De olika perspektiven åstadkommer en helhetsbild av barns behov (ibid). 
Enochsson et al. (2007) menar att de olika samverkansbegreppen delas in utifrån samarbetets 
karaktär och graden av integrering mellan de samarbetande verksamheterna, eller genom 
åtskillnaden mellan formell och informell samverkan. I den formella samverkan står 
strukturella faktorer i fokus för hur samverkansarbetet definieras. Den informella samverkan 
grundar sig på psykologiska och känslomässiga faktorer. I lagbestämmelser och i 
regeringsuppdrag används ofta begreppet samverkan som en allmän beteckning oavsett hur 
samarbetet ser ut (ibid).  

2.1.2 Samarbetsmodell 
Det finns olika modeller som beskriver samverkan och samarbete. En samarbetsmodell av 
Berggren (1982) används för att analysera graden av samverkan i fem nivåer; separation, 
koordination, kollaboration, integration och konsultation. Berggrens (1982) modell 
introducerades under 1970-talet i fråga om psykiatrins samarbete med andra verksamheter och 
organisationer. Modellen används av bland annat Danermark och Kullberg (1999) och 
Sundell och Colbiörnsen (1999) för att beskriva olika samverkansformer. Nedan följer en 
beskrivning av Berggrens (1982) uppdelning av samarbetets fem nivåer:  
 

1. Separation 
Med separation menas att det inte existerar någon samverkan. 

 
2. Koordination (Samordning)  

Med samordning avses bland annat att de samarbetande instanserna kommunicerar för 
att underlätta arbetet inom den egna organisationen, samt att förstärka varandras 
åtgärder. Den här formen av samarbete kräver ingen ansvarsfördelning mellan 
organisationerna och ställer låga krav på samarbetet.  

 
3. Kollaboration (Samverkan) 

Samverkan innebär ett gemensamt åtagande mellan olika yrkesbefattningar från de 
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samarbetande instanserna, inom varandras ansvarsområden. Representanterna för 
respektive organisation har delat arbetsuppgiften och utgår ifrån ett gemensamt 
regelsystem. Den här formen av samarbete kräver gemensamma kunskaper, förmåga 
och behörighet att definiera mål i termer som är gemensamma för de involverande 
instanserna. 

 
4. Integration (Sammansmältning) 

Den här formen av samarbete kräver att ansvarsområdenas gränser mellan 
organisationerna plockas bort. En förenad identitet med en gemensam chef och 
gemensam lokalisering är vad som kännetecknar sammansmältning. 

 
5. Konsultation (Samråd) 

Den här formen av samarbete innebär att de olika organisationerna bemöter 
samarbetsparterna i egenskap av experter inom respektive område. Samråd kräver 
endast att respektive instans står till förfogande för övriga instansers behov (ibid). 

2.1.3 Barn  
Enligt 1 kap 2 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt i 1 § i FN: s barnkonvention är barn, 
varje människa under 18 år (Eriksson, Granath & Halldén, 2005). 

2.1.4 Barn som far illa  
Enligt Hellquist (2004) finns ingen enhetlig definition av barn som far illa. Det gör att olika 
användningsområden kan ligga till grund för vad som läggs in i begreppet (Lagerberg, 2001). 
Normativa definitioner betyder att begrepp tolkas utifrån allmänna värderingar om hur barn 
bör ha det. Lagar och myndigheters kompetensområden ligger till grund för besluts- eller 
åtgärdsdefinitioner. När barnets upplevelser och berättelser ligger till grund för tolkningen 
kallas det upplevelsedefinition (ibid). Orsaken till att barn far illa kan vara att föräldrarna har 
missbruksproblem, psykisk sjukdom eller otillräcklig omsorgsförmåga (Hellquist, 2004). 
Barnen kan vara utsatta för sexuella övergrepp, misshandel, försummelse, inte får sina 
grundläggande behov tillgodosedda eller befinna sig i vårdnadstvister (ibid). Enligt Hindberg 
(2006) är barn som far illa många gånger utsatt för ett flertal av dessa faktorer. Barn som far 
illa kan ibland användas som ett övergripande begrepp vilket då inkluderar fysisk och psykisk 
misshandel, vanvård och försummelse (ibid). 

2.2 Olika former av misshandel 
Det finns olika former av övergrepp som påverkar barn så att de far illa. Vi har valt att 
presentera tre grupper; fysisk misshandel, psykisk misshandel samt vanvård och försummelse.  

2.2.1 Fysisk misshandel 
World Health Organisation [WHO] beskriver fysisk misshandel som en handling vilken leder 
till verklig eller en potentiell fysisk skada hos barnet (WHO, 1999). Den negativa påverkan 
som barnet utsätts för orsakas av föräldrar eller personer i makt- eller förtroendeställningar. 
Misshandeln kan ske vid enstaka eller upprepande tillfällen (ibid). I en av statens offentliga 
utredningar innebär fysisk misshandel att en vuxen person vållar kroppsskada, sjukdom, 
smärta eller försätter ett barn i vanmakt eller liknande tillstånd (Lagerberg, 2001). 

2.2.2 Psykisk misshandel 
Begreppet psykisk misshandel innebär bland annat att föräldrar eller personer i förtroende- 
eller maktställningar inte erbjuder barnet en utvecklingsmässigt anpassad stödjande miljö och 
tillgång till nära relationer (WHO, 1999). Även handlingar som orsakar eller troligtvis orsakar 
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skada på barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling 
inbegrips i psykisk misshandel. Exempel på sådana handlingar kan vara begränsning av 
rörelsefrihet, kränkning, skuldbeläggande, hot eller andra former av fientlighet eller avvisande 
beteende som inte är av fysisk natur (ibid). Psykisk misshandel innebär att ett barn utsätts för 
systematisk eller under lång tid för nedvärderande omdömen, avsiktligt känslomässigt lidande 
eller nedbrytande behandling från en vuxen person (Lagerberg, 2001). 

2.2.3 Vanvård och försummelse  
Enligt WHO:s beskrivning innebär försumlig behandling av barn att underlåta att sörja för 
barnets utveckling inom områdena: hälsa, utbildning, känslomässig utveckling, näring, 
husrum och säkra levnadsförhållanden (WHO, 1999). Försummelsen skall orsaka eller 
sannolikt orsaka skada på barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala 
utveckling för att innefattas i begreppet (ibid). Hindberg (2006) gör åtskillnad på fysisk och 
psykisk försummelse. Den allvarligaste formen av fysisk försummelse kan benämnas som 
vanvård och den allvarligaste formen av psykisk försummelse kan benämnas psykisk 
misshandel (ibid). Även de statliga utredningarna gör skillnad på fysisk och psykisk 
försummelse (Lagerberg, 2001). Fysisk försummelse är när en vuxen skadar eller riskerar 
barns fysiska hälsa eller utveckling genom att försumma barnets fysiska omsorg. Med det 
avses bland annat att barnet inte får tillräckligt med kost, omvårdnad, möjlighet till vila och 
sömn och årstidsanpassade kläder. Psykisk försummelse innebär att en vuxen skadar eller 
riskerar barns psykiska hälsa genom att försumma barns grundläggande behov, t.ex. 
uppmärksamhet, fostran, undervisning eller stimulans (ibid). 

2.3 Tecken och konsekvenser av att barn far illa 
Det kan vara svårt att upptäcka att barn far illa och det är för det mesta bara fall av fysisk 
misshandel som uppmärksammas (Hindberg, 2006). Barnmisshandel leder inte bara till 
fysiska skador utan påverkar även den psykiska, emotionella, kognitiva och sociala 
utvecklingen. Det blir tydligare att uppmärksamma barn som far illa om de utsätts för fysisk 
misshandel än om de blir försummade eller inte får sina grundläggande behov tillgodosedda 
(ibid).  

2.3.1 Fysiska skador 
Barn som utsätts för fysisk misshandel kan ha mycket varierande skador (Hindberg, 2006). 
Det kan bland annat vara hudrodnader, blåmärken, kala fläckar i hårbotten, brännmärken, 
frakturer och hjärnskador. Konsekvenser av misshandel kan vara att barnet har 
koncentrations- och relationsstörningar. Tidigare har man trott att dessa störningar bara haft 
psykiska orsaker men idag vet man att både misshandel och försummelse kan påverka 
hjärnans utveckling (ibid). 

2.3.2 Psykiska skador 
Det finns stora variationer i hur de psykiska skadorna yttrar sig hos barn som far illa 
(Hindberg, 2006). Barnets ålder, personlighet, typ av misshandel, hur länge misshandeln 
pågått och relationen mellan barnet och förövaren är av betydelse för de psykiska skadornas 
utseende. Konsekvenser av de psykiska skadorna kan resultera i självmordsbenägenhet, 
alkoholproblem, mobbing och kriminalitet (ibid).  
 
Hindberg (2006) ger några exempel på psykiska skador som kan förekomma hos barn som far 
illa:  
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• Failure to thrive 
Detta är uttrycket för en tillväxthämning som på svenska kallas för ”barn som inte tar 
sig” och kan vara både en fysisk och psykisk reaktion av misshandel eller 
försummelse. Barnet ökar inte i vikt och längd, har en måttlig utvecklingsförsening 
och en viss benägenhet till att avskärma sig i det sociala samspelet.  
 

• Relationsstörningar 
En avgörande faktor för utveckling av allvarliga störningar är omsorgssvikt. Barnets 
sätt att relatera och knyta an till andra människor påverkas av omsorgen de får. 
 

