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Abstract 

“It takes two to tango” - a study about collaboration between social workers and school 

counselors.   

 

The main aim of this study was to examine and compare how school counselors in the upper 

secondary school and social workers discloses their cooperation in their joint work with ado-

lescents. To fulfill this aim qualitative focus group interviews were conducted with six pro-

fessionals. The results showed that both the school counselors and the social workers experi-

enced ambiguity regarding cooperating in their work. The importance of transparency, clear 

goals and feedback is highlighted by both groups. The result also shows that these profession-

als had different views on cooperation. In conclusion, how improvements could be made in 

the feedback between social workers and school counselors was discussed. The importance of 

improving transparency towards the adolescents from the school counselors was underlined.  
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Sammanfattning 

“Det krävs två för att dansa tango” - en studie om samverkan mellan socialsekreterare och 

skolkuratorer i arbetet med gymnasieungdomar. 

 

Studiens syfte var att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i gymnasieskolan och 

socialsekreterare beskriver sin samverkan i det gemensamma arbetet kring ungdomar. För att 

uppfylla detta syfte genomfördes kvalitativa fokusgruppsintervjuer med sex professionella. 

Resultatet visade att både skolkuratorerna och socialsekreterarna upplevde otydligheter kring 

vad som gäller i arbetet med samverkan. Vikten av transparens, tydliga mål och återkoppling 

framhävs av båda grupperna. Resultatet visar också att de har olika syn på samverkan. 

Avslutningsvis diskuterades hur det skulle kunna bli bättre i återkopplingen mellan 

socialsekreterare och skolkuratorer, samt att transparens måste förbättras gentemot ungdomen 

från skolkuratorernas sida.  

 

Nyckelord: samverkan, ungdom, kurator, socialsekreterare 
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1. Inledning 

Barn och unga som far illa, eller riskerar att fara illa, t.ex. med anledning av missbruk, 

psykisk ohälsa eller kriminalitet, har i många fall insatser från flera olika yrkesgrupper i olika 

människobehandlande organisationer. Linde och Svensson (2013) beskriver att 

människobehandlande organisationer främst arbetar med att fatta beslut, exempelvis i form av 

pengar, tid eller resurser bestående av stöd till människor och kontroll av människor. 

Människobehandlande organisationer utgörs av välfärdsstatens organisationer, t.ex. skolor, 

socialförvaltningar och rättsvårdande organisationer. I de fall där barn riskerar att fara illa 

eller far illa, är behovet av samverkan mellan berörda aktörer stor för att få en helhetssyn över 

de insatser som finns och för att de ges i rätt tid för den unge. Med samverkan avses 

gemensamma handlingar, utifrån ett definierat syfte eller problem, utförda av en eller flera 

andra yrkesgrupper (Danermark, 2000).  

 

Begreppet samverkan är ofta förknippat med något positivt, men är det verkligen så? 

Socialstyrelsen (2013) framhåller tre komponenter för en fungerande samverkan. Den första 

är styrning som säger att en väl fungerande samverkan har tydlig styrning på alla 

ledningsnivåer. De viktigaste uppgifterna som ledningen har är att legitimera och förankra 

samverkan på lägre nivåer, formulera de mål som finns för samverkan och till slut se vilka 

resultat som kommer fram av samverkan. Ledningen ska också göra verksamhetens uppdrag 

tydliga och utveckla dess eventuella regelverk så de blir kompatibla med den lagstiftning som 

gäller. Den andra komponenten struktur står för att framgångsrik samverkan kräver tydliga 

mål och precisering av målgrupper. I strukturaspekten ingår också tydlig arbetsfördelning och 

rutiner. Den sista komponenten samsyn handlar bland annat om en gemensam värdegrund i 

arbetet samt tillit till respektive aktörers kompetens och uppdrag. Vikten av att ha en samsyn 

beträffande aktuella problem och behov samt eventuella insatser lyfts också fram. För 

ungdomar som befinner sig i riskzonen är socialtjänstens och skolans arbete avgörande. 

Socialtjänstens arbete utgår alltid från att ge ungdomen det behov och skydd som hen behöver 

och skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande och har en skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten om de ser att ett barn riskerar att fara illa (14 kap. 1 § SoL). Socialstyrelsens 

(2013) tre förutsättningar för en fungerande samverkan är de komponenter vi valt att ha som 

en grund då de kan hjälpa oss att belysa vad socialsekreterare och skolkuratorer har för 

styrning från ledningen och hur denna ledning förankrar samverkan hos dem. Hur tydliga mål, 
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rutiner och ansvarsfördelningar de har och om de har lika eller olikartade sätt att se på 

problem som de stöter på i sitt arbete med ungdomar.  

 

1.1. Problembakgrund    

Under vår studietid har intresset för socialt arbete med ungdomar hela tiden varit stort. Under 

vår praktikperiod kom vi i kontakt med samverkan och svårigheterna kring detta. Detta gjorde 

oss nyfikna på varför samverkan låter enkelt i teorin men inte fungerar optimalt i 

verkligheten. Med detta i bakgrunden växte vår nyfikenhet kring att ta reda på hur 

skolkuratorer och socialsekreterare samverkar, hur de ser på sin egen roll och på 

samarbetspartnerns roller samt vad som underlättar och försvårar deras arbete. Det finns 

forskning om mindre barn och hur olika aktörer samverkar kring dem, exempelvis med barn 

under 16 år där lärare eller barn- och ungdomspsykiatrin varit en aktör. Däremot har vi funnit 

sparsamt med forskning om hur skolkuratorer och socialsekreterare uppfattar sitt 

gemensamma arbete med just gymnasieungdomar.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i gymnasieskolan och 

socialsekreterare i socialtjänsten uppfattar samverkan i det gemensamma arbetet kring 

ungdomar. Detta utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin samverkan? 

2. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin egen och  

samverkansparterns roll i arbetet med ungdomar? 

3. Vad underlättar och vad försvårar, enligt de intervjuade skolkuratorerna och 

socialsekreterarna, arbetet med samverkan kring ungdomar? 

 

1.3. Centrala begrepp 

I denna del redogör vi för centrala begrepp för uppsatsen.  

1.3.1. Samverkan  

Danermark (2000) förklarar samverkan som målinriktade medvetna handlingar utförda 

tillsammans med andra i en avgränsad grupp med avseende på ett definierat problem och 

syfte. Begreppet definieras mer ingående i kapitel fyra.  
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1.3.2. Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) definierar begreppet handlingsutrymme med det 

utrymme en yrkesverksam har att själv välja hur man ska agera inom ramen för rådande regler 

och lagar som styr en organisation. Även detta begrepp definieras mer ingående i kapitel fyra.  

 

1.3.3. Ungdom 

I uppsatsen kommer begreppet ungdomar genomgående användas för de gymnasieeleverna 

som samverkan kretsar kring. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I det inledande kapitlet ett presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar, dessutom definieras centrala begrepp. I det andra kapitlet ges en bakgrund 

till vad socialsekreterare och skolkuratorer arbetar med samt deras kontext. I det tredje 

kapitlet presenteras tidigare forskning med anknytning till uppsatsämnet. I kapitel fyra 

redogör vi för de teorier och begrepp som kommer att ligga till grund för analys av det 

insamlade materialet. Det femte kapitlet presenterar metoden och tillvägagångssättet för 

studien. I kapitel sex redovisas resultaten från intervjuerna samt vår analys kring resultaten 

utifrån de begrepp och teorier vi presenterat i kapitel fyra. I det sjunde och avslutande kapitlet 

sammanfattas och diskuteras studiens viktigaste resultat. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion och avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund - skolkuratorers och socialsekreterares skilda 

arbetsvillkor 

Både socialsekreterare och skolkuratorer är vanligtvis socionomer. Däremot arbetar 

yrkesgrupperna under olika villkor. I detta kapitel beskrivs och jämförs dessa villkor 

översiktligt. Verksamheterna är sammanlänkade genom bland annat lagstadgad 

anmälningsplikt och skyldighet att samverka. 5 kap. 1a§ SoL anger att i de frågor som rör 

barn som far illa eller riskerar att fara illa ska olika samhällsorgan och organisationer aktivt 

samverka för att hjälpa individen. I 29 kap. 13§ Skollagen anger i sin tur att den som är 

anställd inom verksamhet som står under skollagen är skyldig att anmäla till socialnämnden 

om ett barn är i behov av nämndens skydd.  

 

2.1. Skolkuratorer  

I skolan finns elevhälsan, den del av skolorganisationen som främst ska arbeta för att stödja 

elevernas utveckling gällande utbildningens mål men verksamheten ska också arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Hos elevhälsan ska det finnas tillgång till läkare, 

sköterska, psykolog, kurator och personal med kompetens för att möta elever med behov av 

specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2016; Skollagen 2 kap. 25-28§§). Skolan har ett 

ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 

utveckling. Skolans uppdrag är att alltid anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje 

elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Elevhälsan ska främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens 

utveckling mot utbildningens mål. De arbetsuppgifter som finns redovisade som ingår i 

elevhälsans uppdrag är bland annat att samverka med landstingets hälso- och sjukvård, 

kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård. Att ha ett individuellt inriktat 

arbete som innebär att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, uppmärksamma om 

det finns risker i elevens närmiljö som kan komma att utsätta denne för skador, ohälsa, 

utsatthet och kränkningar och brister i utveckling. I arbetsuppgifterna innefattas också att 

delta i arbetet med att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och att hjälpa 

elever som är i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2016). 
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2.2. Socialsekreterare 

“Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat 

hälso- och sjukvården, skolan och polisen” (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Socialstyrelsen (2016) har i sin föreskrift, redogjort för vilka kunskaper och kompetenser som 

krävs för att få arbeta med barn- och ungdomsvård på socialtjänsten. Detta är att ha en 

socionomexamen eller motsvarande högskolepoäng enligt äldre bestämmelser. Denna examen 

ska innefatta områden som socialt arbete, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Individ- 

och familjeomsorgen som är den organisation socialtjänsten tillhör har som uppgift att hjälpa, 

skydda och stödja utsatta grupper i samhället. I deras arbete kan de ha i uppgift att exempelvis 

ge råd och stöd, motivation, vård och behandling samt familjerådgivning. Socialtjänstens 

insatser för barn och ungdomar regleras av Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt föräldrabalken (1949:381). De 

grundläggande uppgifter som socialnämnden har är att verka för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Dessa uppgifter innefattar bland 

annat ett förebyggande och uppsökande arbete som är mer vanligt i arbetet med ungdomar.  
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3. Kunskapsunderlag 

I denna del redogör vi för en del av den tidigare forskning som bedrivits kring ämnet och det 

kunskapsunderlag vi valt ut. Detta genom tre olika avsnitt som är skrivna utifrån våra 

frågeställningar för att underlätta för läsaren. Första avsnittet fokuserar på hur yrkesgrupperna 

beskriver samverkan. Det andra avsnittet behandlar hur skolkuratorerna och 

socialsekreterarna beskriver sin egen roll och den andres roll i arbetet med ungdomar. Det 

sista avsnittet ägnas åt försvårande och underlättande faktorer.  