• Skuld och skamkänslor 
Att barn som far illa upplever skuld och skamkänslor är vanligt förekommande, 
liksom att barnet tar på sig skulden för våldet, övergreppet eller den destruktiva 
behandlingen. Det är inte ovanligt att barnet tror sig vara orsaken, eller att de skulle 
kunna förhindra det som sker. Ibland kan omgivningen bidra till att barn blir utsatt för 
misshandel av föräldrar eller andra personer i förtroende- eller maktställning. När 
barnet upplevs som provocerande, svåruppfostrande, aggressiva eller hyperaktiv kan 
omgivningen uttrycka sin förståelse för att man måste ”ta i med hårdhandskarna” 
gentemot barnet och det kan leda till misshandel eller försummelse. Barns upplevelser 
av att inte bli trodda förstärker skuld och skamkänslorna och det kan i sin tur leda till 
att barnet införlivar de föreställningar som omgivningen har. 

 
• Kognitiva skador 

Av de barn som far illa är det en stor andel som är psykiskt utvecklingsförsenade eller 
har inlärningssvårigheter. Orsaker kan vara hjärnskador efter våld mot huvudet, att 
barnen är understimulerade eller otrygga i sin hemmiljö (ibid).  

2.4 Samverkansarbeten från globalt till lokalt  
Förenta Nationerna [FN] är en organisation som bildades 1945 för att arbeta för fred i världen 
samt förbättra ekonomiska och sociala förhållanden (Eriksson et al, 2005). Sverige är medlem 
sedan 1946 och har liksom de 191 andra medlemsländerna skyldighet att efterleva de 
förklaringar och konventioner som har godtagits i FN. Det finns en särskild barnkonvention 
som består av 54 artiklar vilka handlar om barns rättigheter. Dessa är alla lika viktiga och 
gäller både i fredstid och vid väpnade konflikter (ibid). Många av de svenska lagarna har 
justerats för att beakta barnkonventionens intentioner i olika verksamheters beslut (Josefsson, 
2008). 
 
I Sverige har riksdagen den beslutande makten (Regeringskansliet, 2007). Regeringen 
verkställer riksdagens beslut med hjälp av regeringskansliet, departementen, statliga verk och 
myndigheter. De politiska uppgifterna sköts på regional nivå av landstingen som är uppdelade 
i 21 län. Den lokala nivån utgörs av Sveriges 290 kommuner (ibid). Ansvaret i samhället är 
uppdelat mellan olika myndigheter, rättsväsendet är till exempel ansvarigt i frågan om brott, 
socialtjänsten för sociala problem och skolan för utbildning (Hindberg, 2006). Dessa områden 
är i sin tur indelade i olika system med skiftande ansvarsdelar. Myndigheter försöker att 
klargöra vilka delar just de ansvarar för, men det till trots hamnar många människor mellan 
stolarna (ibid). Många gånger är barns behov och svårighet så omfattande att ingen myndighet 
kan lösa dem själva (Lagerberg, 2001). Ingen har ansvaret för helheten kring människor och 
det får konsekvenser för barnet (Hindberg, 2006). Ett sätt att förhindra att människor hamnar 
mellan stolarna är att de olika myndigheterna samverkar (ibid). För att goda insatser ska 
komma barnet och dess familj till nytta fordras olika sorters kunskaper och resurser 
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(Lagerberg, 2001). I samverkan blir brister synliggjorda och en helhetssyn krävs för att 
barnets skyddsnät ska bli heltäckande (Hindberg, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN 

Sveriges Riksdag 

Utbildningsdepartementet Justitiedepartementet Socialdepartementet 

Kommunen Rikspolisstyrelsen Socialnämnden 

Skolan Polisen Socialtjänsten 

Socialtjänstlagen 
2001:453 

Skollagen 
1985:1100 

Polislagen 
1984:387 

Regeringen 

 
Figur 1. Från globalt till lokalt 
 
Med hänvisning till förvaltningslagen 6 § finns en allmän skyldighet för myndigheter att 
samverka (SFS 1986:223). Där står att varje myndighet ska hjälpa andra myndigheter inom 
ramen för den egna verksamheten (ibid). I samverkan med socialtjänsten hör skola, polis och 
sjukvård till de viktigaste samarbetsparterna, vilka själva har motsvarande bestämmelser i sina 
respektive lagstiftningar (Enochsson et al, 2007). I de olika lagarna finns bestämmelser som är 
viktiga för samverkansarbetet. Samverkan är inte specifikt reglerat utan presenteras så här i 
skollagen: 
 

2 a § Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall på socialnämndens initiativ i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 a kap. 18 § och 9 
kap. 16 a § denna lag och av sekretesslagen (1980:100). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till 
socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Lag (2003:415).      

(SFS 1985:1100) 
 
Polislagen behandlar polisens uppgifter och vilka befogenheter de har. När det gäller 
samverkan säger polislagen: 
 

3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra 
myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid 
polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 
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förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till 
socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. Lag (2003:413).   

(SFS 1984:387) 
 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga som far illa får stöd och skydd 
(Enochsson et al, 2007) vilket förklaras i lagen enligt följande:.  
 

1 a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de 
begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen (1980:100). Nämnden skall aktivt 
verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2003:407).   

(SFS 2001:453) 
 

Skolan, polisen och socialtjänsten har ytterligare en lag att rätta sig efter som kan påverka 
samverkan mellan dem och det är sekretesslagen (1980:100). Den finns till för att bland annat 
skydda den enskildes integritet och hindra myndigheter från att lämna ut information som kan 
vara känslig. Sekretess omfattar även tystnadsplikt, som även gäller mellan olika avdelningar 
inom samma myndighet (ibid). 
 

3 § Gäller enligt denna lag sekretess för uppgift som förekommer hos viss myndighet, får uppgiften inte 
röjas för annan myndighet i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken 
denna lag hänvisar. Vad som sägs om myndighet i första stycket, 5 §, 13 och 14 kap. samt i särskilda 
bestämmelser i denna lag om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller också i förhållandet 
mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i 
förhållande till varandra. Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för utländsk 
myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift 
därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk 
myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är förenligt med 
svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. 
Lag (1982:1106).      

(SFS 1980:100) 

2.4.1 Möjligheter och hinder med samverkan  
Möjligheterna för samverkan ökar när det förekommer ett aktivt och gränsöverskridande 
ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn, motivation, förtroende och god kommunikation 
(Enochsson et al, 2007). Det är viktigt att klargöra dessa begrepp när de används i 
sammanhang där den aktuella målgruppen och dess behov diskuteras. Då formerna för 
strukturen, styrningen och samsynen kan variera är det bra om den anpassas efter de lokala 
förutsättningarna och den aktuella målgruppen. Hinder kan vara strukturella, kulturella eller 
psykologiska (ibid). Ett strukturellt hinder kan vara oklarheten för huruvida projektet skall 
fortsätta vara ett projekt eller övergå i ordinarie verksamhet (Danermark & Kullberg, 1999). 
Andra strukturella hinder är olika regelsystem, vagt formulerade mål, kunskapstraditioner, 
ekonomiska intressen och olika organisationskulturer (ibid). Kunskap, värderingar och 
språkbruk är några av de kulturella hinder som kan förekomma (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2007; Morrison, 1996). Några av de psykologiska faktorerna som kan utgöra hinder är 
bristande kommunikation, revirbevakande och statusfrågor (ibid). Ansvarsfördelningen, den 
etiska praxisen, personalomsättning och arbetsbelastningen är andra faktorer som kan bli till 
hinder om det inte tas upp till diskussion och tydliggörs (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 
Danermark & Kullberg, 1999). 
 
Vinster med samverkan kan vara att problematiken blir tydligare då de olika instanserna har 
sina egna synsätt och perspektiv (Danermark & Kullberg, 1999). Missförstånd rörande 
ansvarsområden och arbetssätt kan minskas vid dialog mellan instanser (Sundell & 
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Colbiörnsen, 1996). Kompetensutveckling, överblick över de andra områdena, kreativitet och 
utveckling av nya metoder och insatser är en del av den styrka en väl fungerande samverkan 
kan åstadkomma (Danermark & Kullberg, 1999). En annan vinst är att risken för individerna 
att hamna mellan stolarna minskar (ibid). 

2.4.2 Samverkansprojekt för barn som far illa  
En stabil samverkan kring barn som far illa kräver hållbara strukturer (Hindberg, 2006). Bland 
de samverkansarbeten som finns runt om i olika kommuner, bedrivs de flesta i projektform 
(Enochsson et al, 2007). Genom att ta del av erfarenheter från andra samverkansarbeten ökar 
möjligheten att projektarbetet blir en del av den ordinarie verksamheten. Det krävs mer 
kunskap för att en stabil samverkan kring barn som far illa ska komma till stånd (ibid). Ett 
flertal samverkansprojekt och andra samverkansinsatser för barn som far illa eller riskerar att 
fara illa har bedrivits genom åren och andra pågår i dagsläget. Nedan presenteras fem olika 
samverkansarbeten. 

• BUS- projektet i Fagersta 
BUS står för Barn och Ungdoms Samverkan och projektet bedrevs mellan 1 januari 2005 och 
31 januari 2007 ( Fagersta kommun, 2008). Syftet med projektet var att utveckla ett 
gemensamt arbetssätt inom kommunens verksamheter utifrån den samverkan som redan fanns 
kring barn som far illa. Projektets övergripande mål var att utifrån kommunens övergripande 
planer uppnå en samsyn, samordna nätverk omkring barn och ungdomar, utveckla metoder 
och former för samarbetet, utveckla stöd till föräldrar, skapa en helhetssyn på barn- och ungas 
situation samt att skapa arenor som ger yngre barn en meningsfull fritid (ibid). 
 

• Resurscentrum i Piteå kommun 
Ett samverkansarbete mellan socialtjänst och skola där familjer och barn erbjuds rådgivning 
och stöd i bland annat sociala frågor (Piteå kommun, 2008) . Målgruppen är barn upp till 20 år 
och deras familjer i syfte att förebygga ohälsa hos barnen. Resurscentrum besvarar frågor från 
allmänheten, tar emot anmälningar från bland annat skolan och polisen om barn som far illa. 
De ger råd om vilka resurser som finns i samhället och hänvisar vidare till olika instanser som 
är ansvarig för de frågor eller problem som ligger utanför resurscentrums ansvarsområde 
(ibid). 
 

• Nordostprojektet i Gävle  
Nordost är en stadsdel i centrala Gävle där ett samverkansprojekt pågår mellan bland annat 
kommunala förvaltningar, högskolan, polisen och brottsförebyggande rådet (Åsgård, 2008). 
Syftet med projektet är att genom förebyggande arbeten minska brottsligheten, skadegörelsen, 
ungdomsvåldet och göra området mer attraktivt (ibid).  
 

• Multikompetenta team i Gävle 
Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2004, om att socialtjänsten och skolan skulle 
utveckla ett samverkansarbete, har Gävle skapat multikompetenta team (Gävle kommun, 
2008). Dessa team utgör en samverkansmodell i syfte att skapa användbara insatser för barn i 
behov av särskilt stöd. Det var främst fyra motiv till att teamen bildades: 
 

1. Öka delaktigheten för elever och föräldrar 
Syftet var att stärka barnperspektivet inom skola och socialtjänst samt att bättre ta 
tillvara elevers och föräldrars egna resurser och utvecklingsmöjligheter. 

2. Att anlägga ett helhetsperspektiv 
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Barn som är i behov av särskilt stöd har ofta en komplex behovsbild och bör ses i ett 
helhetsperspektiv. 

3. Ekonomiska förutsättningar och produktivitetskrav  
Det finns en ekonomisk vinst med att samordna kommunala resurser för barn som har 
behov av särskilt stöd. Förebyggande arbete i skolan minskar de ekonomiska 
kostnaderna. 

4. Kroniska problem ska lösas 
Samordningen mellan angränsande insatser från skola och socialtjänst fungerar inte på 
ett optimalt sätt. Samhällets insatser för barn kan effektiviseras genom samordning av 
personal och kunskaper (ibid). 

 
• Brottsförebyggarna i Gävle 
Brottsförebyggarna i Gävle [BIG] har bedrivit verksamhet sedan 1992 i syfte att göra 
Gävle till en trygg stad att växa upp i (Alvant, 2006). Helhetssyn, samverkan, 
långsiktighet och gemensam värdegrund är ledorden i BIG:s verksamhet. Representanter 
från barn- och ungdom, kultur- och fritid, socialtjänsten och polisen finns i verksamheten. 
En av deras satsningar är så kallade BIG - kompisar, som är en metod för att stödja elever 
i skolan. Samverkansarbetet mellan skolan, socialtjänsten och BIG består i att utbilda ett 
antal ungdomar kring värdegrunds- och trygghetsfrågor för att eleverna sedan ska kunna 
fungera som kamratstödjare i skolorna (ibid). 

2.5 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa tidigare forskning inom området samverkan och 
barn som far illa.  
 
En svensk studie från 1996 av Sundell och Colbiörnsen tar upp samverkan i frågor om 
samhällets stöd och hjälp till elever med psykosociala behov. Undersökningen utfördes i olika 
steg där både skolpersonal och socialtjänstpersonal intervjuades. Personaktsstudier och 
enkäter sammanställdes och jämfördes med intervjuer och med uppgifter från vården. De 23 
skolor som ingick i undersökningen representerade 18 av 20 socialdistrikt och stadsdelar i 
Stockholm. I 77 % av fallen fanns ett rutinmässigt samarbete, även om formen för samarbetet 
varierade mellan socialdistrikten. Samverkan utmärktes av att skolpersonal, socialtjänst, polis 
och fritidsförvaltning träffades regelbundet. Undersökningen visade att mer än hälften av 
socialsekreterarna ansåg att skolpersonalen hade orealistiska förväntningar och saknade 
kunskap om hur socialtjänsten fungerar. Ungefär en tredjedel av socialsekreterarna önskade 
ett ökat förtroende för varandra och bättre kommunikation. 23 % önskade att det fanns mer tid 
och resurser för förebyggande arbete (Sundell & Colbiörnsen, 1996). I en senare 
undersökning av Sundell och Colbiörnsen (1999) framkom att bland annat vagt formulerade 
mål, en oklar syn på organisationens betydelse, brist på extra resurser för genomförandet och 
avsaknad av återkoppling är faktorer som påverkar utvecklingen av en fungerande samverkan 
(ibid). 
 
I en studie från Australien av Darlington och Feeney (2007) undersöktes mentalvårdare och 
socialarbetares uppfattningar angående det bästa sättet för samverkan. Där framkommer att 
sekretessen är ett hinder för samverkan särskilt om den berörda parten lovats konfidentialitet. 
Flera av respondenterna i undersökningen föreslog en utveckling och implementering av 
riktlinjer eller policys som underlättade informationsutbytet och samtidigt behåller 
konfidentialiteten för individen. Fördelarna med samverkan är att ingen behöver vara expert 
på alla områden, huvudsaken är att de yrkesverksamma kan remittera till det rätta stället. Det 
är viktigt att de vet vilka resurser som finns tillgängliga. Kunskaper som eftersträvas är 
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förståelse för vem de ska kontakta, på vilket sätt socialtjänsten ska underrättas, hur och när det 
är dags att ta kontakt med mentalvården, vilka roller och lagar som finns samt 
organisationskulturen hos varje organisation. Det framkom även att de inblandade behövde 
realistiska förväntningar på vad andra organisationer kan åstadkomma (ibid). 
 
I en svensk undersökning om lärares syn på barn som far illa betonar lärarna att de är extra 
vaksamma på förändringar hos barn (Israelsson & Olofsson, 2007). Det finns många tecken 
som kan tyda på att barn far illa och inte mår bra, tecken som kan vara mer eller mindre 
synliga. De mindre synliga tecknen kan vara när barn är oroliga, har magont, söker närhet 
eller drar sig undan. Barn reagerar på individuella sätt men det är just förändringen i beteendet 
som gör lärarna särskilt uppmärksamma. Tecken som är mer synliga är blåmärken, bristfällig 
hygien och barn som öppet visar att de är ledsna (ibid). 
 
English et al. (2004) beskriver att misshandel påverkar barns beteende på olika nivåer och att 
skilda former av misshandel har betydelse för hur barnet utvecklas. Éthier et al. (2004) menar 
att vanvård, misshandel och försummelse påverkar barnets utveckling såväl psykiskt som 
fysiskt. Ett barn som far illa kan bland annat få en missgynnsam utveckling, beteende- och 
känslomässiga problem och svårigheter med sociala relationer. Det är av betydelse för barnets 
hälsa och utveckling att man uppmärksammar tecken på vanvård, misshandel och 
försummelse på ett tidigt plan och för det krävs en samverkan i barnets miljö (ibid). 
 
Misslyckanden med att rapportera till myndigheter när barn far illa kan resultera i en ökad risk 
för fortsatt misshandel (Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 2003). Under de senaste 30 åren 
har ett flertal orsaker uppgetts som anledning till att människor med anmälningsskyldighet 
väljer att ignorera uppdraget med att rapportera när barn far illa. En anledning som 
framkommer i studien är att respondenterna upplever en oförmåga att känna igen tecken och 
symtom på barn som far illa. En annan anledning är att respondenterna missförstår de lagar 
som reglerar anmälningsskyldighet och upplever en rädsla för att anmälan ska resultera i 
negativa konsekvenser för barnet men även för dem själva (ibid). 

2.6 Problemformulering 
Litteraturinventeringen visar att det finns olika definitioner på begreppet samverkan 
(Berggren, 1982; Danermark, 2000; Enochsson et al, 2007; Hindberg, 2006). Regering och 
riksdag har uttalat att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa behöver 
utvecklas och har infört lagbestämmelser om myndigheters skyldighet att samverka (SFS 
1984:387;SFS 1985:1100; SFS 2001:453). Då samverkan kan ha skilda betydelser för olika 
personer diskuterade vi kring hur det kan påverka skolans, polisens och socialtjänstens 
praktiska arbete kring barn som far illa. Genom att i denna uppsats beskriva hur några 
personer inom skola, polis och socialtjänst tänker och arbetar med samverkan kring barn som 
far illa hoppas vi på att kunna synliggöra de hinder och möjligheter som kan finnas. 
Förhoppningen är att vår undersökning kan underlätta framtida samverkansarbeten.  
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3. SYFTE 

Syftet med denna studie är att med hjälp av halvstrukturerade intervjuer beskriva hur några 
personer inom skola, polis och socialtjänst tänker och arbetar i samverkan kring barn som far 
illa.  
 