 

3.1. Urval av litteratur 

I arbetets inledande skede började vi samla in tidigare forskning och annat relevant 

kunskapsunderlag inför vår litteraturöversikt för att kunna uppskatta hur mycket som fanns 

inom ämnesområdet. Tidigare forskning visar att en del har undersökt fenomenet samverkan 

utifrån organisations- och socialsekreterares perspektiv samt ur lärares perspektiv. Vi har 

funnit en del forskning ur skolkuratorers synvinkel på samverkan men utgår man - som vi - 

från gymnasieungdomar och samverkan har resultatet blivit minimalt. Vi har sökt efter 

relevant litteratur inklusive avhandlingar i Högskolan i Gävle HIGGINS bibliotekskatalog. De 

databaser vi använt oss av är; Swepub, Google Scholar, DiVA, SocINDEX, Zeteo samt 

Google sökmotor. De sökord vi använt oss av är; samverkan, socialtjänst, skolkurator, skola, 

samverkan i socialt arbete, social work och collaboration. Vi har också kombinerat dessa 

sökord och skrivit bland annat collaboration social work. Vi har inkluderat forskning som 

berört parterna skola och socialtjänst. Vi har valt bort forskning som haft med hälso- och 

sjukvården eller lärare som en tredje eller fjärde part för att inte ge en skev bild av vår studie. 

 

3.2. Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Socialstyrelsen (2013) har i sin vägledning belyst att när det gäller barn och unga som riskerar 

att fara illa är det viktigt att rätt insatser sätts in i rätt tid. Det är också viktigt att det finns 

olika insatser från olika verksamheter att tillgå, däribland skola och socialtjänst. Den unges 

behov av insatser är avgörande för vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket 

sätt. Både ungdomen och dennes familj bör ses som medaktörer i processen och vara 

delaktiga för att det ska bli så bra som möjligt. Däremot ses föräldrarna och ungdomen 

självklart inte som ansvariga för samverkansprocessen. Det framhävs att den unge och dennes 

familj bör vara så delaktiga som möjligt utifrån dels lagstöd och etiska principer, men också 

för att föräldrars delaktighet påverkar utgången. Det behövs oftast fler aktörer än en 
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verksamhet för att ungdomen ska komma på rätt bana igen. En allt högre grad av 

specialisering och professionalisering har utvecklats inom de verksamheter som berör barn 

och unga i behov av insatser och i många fall är det gynnsamt för barnet/den unge. Det är de 

professionella och ledningen som har ansvar för att samverkan ska bli optimal och att det ska 

finnas en ändamålsenlig samverkansstruktur, även i de situationer där lagstiftning om 

samverkan saknas. Insatserna i samverkansprocessen ska identifieras under hela arbetet från 

att det upptäcks att en individ är i behov av insatser och behöver följas upp i verksamheter 

som socialtjänst, hälso- och sjukvården och skola (ibid.). 

 

Isaksson (2014) skriver i sin artikel att det överlag finns lite forskning kring samarbeten 

mellan Socialtjänsten och skolkuratorer vilket lade grunden till Isakssons forskning. Där 

framkommer att skolkuratorer är en yrkesgrupp som tillsammans med specialpedagog, 

skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare ingår i skolans elevhälsa. Nya skollagen (SFS 

2010:800) har resulterat i att elevhälsan fått en starkare position i skolans värld och det är 

skolans uppgift att se till att en elev har tillgång till elevhälsan och dess kompetenser. 

Organisatoriskt sett är skolkuratorn oftast den enda som är socionom i verksamheten där 

lärare är den största yrkesgruppen. I vissa avseenden kan en skolkurators jurisdiktion och 

legitimitet bli problematiska och ge följder för vilket utrymme en skolkurator har att verka 

inom. Detta kan tolkas som att en skolkurator i större utsträckning måste ta hänsyn till övriga 

yrkesgrupper medan en socialsekreterare på socialtjänsten inte behöver göra det i lika stor 

utsträckning.  

 

Wörlén (2010) belyser att trots att socialsekreterare är starkt lagstyrda har de mycket frihet att 

forma sina möten. Detta är en paradox de måste förhålla sig till i arbetet och något som kan 

ligga till grund för negativa konsekvenser i en samverkansprocess eller vid ett beslut.  

 

Wiklund (2007) beskriver att samverkan har bättre effekt om fler förebyggande insatser finns. 

Genom ett tätare samverkansarbete filtreras det mest relevanta ut vilket kan leda till att 

mindre händelser kan hanteras på ett annorlunda sätt och därmed inte behöver rapporteras 

vidare till nästa instans.  

3.3. Skolkuratorerna och socialsekreterarnas roller i samverkan 

När ungdomens psykiska hälsa sviktar kan hen komma i kontakt med flera olika verksamheter 

och vara i behov av flera olika insatser. Därmed är ett fungerande samverkansarbete viktigt. 
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Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Skolverket (2004) redovisar att forskning inom ämnet 

samverkan lägger vikten vid att hitta synliga skyddsfaktorer och frånvaro av riskfaktorer. 

Kombinationen av dessa och individens egen motståndskraft kan vara avgörande för den 

psykiska hälsan. Det är inte bara mellan olika huvudmän som samverkan behöver fungera 

utan också internt mellan deras olika verksamheter. Brister i samverkan påverkar den part 

som står mellan de olika verksamheterna, nämligen ungdomen. Samverkan ses som särskilt 

viktigt när det gäller förebyggande insatser och för att i ett tidigt skede kunna upptäcka barn 

som är i behov av särskilt stöd. Socialstyrelsen (2004) beskriver att det samarbete som ses 

som extra viktigt är där föräldrar, skola/förskola, Barn- och ungdomspsykiatrin och Individ- 

och familjeomsorgen samarbetar. 

 

Widmark, Sandahl, Piuva och Bergman (2016) har uppmärksammat att socialtjänsten inte 

upplevs vara insatta eller hade förståelse för hur skolan tänkte i arbetet med barn och unga. 

Yrkesgrupperna inom skolan visade behov av hjälp från andra yrkesgrupper för att få en 

djupare förståelse för bland annat den mentala hälsan hos barnen. Personal från skolan 

uppfattade däremot att vården och socialtjänsten satte gränser för samverkan som försvårade 

arbetet. Skolvärlden uttryckte behov av återkoppling från de andra yrkesgrupperna angående 

gemensamma ärenden och var villiga att bidra med hjälp i deras arbete. Däremot ansåg 

yrkesgrupperna på skolan att vården och socialtjänsten inte var samarbetsvilliga i detta 

avseende. Ur socialtjänstens synvinkel uppfattade de att skolan inte hade full kontroll, att de 

ansåg att skolan inte erkände sig själv som tillräckliga till att göra bedömningar gällande 

barnens psykosociala behov. Socialtjänsten såg dem som kapabla till dessa bedömningar och 

ansåg att skolan underskattade sig själva och inte utnyttjade sina egna resurser innan kontakt 

med socialtjänsten togs (ibid.). 

 

3.4. Försvårande och underlättande faktorer  

Forskning som bedrivits inom ämnet samverkan visar många faktorer som är av betydelse för 

hur samverkan blir mellan organisationer. Flera av de faktorerna har återkommande 

redovisats i olika forskningspublikationer.  

 

En underlättande faktor som återkommande beskrivs i forskningen är hur yrkesgrupperna 

uppfattar motivationen hos sin samverkanspartner, vilken respekt och uppfattning de har om 

varandra i sin arbetsgrupp men också interorganisatoriskt mellan de parter som är inblandade 
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(Danermark & Kullberg, 1999; Lundström & Bergmark, 2005; Basic, 2018). En annan faktor 

som forskare visar sig vara överens om är att de aktörer som är inblandade ska ha tydliga och 

gemensamma mål gällande samverkan dem emellan (Lundström & Bergmark, 2005; 

Danermark, 2015; Almqvist & Linblad, 2016). Andra gemensamma faktorer är vilka resurser 

och förutsättningar organisationen har samt vilka regelverk de har att förhålla sig till 

(Danermark & Kullberg, 1999; Danermark, 2000:2015; Almqvist & Linblad, 2016; Ek, 

Isaksson & Eriksson, 2017). Lundström och Bergmark (2005) nämner en studie där skilda 

professionella kulturer och asymmetriska relationer mellan de samverkande grupperna är 

hämmande faktorer för samverkan.  

 

Hesjedal, Hetland och Iversen (2013) har kommit fram till att de professionellas engagemang 

är ett nyckelord för en lyckad interorganisatorisk samverkan i arbetet med barn. Deltagarna i 

studien beskrev två aspekter som underlättade den interorganisatoriska samverkan. Dessa var 

när de såg en positiv inställning till samverkansprocessen från de andra parterna, samt när 

parterna pratar positivt om barnen som var aktuella för mötet. Danermark (2015) belyser i sin 

rapport att det finns ett flertal främjande faktorer. Det beskrivs bland annat om att tydliga 

riktlinjer, tydlig ansvarsstruktur, kontinuerlig återkoppling, stabil samverkansstruktur, tillit 

samt kompromissvilja är viktiga verktyg för en lyckad samverkan.  

 

Till försvårande faktorer hör bland annat risken för oklar ansvarsfördelning och enkla 

missförstånd mellan parterna samt en “kamp” om vem som har tolkningsföreträde i 

samverkanssituationer. Samverkan kan också vara väldig tidskrävande och innebära mindre 

tid med klienten (Danermark, 2000; Grell, 2016). 

 

Ek, Isaksson och Eriksson (2017) betonar att de faktorer som kan försvåra samverkan inom 

den offentliga sektorn bland annat är att de har olika synsätt och attityder, samt att de har 

olika organisatoriska prioriteringar. Även Danermark (2000) påpekar dessa faktorer som 

försvårande. Ek, Isaksson och Eriksson (2017) beskriver att för att samverkan ska fungera så 

effektivt som möjligt visar forskningen att yrkesgrupperna önskar få ökad kunskap om 

varandras organisationer, samt att lära känna varandra som just samverkanspartners. Att det 

ska finnas möjlighet till studiebesök hos varandra för att erhålla en ökad kunskap om den 

andra verksamheten, om dess arbetssätt och om vilka lagar som styr den.  
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3.5. Sammanfattning 

Vi väljer att utgå från Socialstyrelsens tre dimensioner när vi sammanfattar resultatet av 

kunskapsunderlaget.  

 

Utifrån styrning kan vi i presentationen av kunskapsunderlaget se att samverkan mellan flera 

olika instanser, däribland socialsekreterare och skolkuratorer framkommer som väldigt viktigt 

när det behövs insatser från dessa samtidigt (Socialstyrelsen, 2013). Isaksson (2014) beskriver 

att det utifrån skolkuratorernas jurisdiktion och legitimitet han bli otydligt vilket 

handlingsutrymme de har att tillgå. Wörlen (2010) uttrycker att socialtjänsten som motsats 

genom de lagar de har att följa från sin sida istället inte utnyttjar sitt handlingsutrymme till 

fullo. Socialstyrelsen (2014) beskriver att om det förekommer brister i socialsekreterarnas och 

skolkuratorernas roller gällande samverkan är det ungdomen som blir drabbad. En av de 

viktigaste rollerna de har i sitt arbete är att tidigt upptäcka barn som är i behov av stöd. 