Frågeställningar: 
 

1. Hur tolkar respondenterna begreppet samverkan kring barn som far illa? 
2. Vilka hinder, möjligheter och önskemål finns det kring samverkan? 
3. Finns det metoder som de olika yrkesgrupperna arbetar med i sitt samverkansarbete? 
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4. METOD 

Det här avsnittet inleds med val av metod, därefter följer en redovisning om urvalet av 
intervjupersoner, pilotintervju, genomförande och sammanställning samt reliabilitet och 
validitet. Avsnittet avslutas med etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 
Då valet av faktainsamlingsmetod påverkas av undersökningens syfte (Trost, 1997), har vi 
bestämt oss för att använda en halvstrukturerad intervju. Strukturen på intervjun bestämmer 
kvaliteten på de data som erhålls (Cohen, Manion & Morrison, 2000). I halvstrukturerade 
intervjuer finns möjlighet för respondenterna att berätta om sina erfarenheter och 
uppfattningar. Kvalitativa metoder syftar till att skapa en större förståelse för något och att 
utveckla teorier kring det (Trost, 1997). Författarna hade ingen färdig hypotes om ämnet utan 
ville upptäcka vad samverkan innebär och hur samverkansarbeten kan se ut mellan dessa 
aktörer. Ett induktivt synsätt användes i forskningsprocessen vilket i denna undersökning 
innebar försök att beskriva konsekvenser av resultaten som styrde undersökningen. 
Författarna ämnade vara allmänna och generella inför de slutsatser som framkom. En öppen 
dialog med respondenterna möjliggör att följdfrågor kan ställas under intervjuns gång. En 
beskrivande intervju försöker bevara nyanserna av de beskrivningar som respondenterna 
delger (Cohen et al, 2000). Genom en intervju med beskrivande karaktär tror vi oss ha fått en 
större förståelse för ämnet än om vi använt enkäter. När metoder uppfattas som analytiska 
redskap och inte som tekniker, får analysen den plats som den kan och bör ha i kvalitativ 
forskning (Widerberg, 2002). Kvales (1997) beskrivning av en halvstrukturerad intervju där 
frågornas formulering och ordningsföljd beror på hur intervjun framskrider ger en bild av 
intervjun som användes i undersökningen (se bilaga). 

4.2 Urval 
Antalet intervjuer bör bestämmas av syftet med undersökningen (Kvale, 1997). För att kunna 
göra ingående tolkningar av materialet får inte antalet intervjupersoner vara för stort (ibid). 
Författarna valde att intervjua totalt sex personer: två pedagoger, två poliser och två 
socialarbetare. Författarna ansåg dessa yrkesgrupper bestå av personer som på olika sätt har 
kontakt med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Polisen och skolan har skyldighet att 
samarbeta med socialtjänsten i frågor som behandlar barn som far illa. Av den anledningen 
tror vi att dessa yrkesgrupper besitter kunskaper och erfarenheter inom området. Inom skolan, 
polisen och socialtjänsten var det önskvärt om personer med erfarenhet av barn som far illa 
kunde intervjuas. Via polisens telefonväxel efterfrågades vem eller vilka som kunde vara 
lämpliga att intervjua med vår önskan om erfarenheter inom området. Socialtjänstens chef 
valde själv ut två personer vilka kontaktade oss via mejl angående intervjuerna. Efter totalt 13 
försök på olika skolor så fick vi två personer som ställde upp på intervju. Anledningarna till 
att skolorna var svåra att få tag på, eller att de inte ville medverka var av olika slag. 
Omstruktureringar, tidsbrist och principsak var några av orsakerna till att de tackade nej till att 
intervjuas.  

4.3 Pilotintervju 
Kvale (1997) anser att en pilotintervju kan öka förmågan att känna sig trygg i en 
intervjusituation. I denna undersökning genomfördes en pilotintervju med en person som hade 
viss erfarenhet inom området samverkan kring barn som far illa. En av anledningarna till 
pilotintervjun var att kunna utveckla och justera frågeställningarna utifrån de svar som 
framkom för att minska risken för eventuella missförstånd vid följande intervjuer. En annan 
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anledning var att få tillfälle att testa den tekniska utrusningen som skulle användas vid 
intervjutillfällena. Författarna ville också se om frågorna var formulerade så att de svarade på 
syftet med undersökningen. Utifrån pilotintervjun beräknades intervjuerna ta ca 45 minuter. 

4.4 Genomförande och sammanställning 
Respondenterna fick information om intervjuns ungefärliga längd vid första kontakten. 
Intervjuerna inleddes med information om syftet med undersökningen, samt att de kunde välja 
att inte besvara alla frågor och att intervjun när som helst kunde avbrytas. Författarna 
informerade att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Gävle. 
Respondenterna informerades före och ibland under intervjun att frågorna utgick från en 
frågemall (se bilaga) och att följdfrågor skulle ställas utifrån deras svar. Författarna 
informerade om att alla frågor på intervjumallen skulle ställas oavsett om de redan hade 
besvarat frågan genom en annan frågeställning. Detta för att respondenterna ska få 
möjligheten att utveckla, ändra eller bekräfta det svar de lämnat. Författarna ansvarade för 
frågeställningarna på varannan intervju. Enligt Trost (1997) bör intervjun utföras i en, för 
respondenten, trygg miljö. Samtliga intervjuer i denna undersökning genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser, vilket vi ansåg vara en trygg miljö för respondenterna. På 
socialtjänstens önskan utfördes en intervju med båda socialarbetarna samtidigt. På grund av 
att respondenterna fått ändrat schema fick intervjun kortas av och därmed kunde inte alla 
frågor ställas. En av intervjuerna hos polisen fick kortas ned på grund av oplanerade händelser 
i polisens schema varvid vissa frågor uteslöts. Alla intervjuer spelades in med diktafon för att 
underlätta bearbetning av materialet, med tanke på att intervjun innehöll öppna frågor och 
olika följdfrågor. Det underlättade för författarna att använda diktafon, på så sätt kunde 
författarna koncentrera sig på intervjuns innehåll och process.  
 
Transkriberingen utfördes inom tre dagar efter intervjutillfällena. I samband med 
transkriberingarna valdes att utesluta alla intetsägande ord såsom öh, hostningar, pauser och 
liknande. Enligt Trost (1997) är det en fördel att spela in intervjuer på band för att kunna 
koncentrera sig på frågorna och svaren under intervjun. En annan fördel är att kunna tillgå det 
inspelade materialet vid senare tillfällen (ibid). För författarna var det en trygghet vid 
bearbetningen att ha möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet för att lyssna efter 
särskilda betoningar eller tonfall som i vissa fall kan ge ord eller meningar tyngd i sin 
innebörd. Specifika situationer som beskrevs av respondenterna under intervjuerna valdes att 
avidentifieras under transkriberingen. För uppsatsen ej relevant information uteslöts. De 
intervjupersoner som så önskade fick läsa och godkänna materialet innan vidare bearbetning 
av författarna. Transkriberingarna omarbetades sedan till sammandrag från varje yrkesgrupp. 
Därefter bearbetades sammandragen varvid olika teman utformades. Enligt Widerberg (2002) 
kan tre förhållningssätt användas som grund inför val av temarubriker. Författarna utgick ifrån 
det empirinära förhållningssättet, som innebär att teman hämtas från det empiriska materialet 
(ibid).  

4.5 Reliabilitet och validitet  
Med reliabilitet och validitet avses att samla in data som är relevanta för studien och att 
studien genomförs på ett så tillförlitligt sätt som möjligt (Trost, 1997). Validiteten i studien 
kan bedömas som relativ hög eftersom intervjuerna har skett med de personer som besitter 
efterfrågad erfarenhet. Respondenterna har olika yrkesroller, vilket stärker validiteten då 
undersökningens syfte är att undersöka hur respondenterna tänker och arbetar med samverkan 
kring barn som far illa. Reliabiliteten i studien kan bedömas utifrån hur väl vi har redogjort 
för studiens genomförande och bearbetning av insamlat material. Möjlighet till replikation 
och evaluering är två anledningar till en detaljerad redovisning (Backman, 1998). 
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Skillnaderna vid en ny studie blir resultatet, eftersom människors uppfattningar är både 
individuella och föränderliga (Trost, 1997). Människor är inte statiska, nya erfarenheter och 
upplevelser påverkar vår föreställningsvärld. Med det menas att bakgrunden till svaret på en 
fråga förändras kontinuerligt (ibid).  

4.6 Etiska överväganden 
I denna uppsats har vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2007) 
uppfyllts enligt följande. Respondenterna har informerats om uppsatsen syfte och anledningen 
till varför deras information anses viktig i denna undersökning. Informationskravet gör även 
gällande att informera respondenterna vilka villkor som gäller för dem som deltagare, vilket 
gjordes i samband med intervjuerna. Respondenterna har blivit informerade om att de när som 
helst har rätt att avbryta intervjun samt att de har rätt att välja vilka frågor de vill besvara. 
Konfidentialitetskravet behandlar offentlighet och sekretess. Respondenterna har på intet sätt 
utelämnat personliga uppgifter om sig själva eller sina klienter och/eller elever eftersom det 
inte heller har efterfrågats. Allt insamlat material förvaras otillgängligt för andra än 
författarna. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som lämnats till denna studie inte kommer 
att användas för andra ändamål, vilket respondenterna blivit informerade om. 
Samtyckeskravet har uppfyllts då respondenterna efter att ha erhållit information om de andra 
huvudkraven har valt att medverka. 
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5. RESULTAT  

Resultatet är en bearbetning av intervjuer med två pedagoger, två poliser samt två 
socialarbetare. Nedan presenteras de olika teman som utformades för respektive yrkesgrupp, 
för att synliggöra hur respondenterna tolkar begreppet samverkan kring barn som far illa. 
Citat från respondenterna har valts ut för att förtydliga innehållet. Varje yrkesgrupp 
presenteras för sig och de citat som återfinns i texten hör till den yrkesgruppen. Citaten har till 
viss del bearbetats från ett direkt talspråk till skriftspråk, vilket enligt Trost (1997) gör det 
lättare för läsaren förstå. Därefter följer ett stycke med avslutande reflektioner. 
Respondenterna benämns som pedagoger, poliser och socialarbetare oavsett befattning inom 
respektive yrke.  
 
Skolans teman är: 

• Återkoppling och kommunikation 
• Anmälningsskyldighet och sekretess 
• Arbetsmetod 

 
Polisernas teman är: 

• Personliga kontakter 
• Helhetsperspektiv 
• Kommunikation 

 
Socialtjänstens teman är: 

• Organisationskultur 
• Multikompetenta team 
• Helhetsperspektiv 

 

5.1 Skolan 
Pedagogerna arbetar inom olika skolområden, har liknande tjänster men antalet 
yrkesverksamma år skiljer dem åt. Pedagogerna i undersökningen samverkar främst med 
socialtjänsten men i vissa fall ingår polisen i samverkanssituationer.  
 

Samverkan kring  
barn som far illa

Återkoppling och 
Kommunikation 

Anmälningsskyldighet 
och Sekretess 

Arbetsmetod 

Figur 2. Teman utifrån skolintervjuerna. 
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5.1.1 Återkoppling och kommunikation 
Pedagogerna beskriver samverkan i den betydelsen att det finns fler människor som kan 
uppmärksamma barnets situation och agera om det behövs. En av pedagogerna i skolan ser 
samverkan kring barn som far illa som ett nätverk som fångar upp barnen. För pedagogerna 
innebär samverkan att de delar på ansvaret för barnets välmående och utveckling. Ett delat 
ansvar innebär att pedagogerna inte behöver bekymra sig för, eller blanda sig i barnets 
hemsituation då andra instanser är ansvarig för den delen. En av pedagogerna säger: 

 
”Att man faktiskt kan få ta den bit som man är duktig på, och mitt 
jobb är att se till barnet här i skolan.” (Pedagog 1) 

 
Genom olika arbetsmetoder hjälps skolpersonalen åt i arbetet att uppmärksamma, stötta och 
planera insatser för barn som far illa eller behöver extra stöd. Pedagogerna upplever att 
återkoppling och kommunikation från olika samverkansparter har stor betydelse för 
planeringen av hur skolans insatser för barnet skall se ut. Genom återkoppling känner 
pedagogerna att de får en insikt i vad som pågår i barnets situation och det underlättar deras 
pedagogiska arbete. Pedagogerna upplever att återkopplingen från samverkansparterna är 
bristfällig och att återkoppling är något de saknar. Återkoppling ger stöd i arbetet som 
pedagog och stärker känslan att inte vara ensam om att försöka hjälpa barnet.  
 

”Att man åtminstone får återkoppling om att det sker någon insats 
kring barnet.” (Pedagog 1) 

 
För att få till en fungerande samverkan behövs en god kommunikation, både skolpersonal 
emellan men även mellan skolan och dess samverkansparter. En av pedagogerna anser att 
både den interna kommunikationen och kommunikationen med samverkansparter har 
förbättrats under åren. Den andra pedagogen upplever att kommunikationen behöver 
förbättras både på arbetsplatsen och med samverkansparterna. Pedagogen tycker att den 
aktuella arbetsmetoden när skolpersonal misstänker att ett barn far illa är tidskrävande och 
opraktiskt. Det finns risk att viss information försvinner då tillvägagångssättet innebär att 
kommunikationen förmedlas i flera led.  

 
”Nu blir det egentligen mera jobb, först ska jag informera rektorn 
som i sin tur informerar multikompetenta teamet. Det kan vara 
viktig information som försvinner på vägen.” (Pedagog 2) 

 
På båda skolorna finns inarbetade rutiner för möten med olika yrkesgrupperingar inom skolan 
för att diskutera barn som far illa eller misstänks fara illa. I några av dessa grupper kan 
pedagogerna diskutera särskilda fall och få råd och handledning i hur de ska bemöta 
situationen med barnet. I andra grupperingar kan pedagogerna prata allmänt och få möjlighet 
att ventilera misstankar med andra pedagoger som också har kontakt med barnet. Båda 
pedagogerna är väl insatta i det samverkansarbete som heter multikompetenta team och består 
av personer från kommun, socialtjänst samt rektorerna på skolorna.  
 

5.1.2 Anmälningsskyldighet och sekretess 
Pedagogerna har en komplicerad arbetssituation då både anmälningsskyldigheten och 
sekretesslagen inverkar på deras arbete. Att ha både anmälningsskyldighet och sekretess 
innebär att pedagoger ibland måste anmäla någonting som framkommer under samtal med 
föräldrar. Detta kan leda till att kommunikationen med föräldrarna begränsas vilket påverkar 
pedagogernas relation till både föräldrar och barn. 

  16 



 

 
”För mig kan det vara jätteviktigt att ha kontakten med föräldrar 
eller barnet utan att det skär sig.” (Pedagog 1) 

 
En av pedagogerna skulle vilja ha en personlig kontakt på socialtjänsten för att få råd och stöd 
i frågor kring anmälningsskyldighet och sekretessfrågor. Ett önskemål är att kunna 
kommunicera utan sekretess i vissa situationer för att barnets bästa skall kunna sättas i främsta 
rummet.  
 

”Eftersom vi har en sekretess och socialtjänsten har en sekretess, blir 
det svårare att samverka kring det här.” (Pedagog 2) 

 

5.1.3 Arbetsmetod 
Pedagogerna uppmärksammar när ett barns beteende förändras från det som är normalt för 
just det barnet. Den dagliga kontakten med barnen gör att pedagogerna har en kännedom om 
hur barnen normalt fungerar. En av skolorna använder sig av en metod för att ge extra 
uppmärksamhet till ett barn som de uppfattar mår dåligt eller av olika anledningar har det 
jobbigt i skolan. Metoden innebär att pedagogerna som har kontakt med barnet samverkar 
under en överenskommen period genom att ge extra uppmärksamhet till barnet. Pedagogerna 
på skolan hjälps åt att observera barnets beteende för att se om det avviker från barnets 
normala beteende, de bekräftar barnet genom att hälsa på barnet med namn varje dag och de 
fokuserar på det positiva som barnet gör för att stärka barnets självkänsla. Barnen kan bland 
annat uppfattas vara ensamma, utanför gemenskapen, tystlåtna eller ha fått mycket negativ 
uppmärksamhet för sitt beteende. Pedagogerna på skolan kan också ge barnet extra tid och 
visa omsorg genom att låta barnet synas, höras och få ta plats i skolsituationen. Metoden 
fungerar inte i alla situationer eller på alla barn. I de fall där metoden inte har effekt diskuterar 
pedagogerna om de ska gå vidare med ärendet.  
 
I de fall pedagogerna har gjort en anmälan till socialtjänsten har de inte fått den återkoppling 
som de önskar. Då de inte vet om socialtjänsten har gått vidare med ärendet utgår 
pedagogerna från att socialtjänsten tar ansvaret för att barnets bästa sätts i centrum. En av 
pedagogerna har erfarenhet av att en anmälan till socialtjänsten inte alltid leder till en 
förbättrad situation för barnet. För pedagogen har det bidragit till en viss tveksamhet inför att 
anmäla till socialtjänsten. Nu diskuterar pedagogen mer med rektorn vid liknande situationer 
för att försöka hjälpa barnet med de resurser som skolan kan erbjuda. 
 
Ingen av pedagogerna är insatt i socialtjänsten och polisens arbete med barn som far illa. 
Pedagogerna har stort förtroende för att socialtjänsten tar sitt ansvar och sköter de bitar kring 
barnet som inte har med skolan att göra. Uppfattningen som pedagogerna har är att efter att de 
har gjort en anmälan till socialtjänsten så kopplar socialtjänsten in polisen om det behövs. Det 
är bara i akuta fall som skolan anmäler direkt till polisen. Akuta fall kan vara när pedagogerna 
får vetskap om misshandel eller hot. I mindre akuta fall tar pedagogerna upp barn som de 
misstänker mår dåligt eller fara illa till diskussion i arbetslaget på skolan. Exempel på icke 
akuta fall kan vara kommunikationsproblem, barn som har svårt att hänga med på lektionerna 
eller har hög frånvaro.  
 

”Om ett barn som normalt är på ett sätt plötsligt ändrar beteende, då 
undrar man om det hänt någonting som orsakar barnets beteende.” 
(Pedagog 2) 
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På båda skolorna finns tillgång till elevvårdsteam som bland annat består av speciallärare och 
skolsköterska. Under elevvårdsteamets träffar, diskuteras om barn som pedagogerna eller 
annan skolpersonal misstänker fara illa eller inte må bra. Diskussionerna kan bidra till att 
perspektivet kring barnet ökar och insatser kan sättas in kring barnets skolsituation för att 
hjälpa barnet.  

5.2 Polisen 
Poliserna som intervjuades arbetar på olika avdelningar inom polisen, vilket visar två olika 
perspektiv på polisens samverkansarbete. Den ena polisen samverkar främst med 
socialtjänsten medan den andra polisen har mest kontakt med skolan.  
 

Samverkan kring 
barn som far illa 

Personliga 
kontakter 

Helhetsperspektiv Kommunikation 

Figur 3. Teman utifrån polisintervjuerna. 
 