 

Genom begreppet struktur framkommer gemensamma mål som speciellt viktigt när det 

kommer till samverkan (Lundström & Bergmark 2005; Danermark 2015; Almkvist & 

Linblad, 2016). Några av de försvårande faktorerna vi vill betona utifrån struktur är oklar 

ansvarsfördelning och enkla missförstånd mellan parterna samt när det blir oklart vem som 

har tolkningsföreträde i samverkanssituationer. Samverkan kan också vara tidskrävande och 

innebära mindre tid till direkt arbete med klienten (Danermark, 2000; Grell, 2016). 

 

Utifrån samsyn kan vi i Widmark, Sandahl, Piuva och Bergman (2016) läsa att 

skolkuratorernas syn på socialsekreterarnas roll är att de inte uppfyller behovet av 

återkoppling till skolkuratorerna om gemensamma ärenden. Detta medför att de inte upplevs 

som samarbetsvilliga. Socialsekreterarna i sin tur uttryckte att skolkuratorerna inte hade full 

kontroll på vad deras roll innebär och att de ej såg sig som tillräckliga och inte utnyttjade sina 

resurser till fullo. De underlättande faktorerna som tydliggörs i relation till samsyn är 

aktörernas motivation, respekt och uppfattning om varandra (Danermark & Kullberg, 1999; 

Lundström & Bergmark, 2005). Ek, Isaksson och Eriksson (2017) lägger vikten vid att man i 

samverkan behöver ha kunskap om varandra och lära känna varandra som 

samverkanspartners. Begreppet samverkan är positivt laddat, men forskningen visar att det 

också finns många utmaningar med att samverka.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv och de begrepp som kommer att användas i 

analysen av det insamlade materialet. De perspektiv och begrepp vi har valt att använda oss 

av är sex dimensioner som underlättar och försvårar samverkan som är framtagna av den 

kanadensiske socialarbetaren/forskaren Ambrose-Miller och den kanadensiske professorn 

Ashcroft (båda forskarna har mycket kunskap om området socialt arbete), samt institutionella 

logiker och handlingsutrymme. 

 

4.1. Olika typer av samverkan 

Samverkan kan ske på många olika sätt och beskrivs på olika sätt i litteraturen. Det brukar 

skiljas på formell och informell samverkan. Formell samverkan bygger på exempelvis lagar 

och överenskommelser. Informell samverkan kan innebära en mer spontan samverkan och 

outtalade överenskommelser (Danielsson, Johansson & Eliasson, 2011). Vi har valt att 

använda oss av Grells (2016) beskrivning av samverkan utifrån syftet med vår studie. Grell 

beskriver samverkan utifrån begreppen kommunikation, koordination och kollaboration. Med 

kommunikation menas informationsutbyte, diskussion och samråd mellan de enheter som 

arbetar med gemensamma klienter. Koordination handlar om var saker ska utföras, när de ska 

utföras, hur detta ska ske och av vem. Kollaboration innebär ett tätare samarbete som kan 

bestå av gemensamma möten och att utföra saker gemensamt.  

 

4.2. Underlättande och försvårande faktorer 

Ambrose-Miller och Ashcroft (2016) framhäver sex dimensioner av samverkan som kan 

beskriva hinder eller orsaker till hur samverkan kan påverkas. Det första är collaborative 

culture, som säger att det är viktigt med en samverkanskultur som stödjer och uppmuntrar till 

samverkan. Både informell och formell ledning kan öka motivationen för de som arbetar med 

samverkan och det är viktigt med attityder och värderingar hos de yrkesutövande inom 

verksamheten. Den andra dimensionen de nämner är self-identity som lyfter att det är viktigt 

att socialarbetaren är medveten både som person och i sin roll, att det är viktigt att veta vad 

och hur man kan bidra med sin kompetens på arbetet. Role clarification handlar om att veta 

vad den andra verksamheten gör, att det finns utbildningsmöjligheter och ett inflytande. 

Decision making förklaras som att beslutsfattande processer kan ha en inverkan på samverkan 

samt att det krävs en effektiv kommunikation mellan verksamheterna. Effektiv 

kommunikation är nödvändigt för samverkan och dålig kommunikation kan skapa hinder för 



 

12 

 

samverkan, denna faktor benämns communication. Den sista dimensionen de såg var det de 

kallade power dynamics, att olika maktskillnader kan påverka samverkan genom att en 

profession eller yrkesgrupp talar över en annan.  

 

4.3. Institutionella logiker 

Socialsekreterarna och skolkuratorerna arbetar inom samma organisatoriska fält i deras arbete 

med ungdomar. Organisatoriskt fält innebär ett avgränsat område där olika organisationer 

ägnar sig åt liknande verksamhet (Grape, 2006). I detta fall ungdomar som far eller riskerar att 

fara illa. Däremot arbetar socialsekreterarna och skolkuratorerna utifrån olika institutionella 

logiker med skilda målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk 

(ibid.). Det handlar om att yrkesgrupperna har olika uppdrag, verkar i olika sammanhang och 

har olika sätt att tolka det som händer i en samverkansituation. Det handlar ofta om 

underliggande antaganden i en verksamhet som sällan ifrågasätts och ofta tas för givna 

(Johansson, 2013).  

 

4.4. Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar att socialarbetare - i vårt fall 

skolkuratorer och socialsekreterare - både står i direkt kontakt med den individ som är i behov 

av hjälp och är en representant för en människobehandlande organisation. Socialarbetaren 

formar sin roll i mötet med en individ utifrån ett uppdrag som organisationen givit. I detta 

finns ett inbyggt dilemma för socialarbetaren; du möter individen människa till människa men 

samtidigt har du organisationens ramar att förhålla dig till utifrån det uppdrag du har i ditt 

yrke. Socialarbetarens uppdrag färgas av normativa och moraliska aspekter, där individens 

behov och organisationens uppdrag ska förenas. Såväl som att rutiner och traditioner formar 

handlingsutrymmet är det också varje socialarbetares och individs individuella faktorer och 

deras interaktion som har betydelse för hur arbetet blir. Wörlen (2010) belyser att det är upp 

till varje individ att själv bestämma hur de hanterar sitt utrymme, vilket är en viktig del i detta 

begrepp.  

 

4.5. Teoriernas tillämpning  

Inledningsvis beskrivs olika typer av samverkan som är användbara för att förstå vad för sorts 

samverkan yrkesgrupperna har i olika situationer vilket kan ge större förståelse för hur det 

faktiskt ser ut i verksamheterna. De sex dimensioner som kommer att användas i analysen är 
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användbara då de kan hjälpa oss att ge en djupare förståelse för hur dimensionerna kan 

påverka samverkansarbetet, antingen underlättande eller försvårande. De sex dimensionerna 

visar både för- och nackdelar med samverkan som kan appliceras på resultaten på ett målande 

sätt. Institutionell logik ser vi som tillämpbar för att undersöka hur respektive grupps logik 

påverkar det gemensamma arbetet i samverkan då båda yrkesgrupperna påverkas mycket av 

sin logik och hur yrkesgrupperna sedan agerar utefter logiken. Slutligen kommer 

handlingsutrymme att användas för att undersöka hur yrkesgrupperna beskriver sitt utrymme 

att utföra sitt arbete på bästa sätt och om det finns något som begränsar dem.  
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5. Forskningsmetod  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av kvalitativ forskning och kvalitativ intervju. 

Därefter beskrivs fokusgruppsintervjuer, vilket är den metod vi använt för att samla in data. 

Detta följs av en redogörelse för hur urvalet av intervjupersoner gick till, samt en beskrivning 

av intervjuernas genomförande. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis redogörs det för de vetenskapsteoretiska och 

forskningsetiska överväganden som gjorts under forskningsprocessen.  

 

5.1. Forskningsdesign 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie. 

Kvalitativ forskning syftar till att få en djupare förståelse i ett angivet ämne. Personer 

intervjuas i syfte att ta reda på vad de har för upplevelser och syn på ämnet eller temat (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vi valde den kvalitativa metoden då vi ville få en djupare förståelse kring 

ämnet samverkan och  vad intervjupersonerna har för erfarenheter från samverkansarbeten. 

En intervju är ett utbyte av uppfattningar och erfarenheter om ett angivet tema mellan två eller 

flera individer. Utifrån interaktionen skapas kunskap (Kvale & Brinkman, 2009). Syftet i en 

kvalitativ forskningsintervju är att ge en detaljerad och fördjupad bild av ett ämne. Det 

handlar om att förstå vardagsvärlden utifrån den intervjuades perspektiv och den lämpar sig 

att använda när man vill studera personers uppfattningar samt att fånga erfarenhet hos 

individen (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet för oss författare med vår uppsats var att få en 

djupare förståelse och ökad kunskap kring samverkan från yrkesutövande som arbetar med 

samverkan, därav vårt val av en kvalitativ forskningsintervju.  

 

5.2. Metodval 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppmetoden innebär 

gruppdiskussioner där en mindre grupp människor möts för att diskutera ett angivet ämne 

eller tema, oftast är det mellan 4–10 personer. Målet för fokusgrupper är inte att nå 

samförstånd i ett ämne, utan att föra fram olika uppfattningar kring det. Utifrån detta kan 

sedan ny kunskap byggas utifrån deltagarnas samspel (Kvale & Brinkmann, 2009; Wibeck, 

2010; Dahlin-Ivanoff, 2015).  

 

Fördelar med fokusgruppsmetoden är att det är tidsbesparande samt att deltagarna kan skapa 

diskussioner utifrån vad någon annan deltagare säger. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att en 
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fördel med metoden är att deltagarna uttrycker större förståelse, genom delade erfarenheter, i 

samspel med varandra vilket kan ge en djupare bild av ett ämne. En nackdel med 

fokusgrupper kan vara att ledaren inte har kontroll över intervjuns förlopp och att 

diskussionen blir alltför livlig, vilket kan göra det svårt när intervju-utskrifterna ska göras. En 

annan nackdel är att deltagarna kan påverkas av varandra och inte våga framföra sina egna 

åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.3. Urval av intervjupersoner 

Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att deltagarna i en fokusgrupp vanligtvis väljs ut utifrån 

vilken värdefull kunskap de har som kan tillföra något till forskningsämnet. I denna studie har 

vi intervjuat tre skolkuratorer på en skola i en fokusgrupp, och tre socialsekreterare på en 

ungdomsenhet i en annan fokusgrupp. Urvalet vi använt oss av är en kombination av 

strategiskt urval och bedömningsurval. Det strategiska urvalet är lämpligt när deltagarna är 

valda utifrån det mål studien har. Detta med tanke på att vi ämnar få en ökad insikt och 

förståelse för vad vår utvalda grupp har att säga inom våra valda teman rörande samverkan 

(Wibeck, 2010). Bedömningsurval innebär att någon, exempelvis intervjuaren, bestämmer 

vilka som ska delta i studien. Även detta urval är vanligt att använda i fokusgrupper, och är 

även lämpligt när det rör sig om en liten undersökning som i vårt fall (SCB, 2008). Fördelarna 

med detta är att vi väljer ut de informanter vi tror har mycket kunskap och stor kompetens 

kring ämnet som också arbetar med samverkan samt att vi kommer få ut en tillämpbar 

diskussion. Nackdelarna är att det kan ge en mer subjektiv syn på det som ska studeras då vi 

väljer ut vilka informanterna är. Med tanke på att vi väljer ut informanterna utifrån att vi tror 

att de kan ge oss mest kunskap kring det givna ämnet kan det också resultera i att det som 

framkommer kan förstärka vår förförståelse, jämfört med om vi exempelvis hade gjort ett 

slumpmässigt urval och inte alls kan bygga upp några förväntningar kring vad resultaten 

kommer att visa.  