5.2.1 Personliga kontakter 
Personkännedom är en viktig del för att få till en god samverkan. Om personerna i samverkan 
har en bra relation och känner varandra påverkas samverkan positivt. Poliserna upplever att 
det är viktigt att samverka då det är lätt att fastna i den egna organisationens tankesätt. Alla 
organisationer tror på sin arbetsmodell och samverkan kan bidra till att tankesätten vidgas.  
 
En av poliserna anser att det är lättare att ta kontakt med varandra på sidan av särskilda 
samverkansgrupper om det finns personliga kontakter. Personliga kontakter kan ses som 
privata informatörer utan att behöva sökas via telefonväxel och ökar möjligheterna till en god 
samverkan. Den ena polisen känner inte till skolan och socialtjänstens arbete med barn som 
far illa, men har en viss samverkan med socialtjänsten. Den andre polisen har mer insyn i 
skolans arbete med barn som far illa. En av poliserna ingår i en samverkansgrupp som har 
regelbundna träffar med bland annat skolpersonal. 
 

”Socialtjänsten satt med förut men dom har hoppat av alla dom här 
samverkansgrupperna. När vi träffas på de här mötena så har ju alla 
som sitter vid det här bordet olika former av sekretess.” (Polis 1) 

 
Personerna i samverkansgruppen känner varandra väl och det upplever polisen som positivt 
för samverkan. Mellan polis och socialtjänst finns inte något sådant arbete men de har haft 
träffar för att tydliggöra vilket ansvar, befogenheter och resurser som finns inom respektive 
yrke.  
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5.2.2 Helhetsperspektiv  
Poliserna upplever att samverkan är av stor betydelse i arbetet med barn som far illa och att 
samverkansarbetet inte kan prioriteras bort. De anser att flera instansers perspektiv ökar 
chansen att få en helhetsbild av barnets situation och att det har betydelse för hur man kan 
hjälpa barn som far illa. Den ena polisen säger att samverkan är viktig därför att polisens 
arbete med barn som far illa står sig lite slätt om de inte får hjälp av andra myndigheter. Den 
andra polisen uttrycker sig så här: 
 

”När man tänker på samverkan är det nyckel till ett fruktsamt 
resultat, ett bra samarbete mellan olika myndigheter.” (Polis 2) 
 

En av poliserna har massor av samverkanspartners och skulle ha svårt att klara av arbetet med 
barn som far illa eller riskerar att fara illa utan att samverka.  
 
En av poliserna beskriver samverkansarbetet som ett pussel, där parterna tillsammans ger sina 
bitar för att komma så nära en helhet som möjligt. Den andra polisen beskriver samverkan 
som ett fotbollslag där alla är medspelare i ett team, några är backar och andra är mittfältare 
men alla arbetar mot samma mål.  
 

”Vi delar ju upp de här arbetsuppgifterna så att vi sköter våra 
respektive jobb, annars blir det ogörligt.” (Polis 2) 

 

5.2.3 Kommunikation 
Poliserna anser att kommunikationen och tillit har stor betydelse för samverkan. För att 
samverkan ska fungera krävs en rak och ärlig kommunikation, vilket betonas av den polis som 
sitter i samverkansgrupp med skolpersonalen. I samverkanssituationerna diskuteras barn som 
far illa eller riskerar att fara illa i syfte att få en helhetsbild av barnets situation.  

 
”Varken polisen, socialtjänsten eller skolan kan på egen hand sköta 
arbetet med att skapa en helhetsbild kring barnet, så det krävs att alla 
samverkar för att få ihop en helhetsbild.” (Polis 1) 

 
Genom att människor i barnets närmiljö ger sin bild av barnets beteende och situation kan 
man gemensamt hitta insatser och lösningar som kan hjälpa barnet. Det som kan utgöra ett 
hinder i kommunikationen är sekretessen eftersom samverkansparterna har olika former av 
sekretess kan man bara diskutera vissa bitar kring barnet. 
 

”Socialtjänsten anser att de har den högsta sekretessen, och kan 
därför inte säga någonting i samverkanssituationerna.” (Polis 1) 

 
Polisen får många gånger indikationer från skolan och socialtjänsten om barn som har ett 
beteende som personalen har uppmärksammat. Dessa tecken diskuteras i 
samverkanssituationerna för att få en uppfattning om det är tecken på att barnet far illa eller 
om beteendet har någon annan orsak. Ibland är barns beteende orsakat av sjukdom. Barn med 
bokstavsproblematik kan ha ett beteende som människor i omgivningen uppmärksammar som 
tecken på att barnet far illa. En av poliserna säger att man behöver vara insatt i bland annat 
bokstavsproblematiken för att veta hur polisen ska agera i en del situationer. 
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”Du behöver inte vara expert på det, men du ska kunna vad det 
betyder och veta ungefär hur du ska agera och vad du kan förvänta 
dig av barnet.” (Polis 2) 

 
En polis upplever att personalen på förskolor, skolor och fritids har blivit bättre på att 
upptäcka och meddela socialtjänsten och polisen när barn far illa. Det har också blivit en 
bättre kommunikation mellan polis och skolpersonal när det handlar om misstankar om att 
barn far illa. Samverkan mellan polis och socialtjänst utgår från ett förebyggande perspektiv. 
Exempelvis kan polisen ha ett fall med hustrumisshandel och då kan de samverka med 
socialtjänsten om det finns barn i familjen. Samverkan består i att polisen försäkrar sig om att 
socialtjänsten tar över skyddsaspekten för barnet. Om samverkansarbetet med barn som far 
illa säger polisen:  
 

”Ibland så jobbar vi tillsammans och ibland så samverkar vi.” (Polis 1) 
 

5.3 Socialtjänsten 
Socialarbetarna som intervjuades arbetar på samma avdelning inom socialtjänsten och därför 
presenteras bara ett perspektiv av socialtjänstens arbete. Socialarbetarna i undersökningen 
samverkar främst med skolan men viss kontakt med polisen finns. 
 

Samverkan kring 
barn som far illa 

Organisationskultur Multikompetenta Teamet  Helhetsperspektiv 

Figur 4. Teman utifrån socialtjänstintervjuerna. 
 

5.3.1 Organisationskultur 
Socialarbetarna upplever att kulturen på arbetsplatsen påverkar hur samverkan kring barn som 
far illa fungerar. De upplever att organisationens grundsyn på samverkan inte är befäst hos all 
personal och inom alla avdelningar på socialtjänsten. Socialarbetarna säger att man behöver 
påminnas om samverkan och en anledning är att det inte finns en grundläggande syn om 
samverkan inom socialtjänsten. Enligt socialarbetarna är samverkan inte fullt utvecklat på 
grund av resursbrister och att de har fullt upp med sitt eget arbete. 
 
Bland socialtjänstens personal finns olika tankar om hur samverkan kan se ut och vilken 
arbetsmetod som fungerar bättre än andra. Även arbetsbördan kan bidra till att socialarbetarna 
får svårt att lyfta blicken från sitt eget arbete och samverka, det gäller så väl intern som extern 
samverkan. En av socialarbetarna upplever att samverkan är personbunden, att det inte är 
naturligt att någon annan tar vid om en person slutar. Båda socialarbetarna tror att tydliga 
strukturer och rutiner kan underlätta samverkan i organisationen. För att socialarbetarna ska 
kunna kommunicera med samverkansparterna utan sekretess, krävs ett godkännande av 
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föräldrarna till barnet. I dagsläget finns ingen rutin hos socialtjänsten att fråga föräldrarna om 
ett godkännande och det leder till en försvårad samverkanssituation. 
 

”Ofta handlar det om rutiner och att det slarvas lite med det.” 
(Socialarbetare 1) 

 
I praktiken leder det till att samverkansparterna endast kan kommunicera i den mån 
sekretessen tillåter. Att få till stånd en insats eller stöd för barnet, försvåras när 
samverkansparterna inte kan kommunicera utan sekretess. 
 

”Det har inte funnits någon direkt tradition eller regel att 
socialsekreterarna ska se till att ha det här samarbetet med skolan.” 
(Socialarbetare 2) 

 
Socialarbetarna vet att skolpersonal upplever återkopplingen från socialtjänsten som 
bristfällig. De är överens om att det är viktigt med återkoppling för samverkansarbetet. 
 

”Vi brukar höra av oss till skolan eller förskolan när vi avslutar ett 
ärende, så att dom vet om det.” (Socialarbetare 1) 

 

5.3.2 Multikompetenta teamet 
Socialarbetarna sitter tillsammans med skolsköterskor, psykologer och specialpedagoger i så 
kallade multikompetenta team. Teamen bildades efter att kommunfullmäktige beslutat att 
samverkan behövde förbättras mellan olika instanser, då samverkan tidigare hade varit 
bristfällig. Dessa team träffas regelbundet på alla skolor i kommunen och socialarbetarna 
anser att det är en bra samverkansform. Vid träffarna samtalas om barn som far illa eller har 
särskilda behov och alla i teamet får bidra med sin kunskap och information om barnet eller 
situationen kring barnet. Det ansvar som socialarbetarna upplever att de har i denna 
samverkanssituation är att ställa frågor till skolpersonal som breddar bilden kring barnet. 
Frågor som syftar till att sätta in barnet i ett sammanhang och få en helhetsbild av barnets 
situation. 
 