 

5.4. Intervjuguide 

För att stimulera deltagarna till diskussion i en fokusgrupp bör frågorna vara tydligt 

formulerade och fokuserade. De ska stimulera till diskussion och vara av intresse för 

målgruppen. Fokus när frågorna skrivs är att de ska svara och belysa syftet med studien. En 

aspekt när det kommer till fokusgruppsintervjuer är att diskussionerna i grupperna kan flyta 

på oberoende av gruppledaren, därav är frågeformuleringen av stor vikt (Dahlin-Ivanoff, 



 

16 

 

2015). Vi valde att genomföra en semistrukturerad fokusgruppsintervju. En semistrukturerad 

intervju innebär att frågorna som ställs är detsamma till alla intervjupersoner men att det finns 

utrymme för följdfrågor. Samt att ordningen för hur frågorna ställs kan variera. Vi valde att 

utforma en intervjuguide med frågor med fokus på att besvara vårt syfte och frågeställningar, 

detta för att det kunde finnas en risk att diskussionerna i fokusgruppen skulle bli alltför breda 

och därmed inte ge oss svar på våra frågor om vi skulle använt t.ex. en ostrukturerad intervju 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

5.5. Intervjuernas genomförande 

Inför de två fokusgruppsintervjuerna pratade vi igenom vem som skulle hålla i vilken intervju 

medan den andre under intervjutillfället satt och antecknade särskilt intressanta resultat, samt 

hade i uppgift att komma med följdfrågor om det dök upp några som kompletterade den 

intervjuansvariges följdfrågor. Vi båda spelade in med mobiltelefon och informerade om de 

fyra etiska riktlinjerna (se förklaring under 5.9). Intervjuerna tog 45–60 minuter att 

genomföra. Vi började med övergripande frågor för att få igång samtalet, exempelvis frågade 

vi om deras arbetsuppgifter. När vi upplevde en bekvämlighet i rummet bjöd vi in till en 

djupare diskussion kring frågorna som var skrivna utifrån vårt syfte. Vi delade upp det så att 

den som höll i intervjun transkriberade den, vilket gjorde att vi transkriberade en varsin 

intervju. När transkriberingen var klar raderades inspelningarna från bådas telefoner av 

hänsyn till intervjupersonerna. 

 

5.6. Tillvägagångssätt vid analys 

När transkriberingen var gjord läste vi igenom varandras transkriberingar för att se att de 

överensstämde. Den transkriberade texten delades sedan upp utifrån de frågeställningar 

uppsatsen har. Vi kunde i den transkriberade texten urskilja vissa teman; olika syn på 

samverkan, återkoppling och transparens. Vi gjorde en meningskategorisering, vilket innebär 

att man fokuserar på att finna sätt att dela upp intervjumaterialet. Poängen med att 

kategorisera är att minska informationsinnehållet till mer överskådliga beskrivningar av det 

insamlade materialet (Larsson, 2005). Vi letade upp teorier och begrepp vi tyckte skulle vara 

användbara i analysen för att identifiera skillnader för att kunna göra den jämförelse vi var ute 

efter. Vi sorterade sedan resultatet utifrån uppsatsens tre frågeställningar och deras 

underteman som vi sedan analyserade med hjälp av de teorier och begrepp vi valt att använda.  
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5.7. Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Begreppet validitet rör frågor om giltigheten, riktigheten och styrkan i något. Resultatet ska 

vara hållbart, försvarbart, välgrundat och övertygande. Validitet handlar om att undersöka om 

metoden som används undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Gällande studiens trovärdighet har vi försökt att genom hela studien vara så transparenta som 

möjligt och så objektiva vi bara kunnat. För att upprätthålla en transparens har vi varit tydliga 

mot intervjupersonerna med syftet med vår studie och hur vi tänkt gå till väga från början till 

slut. Med detta menar vi att vi har försökt att vara tydliga med hur vi tänkte genomföra 

intervjuerna, hur vi hanterade materialet efter intervjun och att vi - när arbetet är avslutat - 

personligen lämnar över en varsin kopia på arbetet till våra intervjupersoner. Mot läsaren av 

uppsatsen har vi också försökt vara tydliga med underrubriker som på ett enkelt sätt förklarar 

för läsaren vilket avsnitt som följer i avsnittet och försökt förklara hur vår arbetsgång genom 

hela arbetet sett ut. Validiteten är viktig i vår studie för att göra det tydligt för läsaren om det 

fenomen - samverkan -  som studerats. Vi har också försökt varit tydliga med vår 

forskningsprocess för studien och motiverat och reflekterat över de val vi gjort, om tidigare 

forskning, forskningsmetod och teoretiska begrepp. Vi har genom vårt arbete försökt vara 

objektiva och inte låta våra tankar och känslor påverka varken intervjutillfällena eller hur vi 

beskrivit våra resultat.  

 

Begreppet reliabilitet rör frågor om forskningsresultatens tillförlitlighet och om resultatet 

skulle bli detsamma om studien gjorts vid ett annat tillfälle eller av andra forskare.  

Genomförandet av studien ska vara tydligt beskriven så att den kan upprepas av en annan 

forskare och ge ett liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå hög 

reliabilitet har vi försökt att genomgående vara så utförliga och tydliga som möjligt under 

presentationen av tillvägagångssättet vid studiens genomförande. När vi har valt ut litteratur 

som vi uppfattat relevant för vårt syfte har vi varit noggranna med att granska litteraturen 

båda två för att se att den lever upp till syftet med vår studie. Vi har därefter rensat ut den 

litteratur som uppfattats irrelevant och avslutningsvis kopplat litteraturen till det empiriska 

materialet för att matcha syftet med vår studie. Vi har även försökt att skapa så tydliga och 

öppna frågor som möjligt i vår intervjuguide för att få fram så informativa svar som möjligt 

utifrån vårt syfte. 
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Generaliserbarhet handlar om i vilken mån resultatet av en studie kan anses giltig för andra 

människor, platser och tider än den som har studerats. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

vidare att resultat i kvalitativa studier inte går att generalisera till allmänheten men till andra 

relevanta situationer liknande den som studerats. Denna studie går inte att generalisera med 

tanke på att det är en liten studie i ett specifikt sammanhang. Vi kan jämföra och diskutera 

vårt resultat i förhållande till tidigare studier, men vi kan inte generalisera dem till en vidare 

kontext.  

 

5.8. Vetenskapsteoretiska överväganden 

Vår analys har en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen är en kombination av deduktion 

som bygger på teori och induktion som bygger på observationer (Sohlberg & Sohlberg, 2011). 

Vi började i en teoretisk ände, vi ringade in problemet, utformade våra frågor och gick sedan 

ut och genomförde intervjuer. Vi funderade sedan över vilka teorier och begrepp som bäst 

skulle kunna hjälpa oss att analysera vår data.  

 

5.9. Forskningsetik 

Kvalitativa metoder, liksom all annan forskning, kräver att undersökaren är noga med etiska 

överväganden. Utifrån den kvalitativa metoden är detta viktigt med tanke på att man får ta del 

av individers tankar och känslor på ett personligt eller privat plan (Larsson, 2005). I 

informationsbreven (se bilaga 1 och bilaga 2) vi skickade ut använde vi oss av 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att man uppger för informanterna 

vad studiens syfte är, vad som ämnas undersökas, hur intervjun kommer att gå till, att det är 

frivilligt att delta och kan avbryta när de vill. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer i 

kontakt med dem samt att avidentifiering sker. Information om att materialet som 

framkommer endast får användas till forskningsändamålet ska delges. Både under 

intervjutillfällena och i informationsbreven informerade vi om studiens syfte, att deras 

deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när och om de ville. Vi berättade också för dem 

att de inte kommer att kunna identifieras och att det inspelade materialet förstörs efter 

transkriberingen samt att det insamlade materialet från dem endast kommer att användas till 

denna studie.   
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i intervjuerna, detta med utgångspunkt 

i studiens syfte och frågeställningar. I avsnittet har vi valt att använda våra frågeställningar 

som rubriker och underrubriker utifrån vad för resultat vi fick fram, detta för att enkelt kunna 

se kopplingen till syfte och frågeställningar. Analysdelen, med de teoretiska utgångspunkter-

na, kommer att vara direkt kopplad till resultatet i slutet av varje underrubrik. Avsnittet börjar 

med en presentation av de intervjupersoner som medverkat i studien. 

 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

I studien benämns intervjupersonerna som SOC 1, SOC 2, SOC 3, KUR 4, KUR 5 och KUR 

6. De första tre intervjupersonerna arbetar inom socialtjänsten som socialsekreterare och de 

resterande tre intervjupersonerna arbetar som kuratorer på en skola. Intervjupersonerna 

arbetar inom en och samma kommun. De kommer att benämnas socialsekreterare och 

skolkuratorer.  

 

6.2. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin 

samverkan? 

I intervjuerna framkom det att skolkuratorerna och socialsekreterarna har olika syn på vilken 

samverkan de har. Skolkuratorerna betonar samverkansformen kollaboration och 

socialsekreterarna koordination. Nedan redovisas det insamlade materialet utifrån de 

rubrikerna.  

 

6.2.1. Skolkuratorer betonar kollaboration 

Skolkuratorerna berättar att deras samverkan med socialsekreterarna nästan alltid börjar med 

orosanmälningar. Då är ungdomen oftast redan aktuell inom elevhälsan och skolan kan ha 

haft en eller flera elevvårdskonferenser (EVK). Det blir sedan ett möte med de parter som kan 

delge information i ärendet, exempelvis lärare, skolkurator, föräldrar och ungdomen själv. 

Skolkuratorerna berättar att de ungefär två gånger per termin har möte med ungdomsenhetens 

gruppledare för att diskutera frågor och deras samverkansarbete. Skolkuratorerna berättar 

även att de ibland rådfrågar socialsekreterarna när det gäller ärenden som skolkuratorerna 

behöver vägledning i, många gånger handlar det om hedersrelaterade ärenden. 
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KUR 6 “För det är ju ett komplext problem, det kan vara elever som känner den här eleven 

som känner den släkten. Man får verkligen jobba försiktigt mot lärare och allting”.  

 

KUR 4 fyller i och berättar att det ibland inte ens kan göras en orosanmälan för att problemet 

är så komplext, att de inte kan arbeta utifrån den vanliga ärendegången utan behöva tänka ett 

par tre varv till innan någon åtgärd görs.  