”Man vet ju inte riktigt vad som händer som får ett barn att agera 
som det gör och därför är det så viktigt med den här samverkan, att 
vi ser olika bitar och ställer olika frågor, för att få en helhetsbild 
kring barnet.” (Socialarbetare 1) 

 
I arbetet med barn som far illa anser socialarbetarna att deras huvudsakliga uppgift är att stötta 
föräldrarna i sin föräldraroll. En annan uppgift som socialarbetarna har är att uppmärksamma 
tecken på om barnet far så pass illa att barnet behöver skydd. De tecken som socialarbetarna 
menar tyder på att barn far illa är bland annat brister i omsorgen eller avvikande beteenden. 
Det kan socialarbetarna få fram genom information från multikompetenta teamen eller från 
barnen själva i vissa fall. De hinder som socialarbetarna upplever i samverkan är dels 
sekretessen men även arbetsrutiner och traditioner.  

 
”Det som är bra, ett sätt att komma över en del hinder är att lära 
känna varandra. De personliga kontakterna överbryggar mycket.” 
(Socialarbetare 1) 
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5.3.3 Helhetsperspektiv 
För socialarbetarna betyder samverkan att arbeta för att skapa en helhetsbild av barnets 
situation. Det tycker socialarbetarna uppnås genom att man har kunskap om 
samverkansparternas arbetsmetoder och deras målsättningar. 
 

”Att man kan diskutera och prata för barnets bästa så att man vet vad 
de olika instanserna håller på med.” (Socialarbetare 2) 

 
Ett helhetsperspektiv kan uppnås genom att samverkansparterna bidrar med kunskap från sina 
områden under samverkansarbetet för att placera in barnet i ett sammanhang. Socialarbetarna 
menar att en av socialtjänstens uppgifter är att ställa frågor till skolpersonal om barnets 
fördelar och positiva sidor. Avsikten med det är att vidga skolpersonalens syn på barnet för att 
tillsammans kunna arbeta med att förstärka det som fungerar bra. Socialarbetarna menar att 
kommunikationen med skolpersonal är ett av deras sätt att bidra till ett helhetsperspektiv kring 
barnet. Socialarbetarna beskriver att det är viktigt att få en helhetsbild av barnet och det 
sammanhang som barnet befinner sig i för att kunna sätta in hjälp och stöd.  

5.4 Avslutande reflektioner 
Yrkesgrupperna beskriver samverkan lika på den punkten att de anser sig ha skilda 
ansvarsområden. Respondenterna är överens om att samverkan är positivt i arbetet med barn 
som far illa då samverkan kan utöka perspektiven i arbetet. Vidare visar resultatet att 
samverkan har olika betydelser för de tre yrkesgrupperna. Pedagogernas uppfattning har 
likheter med vad Berggren (1982) beskriver som konsultation, där samarbetet består av 
rådgivning och stöd från de samverkande parterna. Poliserna beskriver samverkan som ett 
arbete där de samverkande instanserna bidrar med olika delar inför ett gemensamt mål. I 
likhet med poliserna anser socialarbetarna att samverkan bygger på kommunikation och att 
samverkan kan förstärka effekterna av insatserna för barn som far illa. En del av 
respondenterna upplever att det behövs en gemensam definition på samverkan hos de 
instanser som ska samverka. Det framkom i undersökningen att sekretessen utgör ett hinder i 
kommunikationen vilket bekräftas av Darlington och Feeney (2007) samt Enochsson et al. 
(2007). Avvikande beteenden är något som alla respondenter beskriver som tecken på att barn 
far illa eller riskerar att göra det. Hälften av respondenterna tror att de samverkande 
instanserna uppmärksammar ungefär samma tecken som de själva uppmärksammar. 
Respondenterna anger organisationskulturen som en av anledningarna till att tolkningar av 
tecken skiljer sig mellan yrkesgrupperna. Arbetsmetoderna som används inom respektive 
organisation syftar till att upptäcka barn som far illa eller behöver särskilt stöd. 
Samverkansarbetet framställs som lokalt och inga särskilda hänvisningar finns till underlag 
för den aktuella formen av samverkan. Ingen av de intervjuade känner till om den egna 
organisationen har utvärderat samverkansarbetet. Det anser vi vara en brist för alla 
samverkande organisationer. 
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6. DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer undersökningens metod att diskuteras först. Därefter följer 
resultatdiskussion och förslag till vidare forskning.  

6.1 Metod 
Valet av halvstrukturerade intervjuer som metod ansågs vara en passande form för att besvara 
syftet på undersökningen. Genom intervjuerna fick respondenterna möjlighet att berätta om 
erfarenheter, uppfattningar och önskemål. Då några intervjuer fick kortas av på grund av 
respondenternas tidsscheman kunde inte alla tolkningar presenteras i resultatet. Författarna 
anser inte att det kan härröras till metodfel, det är ett störningsmoment som forskare måste ta 
med i beräkningen. Eftersom intervjuernas ungefärliga längd hade påtalats i förväg antog 
författarna att respondenterna hade avsatt den tiden för oss. En lärdom visar att det kan vara 
bättre att lägga på extra tid för att undvika liknande situationer i framtiden. Valet av 
respondenter anses vara relevant för att uppnå syftet med undersökningen, då de intervjuade 
bidrog med intressanta beskrivningar. Att chefen på socialtjänsten valde ut respondenterna 
kan ha påverkat resultatet då de utvalda personerna kan ha varit inställda på att besvara 
frågorna på ett särskilt sätt för att ge en positiv bild av socialtjänstens samverkansarbete. 
Detsamma gäller de pedagoger som valde att medverka i undersökningen. De som valde att 
medverka kan vara de som har bra erfarenheter av samverkan. De skolor som valde att avstå 
från medverkan kanske inte ville förmedla bilden av sitt samverkansarbete, eller bristen på 
det? Pilotintervjuer kan vara bra för att få en ungefärlig tid för undersökningen, men som 
nämndes tidigare har vi lärt oss att lägga på lite extra tid vid bokning av intervjuer.  
 
Procedurbeskrivningen anses vara så pass utförlig att den är replikerbar. Vid bearbetningen av 
transkriberingarna lästes materialet ett flertal gånger. Det var även en trygghet för författarna 
att ha möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet för att lyssna efter särskilda 
betoningar eller tonfall som i vissa fall kan ge ord eller meningar tyngd i sin innebörd. Det 
sågs som en fördel då inte alla relevanta nyanseringar upptäcktes vid första tillfället. Att 
presentera bearbetningen i olika teman tillsammans med citat från respondenterna anser 
författarna ha bidragit till en tydlig bild av hur pedagoger, poliser och socialarbetare tänker 
och arbetar i samverkan kring barn som far illa. Valet att genomföra intervjuerna på 
respondenternas arbetsplatser kan ha bidragit till en ökad trygghet för respondenterna. En 
nackdel var att respondenternas arbetssituation påverkade intervjuerna, då telefonsamtal och 
kollegor till respondenterna avbröt intervjuerna vid några tillfällen. Vi planerade att båda 
författarna skulle medverka under samtliga intervjuer för att öka den egna tryggheten. 
Nackdelen var att författarna litade på varandras förståelse för respondenternas svar och kan 
på grund av det ha förlorat viss information som annars erhållits med hjälp av följdfrågor. 
Resultatet skulle dock aldrig bli detsamma av flera olika anledningar. En intervju med 
följdfrågor som utgår från respondenternas svar kan aldrig förutsägas. Även om följdfrågorna 
skulle skrivas ut och ställas vid en senare undersökning, är det inte säkert att respondenterna 
har samma uppfattning vid det senare tillfället. Enligt Kvale (1997) är varje situation unik, 
varje fenomen har sin egen inre struktur och logik. Validiteten i detta arbete anses vara hög då 
de svar vi ämnade söka har besvarats. Reliabiliteten däremot kan ifrågasättas då vi anser att en 
kvalitativ undersökning aldrig kan ge samma svar vid skilda tillfällen. 
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6.2 Resultat 
Vår undersökning visar endast hur arbetet ser ut på vissa avdelningar inom skolan, polisen 
och socialtjänsten och därför kan vi inte dra generella slutsatser. Utifrån respondenternas 
förklaringar anses synen på samverkan vara väldigt individuell. En del respondenter beskrev 
samverkan i den betydelsen att man kan få tips och råd av varandra. Samverkan kan också 
beskrivas som en arbetsform bestående av träffar där arbetet delas mellan de samverkande. Ett 
annat perspektiv framkommer när poliserna beskriver samverkansarbetet som ett pussel, där 
parterna tillsammans ger sina bitar för att komma så nära en helhet som möjligt. Eller som ett 
fotbollslag där alla är medspelare i ett team, några är backar och andra är mittfältare men alla 
arbetar mot samma mål. På skolorna arbetar pedagogerna internt, enligt det Berggren (1982) 
beskriver som samordning. Pedagogerna har en öppen kommunikation sinsemellan för att 
underlätta det egna arbetet och genom att förstärka varandras åtgärder i det aktuella ärendet. I 
skolans arbete med socialtjänsten kan samverkan liknas med vad Berggren (1982) beskriver 
som samråd, eftersom pedagogerna saknar både återkoppling och en öppen kommunikation. 
Socialarbetarna själva tror att arbetsbördan är något som påverkar både intern och extern 
samverkan. En av socialarbetarna upplever att samverkan är personbunden vilket ger en bild 
av hur de intervjuade arbetar och samverkar. En av fördelarna med samverkan, som 
pedagogerna anser, är att det finns fler människor som kan uppmärksamma barnets situation 
och agera. Att det finns flera som delar på ansvaret för barnets välmående och utveckling 
upplevs som positivt för barnen. Att olika yrkesgrupper har egna synsätt och perspektiv är 
också en av fördelarna med samverkan som Danermark och Kullberg (1999) beskriver.  
 
Om man inte kan sätta ord på vad samverkan är och hur det praktiskt ska gå tillväga inom den 
egna organisationen kan det vara svårt att arbeta med andra i samverkan. Detta bekräftas av 
Enochsson et al. (2007). Det som respondenterna betonar är att om ytterligare personer eller 
organisationer är inblandade så kommer fler perspektiv fram vilket har en positiv inverkan på 
samverkan. Finns inget stöd från ledningen så blir resultatet kortsiktigt och personbundet 
(Enochsson et al, 2007). Olika arbetsmetoder och synsätt är något som kan ses som 
strukturella hinder enligt Danermark och Kullberg (1999) samt Axelsson och Bihari-Axelsson 
(2007) för att intern samverkan ska realiseras hos socialtjänsten. Polisen lägger stor betydelse 
på kommunikationen och att den ska vara rak och ärlig vilket anses som en psykologisk faktor 
för samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Morrison, 1996). 
 
De arbetsmetoder som respondenterna använder sig av i sitt arbete är främst inriktat på att 
upptäcka och uppmärksamma barn som far illa. För att barn ska få en hälsosam utveckling, 
både fysiskt och psykiskt är det viktigt att hjälp och stöd sätts in i ett tidigt stadium, innan 
barnet uppvisar konsekvenser av den situation eller behandling som gör att de far illa. Om fler 
av respondenternas arbetsmetoder bestod av hälsofrämjande insatser tror vi att antalet barn 
som far illa skulle kunna minska. Alla respondenter tolkar beteendeförändringar som ett 
tecken på att barn far illa. För att de ska reagera krävs att barnets beteende har förändrats 
markant från det som är normalt för barnet, men också att förändringen inte bara är tillfällig. 
Genom att barnen har många personer i sin närmiljö som uppmärksammar deras beteende kan 
en negativ utveckling stoppas i tid genom att barnet kan få hjälp och stöd. Risken med tidiga 
insatser kan då bli att en del barn kanske kategoriseras som ”barn som far illa”, när de i själva 
verket genomgår en normal utvecklingsfas eller av andra orsaker förändrar sitt beteende, utan 
att de far illa. Det kan leda till att en stor process dras igång kring barnet, med utredningar och 
insatser som barnet i själva verket inte behöver.  
 
Pedagogerna känner inte till något dokument som styr hur samverkansarbetet ska se ut, de 
hänvisar till läroplaner och lagar. De dokument som eventuellt finns har inte kommit till deras 
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kännedom, men kan eventuellt finnas hos skolledningen. Här tror vi att en bättre 
kommunikation kan förbättra arbetet avsevärt inom skolan. Pedagogerna kan känna sig trygga 
av att ha ledningen med sig på så sätt att de vidarebefordrar positiv och negativ feedback 
rörande samverkansarbetet. Poliserna känner inte heller till något dokument förutom lagen 
som reglerar formen för samverkan. På grund av den avbrutna intervjun hos socialtjänsten så 
hann inte den frågan ställas till socialarbetarna. Vi tycker att det är intressant att varken polis 
eller skola har någon utarbetad modell som styr arbetet, vilket kan ha underlättat 
kommunikationen och därmed samverkan. Socialarbetarna berättar att det i kommunen har 
fattats beslut om att de ska samverka, men hur formen för arbetet ser ut och om det 
utvärderades kom inte författarna till känna. 
 
Att utvärderingar saknas från de samverkansarbeten som finns, är inget som pedagogerna 
varken funderar på eller saknar. Kanske vill respondenterna undvika arbete som inte har 
direkt med barnen att göra. Respondenternas svar tyder på att om det funnits någon form av 
utvärdering så tror pedagogerna att ledningen tagit del av den. Polisen känner inte heller till 
någon särskild utvärdering som har med samverkansarbetet att göra. Vi anser att utvärderingar 
är viktiga för både utformning och vidareutveckling av samverkan. Eftersom alla 
respondenter anser att samverkan är viktig så tycker vi det är konstigt att inga utvärderingar 
sker. Hur påverkar detta barnen? Har verkligen barnens bästa satts i det främsta rummet så 
som barnkonventionen säger, om ingen vet hur arbetet fungerar? Respondenterna har lagarna 
att rätta sig efter som säger att de ska samverka, men inte exakt i vilken form.  
 
Respondenterna reagerar främst på beteendeförändringar för att upptäcka barn som far illa. 
Det stämmer överens med de flesta av Hindbergs (2006) definitioner av barn som på olika sätt 
far illa. Detta bekräftas även av Israelsson och Olofsson (2007) som i sin studie har kommit 
fram till att det finns många tecken som pedagogerna reagerar på, men det är just 
förändringen i beteendet som gör pedagogerna särskilt uppmärksamma. Hälften av 
respondenterna tror att övrig personal inom skola, polis och socialtjänst uppmärksammar i 
stort sett samma saker.  
 
De respondenter som säger att det finns skillnader i tecken som uppmärksammas menar att 
det har att göra med de olika organisationskulturerna. De tre yrkesgrupperna har olika 
utbildningar och traditioner vilket anses vara orsaken till deras olika perspektiv. Med det 
anses att pedagogerna ser från det pedagogiska perspektivet och reagerar när barnen inte 
klarar av skolsituationen. Socialarbetarna antas utgå ifrån det sociala perspektivet och ser hur 
barnen har det i sin närmiljö medan polisen antas leta efter antydningar till brott. Polisen 
uppmärksammar inte några tecken själva utan får oftast indikationer från skolan och 
socialtjänsten om barn som har ett beteende som personalen har uppmärksammat. Polisens 
arbete blir att diskutera kring barnen i samverkansgrupperna för att få en uppfattning om det 
kan vara tecken på att barnet far illa. Detta är viktigt för att upptäcka om och hur barnet 
påverkas ifall misstankarna stämmer. Misshandel av barn leder till fysiska skador såväl som 
psykiska (Hindberg 2006). Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att ge barnet 
skydd om situationen kräver det. De socialarbetare som ingår i undersökningen 
uppmärksammar inte några tecken själva, de får kännedom om vad som händer via 
pedagogerna i skolorna. Informationen framförs i flera led och pedagogerna är rädd att viss 
information kommer bort på vägen när inte kommunikationen sker direkt mellan de berörda. 
 
Återkoppling är en faktor som pedagogerna saknar i sitt arbete, men som anses påverka 
samverkansarbetet positivt. För att få till en fungerande samverkan behövs en god 
kommunikation, både skolpersonal emellan men även mellan skolan och dess 
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samverkansparter. Socialarbetarna vet att pedagogerna upplever återkopplingen från 
socialtjänsten som bristfällig och är överens om att det är viktigt med återkoppling för 
samverkansarbetet. Andra forskare anser också att bristande kommunikation är en de 
psykologiska faktorerna som kan utgöra hinder för samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2007; Morrison, 1996). Ingen av respondenterna är insatt i någon av de övriga 
samverkansparternas arbete med barn som far illa. 
 
Alla intervjuade anser att personliga kontakter är viktigt för samverkan. En av pedagogerna 
uttrycker önskemål om en personlig kontakt på socialtjänsten och att kunna kommunicera 
utan sekretessen som i vissa fall ses som ett hinder i arbetet. Detta framkommer även i 
undersökningen av Darlington och Feeney (2007) där respondenterna föreslog en utveckling 
och implementering av riktlinjer som underlättar informationsutbytet samt behåller 
sekretessen för individen.  
 
I resultatet framkommer en önskan från pedagogerna att få sköta den del som de anser sig 
vara bra på, det vill säga den pedagogiska delen. De vill inte bry sig så mycket om hur 
hemförhållandena ser ut, utan ser helst att någon annan sköter den biten för barnen. Om alla 
samverkande organisationer tänker likadant så finns fortfarande en risk att barn hamnar 
mellan stolarna, särskilt då myndigheterna verkar ha stort förtroende för varandra utan ett 
egentligen vara insatta i varandras arbeten.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Multikompetenta teamet startades upp för att öka elevers och föräldrars delaktighet och för att 
bättre ta tillvara på deras egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Det som kan vara 
intressant för vidare forskning är att undersöka om det utförs och i så fall hur? En 
noggrannare undersökning av arbetsmetoderna och en eventuell utvärdering av dessa kan 
också vara ett perspektiv att belysa. Kommunikationen är en viktig del i samverkan. Hur kan 
den utvecklas? Går det att framställa riktlinjer eller policys som underlättar 
informationsutbytet och samtidigt behåller sekretessen för individen. Finns det utvärderingar 
om vad barnen tycker om samverkan och hur de vill att den ska se ut? Har barnen fått vara 
med att påverka hur samverkan ska se ut? Hur vet man att samverkan är för barnens bästa?  
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BILAGA 
 
Frågemall  
 
 
Hur tänker Du kring samverkan mellan skola/polis/socialtjänst - när det gäller barn som 
far illa?  
 
Vad betyder samverkan kring barn som far illa för Dig? 
 
Vad tror Du påverkar ett samverkansarbete? 
 
Finns det något dokument som styr hur Ni ska samverka med skola/polis/socialtjänst kring 
barn som far illa? 
 
Vad lägger Du in i begreppet barn som far illa?  
 
Vad eller vilka tecken uppmärksammar Du hos barn som far illa?  
 
 
Finns det något Du tycker att vi har utelämnat, något annat som Du vill tillägga när det 
gäller samverkan och barn som far illa? 
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