 

Skolkuratorerna menar överlag att de har en god samverkan med socialsekreterarna. De 

berättar att de speciellt uppskattar de två träffar per termin de har med ungdomsenhetens 

gruppledare, där de kan ta upp vad de önskar mer av och hur det fungerar. KUR 4 betonar 

flexibiliteten i arbetet med samverkan med socialsekreterarna, att det finns en öppenhet inför 

att dela tankar om deras arbete tillsammans. Att alla involverade är medvetna om vad som är 

möjligt hos dem båda i deras gemensamma arbete. Skolkuratorerna berättar att det är viktigt 

att parterna som samverkar har respekt för och tillit till varandras kompetenser och uppdrag. 

Däremot uppger skolkuratorerna att de önskar fler möten med socialsekreterarna för att se hur 

de skulle kunna förbättra samverkan, detta genom att förena ungdomarnas behov, 

socialsekreterarnas behov och skolkuratorernas behov med organisationernas uppdrag.  

 

KUR 4 uttrycker att samverkan dem emellan ska vara långtgående, “Samverkan är något över 

tid” och KUR 6 ser det “som en fördjupning…” på deras arbete. KUR 5 förklarar samverkan 

genom att säga; 

“resultatet av en samverkan blir lite mer än 1+1=2. Det kan bli 3 eller 4. Det är det som ska 

vara själva poängen”.  

Det skolkuratorerna berättar är att samverkan mellan dem och socialsekreterarna oftast startar 

med orosanmälningar från skolkuratorerna. Detta ser vi som ett exempel på den communicat-

ion som Ambrose-Miller och Ashcrofts (2016) beskriver. För att inleda samverkan, som i 

detta fall handlar om att skolkuratorerna delger information för att kunna föra ärendet framåt, 

krävs en effektiv kommunikation där det inte finns några hinder som försvårar för skolkurato-

rerna att dela med sig av den information de besitter. 

 

Skolkuratorerna beskriver att de har gemensamma möten med socialsekreterarna som är 

återkommande ett par gånger per år. Detta uttrycker sig som en sorts kollaboration, något som 

(Grell, 2016) beskriver. De beskriver att det finns en flexibilitet mellan dem och 

socialsekreterarna som innefattar att de är medvetna om vad som är möjligt hos dem båda i 
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deras gemensamma arbete. Denna flexibilitet kan dock ha färgats av de olika parternas logiker 

(Grape, 2006). Den påverkas av vad de andra på arbetsplatsen anser samt vad arbetsplatsens 

ramverk och organisationen ser som möjligt att utföra inom respektive arbetsgrupps uppdrag. 

Med detta sagt kan vi ana att flexibiliteten kan ha begränsats till den avgränsade kollaboration 

de har idag. Skolkuratorer uttrycker att de önskar en mer effektiv kollaboration, det vill säga 

en mer långtgående samverkan som är beroende av den flexibilitet som finns hos dem. 

 

6.2.2. Socialsekreterarna betonar koordination   

Precis som skolkuratorerna, berättar socialsekreterarna att deras samverkan börjar med 

orosanmälningar. Samtliga socialsekreterare berättar att de ungdomar som kommer till dem 

kan ha haft samtalsstöd av något slag men att det inte fungerat eller varit tillräckligt.  

 

SOC 1: Jag kan också tänka att om man tycker man blir hjälpt av skolkuratorn då kanske man 

inte borde komma hit, då har det ju liksom rätat ut sig på något vis. Det är ju en förhoppning 

man kan ha, att de elever som trivs med sin kontakt med skolkuratorn kanske får stöd och 

hjälp på det sätt de behöver så de inte behöver socialtjänsten.  

 

SOC 1 framför att något de gör bra är att samplanera, det vill säga att dirigera ut vad alla ska 

göra.  

 

SOC 1:  Samverkan, jag tänker att man kan se olika grader av saker och ting också vi är 

ganska bra på att samplanera, att vi planerar att det här är det jag ska göra och det här ska du 

göra, och det tänker jag inte alltid är att samverka. Men man kan ju alltid luras till att man 

samverkar för att det är lite mer självuppfyllande att säga det än att man bara planerar ihop. 

Jag tänker att samverkan om man samverkar på riktigt då är det inte den tågordningen utan det 

skapar också mervärde mellan att saker och ting händer på det sättet som de händer. Och det är 

inte lätt - det är jättesvårt. För då måste man känna varandras verksamheter väldigt, väldigt väl 

för att komma till det och klienterna. 

 

Tittar vi på den samplanering som socialsekreteraren berättar om kan vi genom begreppet role 

clarification (Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) se att det bildas en klarhet för 

socialsekreterarna och skolkuratorerna i vem som gör vad. Det ser vi som en 

samverkansprocess för dem som är väldigt välfungerande. Utifrån resultatet ses också att den 

samverkan de tycker fungerar någorlunda bra är koordinationen (Grell, 2016), att de kan 

planera för om eller när ett möte ska ske och vilka som ska vara med. Socialsekreterarna 
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beskriver att samverkan för dem är envägskommunikation. Det vill säga att de i de inledande 

möten som hålls utifrån orosanmälningar endast tar emot information från skolkuratorerna. 

Eller så kan det var så att socialsekreterarna endast tar emot information om att ungdomens 

kontakt med skolkuratorn är tillräcklig och att socialtjänsten inte behöver fortsätta sitt arbete. 

Socialsekreterarna uttrycker ingen annan form av samverkan mellan dem. Det 

socialsekreterarna beskriver överensstämmer mer med koordination som samverkansform, 

med andra ord att den kommunikation som sker mellan dem och skolkuratorerna mer 

behandlar var saker ska ske, när och hur det ska göras och av vem. 

 

6.3. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin 

egen roll och samverkansparterns roll i arbetet med ungdomar? 

Det framkommer i det insamlade materialet att det skiljer sig kring hur yrkesgrupperna ser på 

varandra samt vilken syn de har på sig själva, men det framkommer också att de till viss del 

har gemensamma tankar kring deras roller. Nedan beskrivs dessa först utifrån skolkuratorer-

nas utsago och sedan från socialsekreterarnas.   

 

6.3.1. Hur ser skolkuratorerna på sin egen roll?  

Skolkuratorerna framför att det viktigaste för dem är att de skapar en bra förutsättning för 

ungdomen och en bra relation så att ungdomen känner sig trygg. Detta är även viktigt för att 

sedan i den inledande delen av samverkan med socialsekreteraren finnas där för ungdomen 

med bra grundinformation om situationen. Skolkuratorerna uttrycker att en av de 

målsättningar de har är att ha en bra relation till ungdomarna, att de tar sig tid att se ungdomen 

och hens behov. Skolkuratorerna är en del av elevvårdshälsoteamet men det finns ingen inom 

samma profession som skolkuratorerna i teamet.  Skolkuratorerna uttrycker att de kan känna 

sig ensamma, men utifrån de förutsättningar de har inom sitt gebit tar de nytta av varandras 

kompetenser inom ramen för skolans värld.  

 

KUR 5: “Ja vi är ju lite ensamma” 

KUR 4: “Om vi väljer att se det så, så ja. Men samtidigt tycker jag inte att känslan är det ändå 

för vi jobbar ju i team. även om jag och sjuksköterskan inte har samma yrkesprofession så kan 

vi ändå ha samma tänk. Och vi ser ju eleverna utifrån andra glasögon än pedagogerna så är det 

ju, men vi behöver inte vara själv i det ändå”. 

KUR 5: “Nej man är liksom inte ensam så även om man är ensam om sin yrkesroll i teamet. 

Man har ju stöd av teamet och rektor. Vi har ju varandra att bolla med också”.  
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Skolkuratorerna nämner också att de många gånger upplever påtryckningar från rektorer och 

lärare och att de kan känna att de andra professionerna inom skolan inte riktigt har det 

psykosociala synsättet som skolkuratorerna har. De nämner att de fungerar som en brygga 

mellan skolan och socialtjänsten. 

 

KUR 4:  ”Utifrån vår utbildning så har man ju ändå ett större kunnande om de här bitarna. Vi 

har pedagoger som inte alls har samma kunnande men det handlar ju om regelrätt kunskaps-

brist kan man säga”.  

KUR 5: “Ja det har sitt kunskapsfokus på något annat”. 

KUR 4: “Då blir man ju brygga för då kan man ändå förklara sig men ändå hålla sig lite”.   

 

Vår tolkning utifrån den institutionella logiken (Grape, 2006) för skolkuratorerna är att de ska 

vara en brygga och informationsförmedlare. Socialsekreterarna kan däremot ses som 

genomförare, det är deras logik. Att de prioriterar att bygga relationer till ungdomarna och 

också att de vänder sig till de andra yrkesgrupperna i teamet, ger oss en beskrivning på hur de 

väljer att använda det handlingsutrymme som Svensson, Johnsson och Laanemets skriver om 

(2008).  

 

Det måste finnas en tillit mellan parterna och att socialsekreterarna litar på att skolkuratorerna 

gör allt de kan innan de går vidare med en orosanmälan. Hur skolkuratorernas agerande faller 

sig beror också på vilken kultur de har inom respektive arbetsgrupp. Skolkuratorerna blir 

undermedvetet den där bryggan mellan socialtjänsten och skolans värld och därmed ställs det 

också krav på dem att de ska upprätthålla denna brygga. Begreppet role clarification 

(Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) synliggör vikten av att veta vad den andra verksamheten 

gör. Här kan vi se ett exempel på att skolkuratorerna ser sig själva som en brygga och det är 

också något som socialsekreterarna till viss del förväntar sig även om det inte är uttalat. Detta 

kan också ses som samverkansformen kommunikation (Grell, 2016), där det sker ett 

informationsutbyte och en diskussion.  

 

6.3.2. Hur skolkuratorerna ser på socialsekreterarna? 

Skolkuratorerna tydliggör att de tänker att det är svårt för socialsekreterarna att skapa en 

relation till ungdomen då de oftast kopplas in i ett läge som föregåtts av en upprättad 

orosanmälan. De uttrycker dock att socialsekreterarna är duktiga på att skapa ett bra första 
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möte som visar ungdomen att mötet är till för att hjälpa hen på bästa möjliga sätt. KUR 6 

förväntar sig att socialsekreterarna ska bli bättre på att återkoppla huruvida en orosanmälan 

leder till utredning eller inte, och om det förekommer andra insatser. Detta är en förutsättning 

för skolkuratorerna så de vet hur och om de ska gå vidare i arbetet med en ungdom i skolans 

miljö. Däremot förstår också skolkuratorerna att det handlar om sekretess och identitetsskydd 

och är medvetna om att socialtjänsten inte kan lämna ut någon information under utredning. 

KUR 5 lyfter att det vore bra att skolkuratorerna får reda på om arbetet börjat med en viss 

elev och också om samtycke har inhämtats för att få lämna ut information till skolkuratorerna 

om det behövs.  

 

KUR 5: Ja det är ju det här med samtycke, både att vi får prata med socialtjänsten och att soci-

altjänsten får samtycke till att prata med oss och att man kommer ihåg att fråga om det både 

hos oss och hos socialtjänsten så att man inte tappar den, för har man inte gjort det måste man 

backa och ta in samtycke och då tar det tid. Då hinner det hända massa andra saker. 

 

Skolkuratorerna uttrycker att de tror det är en svårighet för socialsekreterarna att skapa en god 

relation till ungdomen. Trots det ser de ändå att socialsekreterarna har förmåga att genomföra 

bra möten för ungdomens bästa. Skolkuratorerna önskar mer återkoppling och en förbättring 

hos socialsekreterarna att de är noga med att be om samtycke för att skolkuratorerna ska 

kunna ta del av det som händer ungdomen. Här kan ses att samverkan inte fungerar 

tillräckligt, att det stannar vid kommunikation och koordination, men fullföljs inte riktigt in i 

kollaboration. Detta kan ses som en bieffekt som blir till av den arbetsbelastning 

socialsekreterarna har. Socialsekreterarna prioriterar annorlunda utifrån sin institutionella 

logik (Grape, 2006) och väljer förmodligen att följa det givna handlingsutrymmet (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008) istället för att gå utanför. Däremot påpekar en av 

socialsekreterarna att i akuta ärenden är det viktigt att kunna gå utanför det givna utrymmet 

för då är det bråttom med insatserna. De olika prioriteringarna som görs leder till att den 

nödvändiga kommunikationen inte förefaller lika viktig för dem som den verkar göra för 

skolkuratorerna. 

 

6.3.3. Hur ser socialsekreterarna på sin egen roll? 

Socialsekreterarna beskriver att det är viktigt att skapa bra relationer till de parter som är 

involverade i arbetet med ungdomen inklusive ungdomen själv. De berättar också att den del 

som de lägger stor vikt vid är att ha en transparens genomgående i arbetet, mot alla parter. Att 
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det finns en tydlighet mot framförallt ungdomen så att hen vet vad som händer och kommer 

att hända. Socialsekreterarna fick frågan vad de tror att skolkuratorerna anser om 

socialsekreterarna. De uppger att de troligen upplevs vara dåliga på att återkoppla till 

skolkuratorerna.  

 

SOC 1: “Jag tänker att det handlar ju mycket om att vi sitter på myndighet, vi kan inte sitta 

och resonera om familjens problematik eller ungdomens beteende. Vi tar emot information 

från dem och säger tack så hemskt mycket och så kanske de vill fortsätta föra en dialog med 

oss och vi kan inte föra dialog med dem. Det kan upplevas som att vi är väldigt avstängda och 

fyrkantiga men det betyder ju inte att vi inte har tagit hand om informationen och jobbat vidare 

med frågan och har den oron som de förmedlar men vi kan inte sitta och föra ett hypotetiskt 

samtal om familjen. Vi kan bara lyssna in och säga tack för att du ringde men de kanske är 

stressade och kanske har hela lärarkåren och hela elevvårds hälsoteamet och rektorer som bara 

trycker på”.  

 

De har även upplevt att skolkuratorerna uttrycker frustration för att socialsekreterarna inte 

förstår de behov som skolkuratorerna ser, att ungdomen har en sådan omfattande problematik 

att det också påverkar andra elever i skolan, och att socialsekreterarna inte ingriper tillräckligt 

snabbt.  

 

Socialsekreterarna uttrycker att det är viktigt med relationsskapande i arbetet men även hur 

viktigt det är med transparens. Att vara tydlig med vad man gör i sitt arbete. Utifrån detta 

tolkar vi författare att de, likt skolkuratorerna, väljer att ta vara på sitt handlingsutrymme 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) på sådant sätt att de prioriterar relationsskapande 

om än på lite olika vis. Även om tiden kanske inte alltid finns där för det. De väljer att skapa 

relationer och vara tydliga för att på lång sikt få ett bättre utfört arbete. Utifrån 

socialsekreterarnas institutionella logik (Grape, 2006) tolkar vi författare att den avstängdhet 

och fyrkantighet som en av socialsekreterarna tar upp kan ses som ett resultat av sekretessen 

som finns som regelverk. Socialtjänstlagen är sträng när det kommer till sekretess vilket gör 

att den information som socialsekreterarna uppfattar att det skolkuratorerna önskar inte kan 

ges utan samtycke från de som är berörda i fallet. Det kan göra det svårt för skolkuratorerna 

att tolka den avstängdhet och fyrkantighet som socialsekreteraren sänder ut i det inledande 

samtalet med skolkuratorn. Vi författare kan dock tolka det som att socialsekreterarna genom 

att “skydda sig” bakom sin sekretess, blir besparade från arbetsuppgifter som de helt enkelt 

kan välja bort genom de organisatoriska prioriteringar som de kan tvingas göra på grund av 
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hög arbetsbelastning. Här kan också tolkningen göras att det återigen blir en 

envägskommunikation, att skolkuratorerna ger information medan socialsekreterarna endast 

tar emot.  

 

6.3.4. Hur socialsekreterarna ser på skolkuratorerna 

Av intervjuerna framgår att socialsekreterarna förväntar sig av skolkuratorerna att de ska göra 

ett omfattande förebyggande arbete och att de har en bra grund till sina orosanmälningar. 

 

SOC 2: Jag skulle önska att det fanns fler kuratorstimmar per elev än vad det gör idag, jag 

tycker det är väldigt lite, det är löjligt lågt. Det blir så man skakar på huvudet för en kurator 

kan ha tre skolor, tusen elever man tänker vänta nu hur ska det här gå ihop? Hade det varit fler 

kuratorer, fler som tagit hand om frågan på skolan hade vi fått mindre orosanmälningar för då 

hade elevvårdshälsoteamet kunnat härbärgera och hitta strategier. Förebyggande åtgärder ska 

ske där problemet finns oavsett problem. Vad ska man kunna förvänta sig av en skolkurator 

som ska vara på en skola med 300 elever fyra timmar i månaden? Det är ett skämt, så, skriv 

det. 

 

 

Det blir också tydligt att socialsekreterarna förväntar sig transparens från skolkuratorerna 

gentemot ungdomen och dess familj, och att skolkuratorerna inte gör några egna bedömningar 

gällande ungdomarna och deras behov. Socialsekreterarna önskar att skolkuratorerna skulle 

bli tydligare mot ungdomen och hens familj att en orosanmälan gjorts och varför. Detta för att 

det inte ska finnas några frågetecken från familjens sida om varför de kommit till 

socialtjänsten som sedan socialsekreterarna får stå till svars för.  

 

SOC 1: Jag förväntar mig av en skolkurator de här grundläggande grejerna som jag faktiskt 

också förväntar mig av socialsekreterare. Det vill säga att man tycker om att jobba med 

ungdomar, att man jobbar med transparens, att det man säger det ska man stå för, att man 

tydligt upplyser om att jag har anmälningsplikt och liksom att man har ett schysst bemötande. 

Det är grundläggande helt och hållet. För man är också en representant för vuxensamhället.  

 

Det framgår att socialsekreterarnas syn på skolkuratorerna är att de ska följa målsättningen 

om förebyggande arbete som deras logik (Grape, 2006) innefattar. Vad vi författare däremot 

ser är att denna målsättning skiljer sig mellan när skolkuratorerna uppfattar att den är uppfylld 

gentemot när socialsekreterarna tycker det. Utifrån socialsekreterarens önskan om fler 
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kuratorstimmar, tolkar vi det som att kuratorernas handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008), dock blir begränsat utifrån att skolkuratorerna har så många elever på få 

kuratorer och att dessa skilda uppfattningar om när målsättningen kan grunda sig i detta. 

Tydligheten eller transparensen är något författarna ser som den nödvändiga kommunikation 

(Ambrose-Miller och Ashcroft, 2016) som behövs för att samverkan ska fungera både på kort 

och lång sikt. Den ger oss även en tanke om att dessa grundläggande saker som 

socialsekreteraren talar om är något som de önskar ska vara en rutin att förvalta väl i deras 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

6.4. Vad underlättar och vad försvårar arbetet med samverkan kring ungdomar? 

Nedan presenteras de underlättande och försvårande faktorer det insamlade materialet visat. 

Denna fråga har delats upp i fyra underrubriker. De två första underrubrikerna behandlar det 

som båda yrkesgrupperna tycker underlättar och de två sista underrubrikerna redogör för vad 

de två yrkesgrupperna anser försvårar.  

 

6.4.1. Vad underlättar enligt skolkuratorerna 

Det som skolkuratorerna beskriver som underlättande för samverkan är när de är införstådda 

med vad socialsekreterare har att förhålla sig till när det kommer till rutiner, lagar och regler, 

samt att de har tydliga och gemensamma mål. KUR 4 berättar att det är bra att få träffas och 

diskutera om vad som fungerar bra mellan dem och redogör för att “det blir väldigt lätt att ha 

fokus på det som inte fungerar, vi ska också försöka se vad som faktiskt blir bra”. Något 

skolkuratorerna också ser som en underlättande faktor är att ha en positiv inställning till 

samverkansprocessen. Både till den berörda ungdomen och de berörda parterna. 

Skolkuratorerna betonar återkommande återkoppling från socialsekreterarna kring de 

orosanmälningar de gör som en faktor de önskar mer av och som de ser skulle underlätta 

deras arbete med samverkan. Även tydlig styrning och direktiv kring hur samverkan ska ske 

ser de som en underlättande faktor.  

 

Analysen utifrån ovanstående är att det skolkuratorerna framför om att de önskar bättre 

återkoppling kan ses som en önskan om mer eller tydligare samverkan. Detta i form av 

kommunikation men också att förbättra kollaborationen där de kan åstadkomma saker för 

ungdomen tillsammans och stötta från båda sidor. Däremot kan vi se att återkopplingen 

hindras av bland annat sekretessen inom socialsekreterarnas institutionella logik (Grape, 
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2006), eller så väljer socialsekreterarna att hålla sig inom ramen för det givna 

handlingsutrymmet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) istället för att själv utforma 

utrymmet så att skolkuratorerna får bättre återkoppling. Genom begreppet communication 

(Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) kan vi få en förståelse för vikten av kommunikation i 

samverkan. Det skolkuratorerna tar upp om att veta vad socialsekreterarna har att förhålla sig 

till samt vikten av att ha gemensamma mål, bygger på att kommunikationen dem emellan 

fungerar för att inte försvåra samverkansarbetet.  

 

6.4.2. Vad underlättar enligt socialsekreterarna 

Det socialsekreterarna presenterade som underlättande faktorer är bland annat det som också 

skolkuratorerna tog upp; dvs. att det finns tydliga mål. Socialsekreterarna betonar vikten av 

transparens och ett gott samarbete för att nå det gemensamma målet. Även att skolkuratorerna 

har inblick i socialarbetarnas arbete och vad för organisatoriska principer och lagar som styr 

deras arbete. Ytterligare faktorer som underlättar samverkan uttrycker de är när respektive 

ansvarsområde är tydligt och när det finns kunskap om vad alla ska göra. SOC 2 uttrycker att 

“det är viktigt att kunna mobilisera det stöd som finns och det klienten behöver, att alla 

yrkesgrupper vet vad de ska göra”.  

 

Socialsekreterarnas underlättande faktorer bygger inte bara på en bra kommunikation där 

tydliga mål och transparens ligger i fokus. Genom role clarification (Ambrose-Miller & 

Ashcroft, 2016) kan vi även uttyda att det är viktigt att det finns en klarhet i vad 

socialsekreterare respektive skolkuratorer gör i arbetet med ungdomen. Socialsekreterarna 

önskar att det skulle finnas en större inblick i hur deras arbete styrs och utförs, alltså att 

skolkuratorerna skulle ha en ökad inblick i socialsekreterarnas logik (Grape, 2006) då den 

innefattar andra målsättningar, förutsättningar och regelverk än vad skolkuratorernas logik 

innebär. 

 

6.4.3. Vad försvårar enligt skolkuratorerna? 

Det som framkommer som mest försvårande utifrån skolkuratorernas beskrivningar är när det 

gäller hedersärenden. Dessa måste skötas mer diskret och kan inte följa vanliga rutiner.  

 

KUR 4: “När det gäller hedersproblematik kan man inte ta den vanliga ärendegången utan vi 

måste tänka ett par tre varv och då brukar vi ringa och rådgöra med socialsekreterarna”. 
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KUR 6: “För det är ju ett komplext problem, det kan vara elever som känner den här eleven 

som känner den släkten. Man får verkligen jobba försiktigt mot lärare och alla runtom”.  

KUR 4 - “Man kanske inte kan göra orosanmälan heller”. 

KUR 6 - “Det är både från soc och vårt håll det blir en helt annan situation och det är den 

svåraste att jobba med egentligen över huvud taget”. 

 

 

Skolkuratorerna nämner också att det förs samtal om hur samverkan ska utföras och hur det 

fungerar på ledningsnivå men det förmedlas inte till skolkuratorerna och socialsekreterarna. 

Skolkuratorerna menar att om det bestäms något på ledningsnivå som berör deras samverkan 

med socialsekreterarna är det viktigt att de får ta del av det. De önskar att ledningen skulle 

lyssna in vad skolkuratorerna tycker och upplever då de de facto är de som möter ungdomarna 

och samverkar med socialsekreterarna.   

 

KUR 5: “De ska samverka där uppe på högsta nivå. Då undrar ju vi hur vet de vilka frågor 

som är viktiga att samverka i för de har ju inte frågat oss”. 

KUR 4 - “Det är samma sak neråt också för om de kommer överens om något där uppe så är 

det ju inget vi märker av här nere”. 

KUR 6: “Det tas säkert beslut någonstans men det stannar på vägen ner”. 

KUR 5: “Då har ekvationen inte riktigt funkat”. 

 

Den sistnämnda försvårande faktor som skolkuratorerna nämner är den tidigare beskrivna 

brist på återkoppling då den medför en tveksamhet för skolkuratorerna om hur de ska, eller 

inte ska fortsätta sitt arbete kring ungdomen.  

KUR 5 “det kan ju vara så att socialtjänstens arbete behöver synka med skolans arbete så det 

funkar, så ibland kan det vara så att man behöver ha lite mer feedback”. 

 

Dimensionen communication (Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) får oss att se 

kommunikationen som viktig mellan aktörerna och att den i skolkuratorernas utsago måste 

förbättras. Både när det gäller återkoppling i vanliga ärenden, och att arbeta med ärenden där 

man inte kan följa sina vanliga rutiner. Här ser vi ett stort behov av en nödvändig och bra 

kommunikation för att inte skapa hinder i en koordination som vi här ser ett tydligt exempel 

på. Att det råder brist på återkoppling och att det är komplext med hedersärenden kan också 

förstås genom dimensionerna self-identity och role clarification (Ambrose-Miller & Ashcroft, 

2016). Här kan skolkuratorerna bli osäkra i sitt utrymme och i sin roll, att de inte riktigt vet 

hur de ska agera när hedersärenden är en del av ungdomens problematik. Här är det också 

viktigt att skolkuratorerna känner att de kan vända sig till socialsekreterarna som kan stödja 

skolkuratorerna i det fortsatta arbetet och byta erfarenheter och kunskap med varandra. 

Utifrån collaborative culture (Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) som säger att det är viktigt 
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med en stöttande samverkanskultur kan brister ses avseende det skolkuratorerna tog upp om 

deras ledning. Skolkuratorerna uttrycker en önskan om att få ta del av det som framkommer 

på ledningsnivån för att de ska kunna göra att så bra arbete de kan men tyvärr ges inte den 

möjligheten. Både formell och informell ledning med tydlig styrning kan öka motivationen 

och stödet inför ett arbete med samverkan, något som är en bristvara för de skolkuratorer vi 

intervjuade. Ett engagemang och en stödjande kultur ses genom begreppet som nyckelord för 

att samverkan ska kunna fungera mellan skolkuratorerna och socialsekreterarna. Utan detta 

framgår samverkan som en tvingande insats.  

 

6.4.4. Vad försvårar enligt socialsekreterarna?  

Samtliga socialsekreterare berättar att det är viktigt att den som gör orosanmälan berättar för 

ungdomen och dess familj varför en orosanmälan görs. Socialsekreterarna har ibland upplevt 

att ungdomen och dess familj kan känna sig “förrådda” då en orosanmälan skrivits utan att de 

fått veta varför. De berättar också att vissa ungdomar kan känna sig blottade, att de pratat i 

förtroende till skolkuratorn och känner sig utlämnade när skolkuratorn sedan kontaktar 

socialtjänsten utan att säga något till den unge. De betonar vikten av transparens återigen 

genom hela processen, att det ska finnas en tydlighet gentemot ungdomen från 

skolkuratorerna.  

 

SOC 2: “Det blir ju också ett bättre möte med familjen, det blir i förlängningen ett bättre 

arbete för transparensen återigen för där säger skolan det här var vi oroliga för och det här är 

vi oroliga för och då kan man få ett givande och tagande för annars är det mycket affekt, om vi 

ska ha ett möte med familjen och vi har fått in orosanmälningar då blir det mer varför är de 

inte här varför sa de ingenting… Då ägnas mycket energi åt varför och de känner sig förrådda, 

varför ringde de inte, varför sitter jag här och har ingen direkt kontakt”. 

 

Socialsekreterarna berättar också att de ser att det finns en otydlighet i skolkuratorstjänsten, 

att de inte riktigt utnyttjar sitt handlingsutrymme. SOC 1 framför att skolkuratorerna inte får 

arbeta behandlande men ska arbeta stödjande, vart går egentligen gränsen för det? Och vad är 

förankrat i skolkuratorerna och vad känner de sig bekväma med? Det är frågor som 

socialsekreterarna tog upp under intervjun och det som framkom var att skolkuratorn måste 

känna en bekvämlighet och tydlighet kring vad den faktiskt får göra. 
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Här kan vi genom dimensionen communication (Ambrose-Miller & Ashcroft, 2016) tolka det 

som att det är viktigt med tydlig kommunikation inte bara mellan skolkuratorerna och 

socialsekreterarna, utan också att den är tydlig till ungdomen och dess anhöriga. Att börja en 

inledande kontakt med brustet förtroende på grund av otydlighet och brist i kommunikation 

ger inte förutsättningar till ett bra arbete för varken skolkuratorn eller socialsekreteraren. 

Viktigast av allt är att det heller inte blir en bra början för ungdomen. 

 

Skolkuratorer har precis som socialsekreterare att fritt arbete som de väljer att använda hur de 

vill inom deras handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Dock kan man 

utifrån socialsekreterarnas tanke ovan ana ett behov av att antingen det blir tydligare från 

ledningen vad skolkuratorerna får göra, eller om det kan vara så att det är i samverkan med 

socialtjänsten som skolkuratorerna tvekar till deras handlingsutrymme utifrån att de inte vill 

kliva in på socialsekreterarnas område. Kan en tydlighet kring detta handlingsutrymme skapas 

av socialsekreterarna och skolkuratorerna tillsammans skulle denna osäkerhet som 

socialsekreterarna upplever kanske motas bort. 
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat med koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet börjar med en sammanfattning av de viktigaste resultaten följt av 

en resultatdiskussion. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning.  

 

7.1. Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

Syftet med vår studie var att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i gymnasieskolan och 

socialsekreterare beskriver samverkan i det gemensamma arbetet kring ungdomar. Den första 

frågeställningen löd: Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin 

samverkan? Här fann vi att båda parter främst beskrev att den samverkan som sker mellan 

socialsekreterare och skolkuratorerna främst är av typen kommunikation. Skolkuratorerna 

förklarar att de har övergripande möten med en person på socialtjänsten där de lyfter 

fungerande områden, områden som kräver förbättringar, samt att skolkuratorerna vägleds i 

vissa ärenden av socialsekreterarna. Den samverkan kring de orosanmälningar som 

skolkuratorerna lämnar över till socialsekreterarna beskrivs som kommunikation men endast 

från skolkuratorernas håll, detta är också den främsta av kommunikations- och 

samverkansformer resultatet har visat oss. Det framkommer även att parterna har beskrivit att 

den samverkan de har fungerar men att de har olika syn på samverkan. Skolkuratorerna 

uttrycker att det är viktigt att det finns en öppenhet så de vet vad som är möjligt utifrån deras 

roll och att den samverkan de har just nu är på en tillräcklig nivå. En socialsekreterare 

uttrycker att hen mer ser det som att de har en fungerande samplanering. Vi tolkar det som att 

det kan vara dennes syn på vilken sorts samverkan de har i nuläget.  

 

Den andra frågeställningen löd: Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och 

socialsekreterarna sin egen roll och samverkansparterns roll i arbetet med ungdomar? Både 

skolkuratorer och socialsekreterare återkommer till att återkopplingen vid orosanmälningar 

behöver förbättras. Skolkuratorerna önskar mer och bättre återkoppling kring vad som sker 

och socialsekreterarna uttrycker att de är medvetna om att skolkuratorerna önskar detta. 

Socialsekreterarna menar att transparensen från skolkuratorerna gentemot ungdomarna måste 

förbättras, exempelvis att de måste förklara för ungdomen varför en orosanmälan görs och att 

den görs. Socialsekreterarna ser även att de i sin roll kan uppfattas som avstängda och 

fyrkantiga av skolkuratorerna utifrån att de inte får lämna ut information utan samtycke. 
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Skolkuratorers beskrivning om att de förväntas vara en brygga mellan organisationerna kan 

ses som en illustration till de skilda logikerna som präglar socialsekreterarna respektive 

skolkuratorerna. Detta för att föra över kunskap och information dem emellan. 

 

Den tredje frågeställningen löd: Vad underlättar och vad försvårar, enligt de intervjuade 

skolkuratorerna och socialsekreterarna, arbetet med samverkan kring ungdomar? De 

underlättande faktorer vi funnit är att socialsekreterarna betonar vikten av att ha inblick i 

varandras arbete för att kunna samverka på bästa sätt och underlätta i deras gemensamma 

arbete. Tydligt ansvarsområde är en annan aspekt som de uttrycker kan förenkla samverkan, 

att alla vet vad de ska göra och vad de får göra. En annan underlättande faktor beskrivs vara 

att ha gemensamma mål för samverkan. De försvårande faktorer som återkommer i 

socialsekreterarnas beskrivningar är otydlighet i skolkuratorstjänsten, att tydligheten måste 

förbättras kring vad som kan göras inom skolkuratorns logik. Andra faktorer är den brist på 

återkoppling som båda professionerna är medvetna om, samt den otydlighet gentemot 

ungdomen som socialsekreterarna menar att skolkuratorerna har. Skolkuratorerna beskriver 

också att det brister i kommunikationen från ledningsnivån och nedåt om hur de talar om 

samverkan. Detta ser skolkuratorerna som en försvårande faktor för dem i det dagliga 

samverkansarbetet med socialsekreterarna. 

 

7.2. Resultatdiskussion  

Nedan följer en resultatdiskussion utformad utefter de frågeställningar studien bygger på. I 

diskussionen framkommer de teman som tydliggjordes för oss i vårt empiriska material: olika 

syn på samverkan, återkoppling och transparens. 

7.2.1. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin 

samverkan? 

Resultatet visar, liksom den tidigare forskningen vikten av bra och nödvändig kommunikation 

när aktörer ska samverka för att inte skapa hinder i en koordination och kollaboration. Utifrån 

den insamlade empirin kan vi förstå att det finns många faktorer som bidrar till hur ett 

samverkansarbete blir, och alla kan innefattas i någon av Socialstyrelsens (2013) tre aspekter 

om samsyn, styrning och struktur. Från resultatet kan vi urskilja att yrkesgrupperna saknar 

inblick i varandras arbeten. I vår analys tolkar vi detta som att samverkan mellan 

skolkuratorerna och socialtjänsten är just samverkansformen kommunikation. Denna 

kommunikation innefattar mycket diskussioner om hur det övergripande arbetet ser ut och bör 
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se ut mellan dem. Här ser vi en likhet med vad den tidigare forskningen uttryckt gällande 

vikten av att ha gemensamma mål (Lundström & Bergmark, 2005; Danermark, 2015; 

Almqvist & Linblad, 2016). Kommunikationen framkommer som en envägskommunikation 

från skolkuratorerna till socialsekreterarna. Här ser vi hur viktigt begreppet struktur är som 

Socialstyrelsen (2013) tar upp i inledningen. Struktur genom gemensamma mål.  

 

Det övergripande arbete som nämns ovan är utifrån det skolkuratorerna berättar, dvs. att de 

har övergripande möten med en representant från socialtjänsten två gånger per termin. Vad vi 

kan utläsa från resultatet är att de inte har några möten där skolkuratorerna tillsammans med 

socialsekreterarna har möjligheter att lära känna varandra som samverkanspartners vilket Ek, 

Isaksson och Eriksson (2017) i sin forskning kommit fram till är väldigt viktigt för att 

samverkan ska fungera så bra som möjligt. Detta tänker vi beror på att det finns en stor 

arbetsbelastning hos de bägge arbetsgrupper vi intervjuat. Vi tror att det även är något som de 

är medvetna om, därför har detta inte tagits upp som något de önskar då det just nu inte finns 

möjligheter för mer än vad de redan har. Vår tolkning är att de har en transparens gentemot 

varandra gällande den nivå av samverkan som är möjlig. 

 

Intervjupersonerna uppger att den information som överförs via anmälningar ska vara 

välgrundad, vilket är ett mål för båda parter. En av socialsekreterarna uttrycker att de är bra på 

samplanering. Vi tolkade det som att det var dennes version på vad samverkan är. Att 

socialsekreterarna är de som fördelar ut vem som ska göra vad, kanske för att de ser sig själva 

som den som har tolkningsföreträde i samverkanssituationer. Detta tas upp i den tidigare 

forskningen av Danermark (2000) och Grell (2016). De betonar att det måste finnas en klarhet 

i både ansvarsfördelning och vem som har tolkningsföreträde. Det vi kan utläsa från vårt 

resultat är att socialsekreterarna tagit på sig denna roll, sedan om detta är motvilligt eller är 

något som är vanligt förekommande mellan socialsekreterare och skolkuratorer framkommer 

som oklart. 

Vårt resultat visar att de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna har olika syn på 

samverkan. Skolkuratorerna ger oss en beskrivning som vi ser är kollaboration, en samverkan 

som består av gemensamma möten och mer av ett samarbete. Socialsekreterarna däremot 

beskriver koordination, vilket betyder att de mer ser det som en kommunikation som 

behandlar var saker ska ske, när, hur det ska göras och av vem. Däremot saknas i 

beskrivningarna nästan helt den mer fulländade samverkansformen kollaboration. Trots deras 

olika syn på samverkan verkar de ändå vara överens om att den samverkan de har är 
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tillräcklig utifrån vad som är möjligt. En alternativ tolkning hade varit att de inte alls utnyttjar 

sitt fulla handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) till vad som är möjligt. 

Det kan alltid finnas utrymme för mer, det är bara en fråga om hur man väljer att fördela sin 

tid. Om ett tätare samarbete skapas kanske det blir möjligt för dem att prioritera annorlunda? 

En tätare samverkan skulle kunna medföra färre orosanmälningar från skolkuratorerna och 

därmed färre utredningar för socialsekreterarna. Detta är något som Wiklund (2007) 

beskriver, att hög samverkan med fler förebyggande insatser kan resultera i att färre 

orosanmälningar görs.  

 

Vi har i vårt resultat sett att de båda yrkesgrupperna vet att återkoppling är behövlig och 

önskad men att det helt enkelt inte fungerar så bra i nuläget. Vi tolkar det som att det brister i 

kommunikationen dem emellan och att det gemensamma målet inte uppfylls. Vi har även 

upptäckt att de kanske inte har sådan stor inblick i varandras yrken och vad de faktiskt gör, får 

göra och ska göra. Återkopplingen handlar om besked om utredning inletts och om insatser 

satts in för att skolkuratorerna ska kunna anpassa sitt arbete med ungdomen. Danermark 

(2015) lyfter att kontinuerlig återkoppling är en viktig komponent för lyckad samverkan. 

Resultatet om återkoppling är ett resultat som speglar ett behov av ytterligare kommunikation. 

Widmark, Sandahl, Piuva och Bergman (2016) har också uppmärksammat att socialtjänsten 

inte upplevs vara insatta eller har förståelse för hur skolan tänker i arbetet med barn och unga. 

I Widmark et als. studie (2016) uttryckte skolvärlden behov av återkoppling från de andra 

yrkesgrupperna angående gemensamma ärenden och var villiga att bidra med hjälp i 

socialsekreterarnas arbete. Däremot ansåg yrkesgrupperna på skolan att vården och 

socialtjänsten inte var samarbetsvilliga i detta avseende. Detta speglar de resultat vi fått fram.  

 

7.2.2. Hur beskriver de intervjuade skolkuratorerna och socialsekreterarna sin egen 

och samverkanspartnerns roll i arbetet med ungdomar?  

Socialsekreterarnas syn på sin egen roll är att de betonar vikten av transparens och tydlighet 

gentemot främst ungdomarna men även mot deras familjer och skolkuratorerna. 

Socialsekreterarna förväntar sig även denna transparens från skolkuratorerna gentemot de 

ungdomar de träffar för att inte skapa missförstånd redan från början. Att som 

socialsekreterare ha en transparens i sitt yrke där de är tydliga med vad de gör är något som 

även visat sig i den tidigare forskningen. Tydlighet genom de gemensamma mål som sätts 

(Lundström & Bergmark, 2005; Danermark, 2015; Almqvist & Linblad, 2016) och att ha en 
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tydlig kommunikation och koordination med berörda parter där ungdomen sedan integreras 

(se Grell, 2016).  

 

De önskar en bra grund till de anmälningar som kommer in från skolkuratorerna för att tidigt i 

processen kunna skapa goda relationer, även Ek, Isaksson och Eriksson (2017) beskriva goda 

relationer som viktigt. De uttrycker detta i form av en ökad kunskap om varandra för att lära 

känna de man samverkar med, alltså att skapa relationer. Flera återkommande faktorer som 

forskningen uttrycker kopplat till att det är viktigt med bra relationer är motivation, respekt 

och uppfattning om varandra som vi kan se är delar som ingår i processen att lära känna 

varandra (Danermark & Kullberg, 1999; Lundström & Bergmark, 2005; Basic, 2018). 

 

Socialsekreterarna upplever att de kan uppfattas som fyrkantiga vilket kan belysas genom det 

Lundström och Bergmark (2005) framför, dvs. att skilda professionella kulturer och 

asymmetriska relationer mellan de samverkande grupperna kan spela in i hur man tolkar 

varandra. Skolans värld och socialtjänstens värld skiljer sig och utvecklas på olika håll trots 

att de är så nära samverkanspartners. Även om skolkuratorerna har samma 

utbildningsbakgrund och är socionomer som socialsekreterarna, skiljer sig deras dagliga 

kontext från varandras vilket kan göra att de får uppfattningen att socialsekreterarna är 

fyrkantiga eftersom skolkuratorerna inte är fullt insatta i socialsekreterarnas arbete.  

 

Skolkuratorerna lyfter att de ser sig själva som en brygga. Även socialtjänsten uttrycker att de 

förväntar sig denna roll av skolkuratorerna. Genom att vara denna brygga mellan de två olika 

organisatoriska världarna kan paralleller dras till det förebyggande arbete de ska göra utifrån 

skollagen (Skollagen 25–28§§).  

 

7.2.3. Vad underlättar och vad försvårar arbetet med samverkan kring ungdomar? 

De underlättande faktorerna som beskrevs var att vara insatta i den andra aktörens rutiner, 

lagar och regler samt att de har tydliga och gemensamma mål. Tydlig styrning och den 

återkommande transparensen hamnar återigen i fokus, nu som en underlättande faktor. De 

faktorer de båda yrkesgrupperna ser som underlättande kan kopplas till den tidigare 

forskningen som belyser exakt samma faktorer. Tidigare forskning visar att tydliga och 

gemensamma mål är en viktig del i samverkan (Lundström & Bergmark, 2005; Danermark, 

2015; Almqvist & Linblad, 2016). Även Danermark (2015) belyser tydliga riktlinjer, tydlig 
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ansvarsstruktur, stabil samverkansstruktur, tillit samt kompromissvilja som viktiga verktyg 

för en lyckad samverkan. Intervjupersonerna nämner också faktorerna motivation, respekt och 

uppfattningen om varandra som viktiga komponenter i ett samverkansarbete vilket också den 

tidigare forskningen gör (Danermark & Kullberg, 1999; Lundström & Bergmark, 2005, Basic, 

2018).  

 

Dessa underlättande faktorer är något som framkommer på flera ställen i våra intervjuer. Här 

framkommer transparens inte bara som tydlighet och synlighet utan innefattar även ord som 

tillit, motivation och respekt. Samtliga intervjupersoner framhäver att om man inte tydlig med 

något har man heller inte tillit, motivation eller respekt. Utifrån oss författares tolkning är 

transparensen den faktor vi ser som mest värdefull att beakta då tydlighet är något som 

framkommer som väldigt viktigt på många plan. Från ledning, från de båda professionerna 

och främst mot den ungdom som de arbetar med. Att inleda ett samarbete med någon och för 

någon utan tydlighet och ärlighet, kan bara medföra svårigheter utifrån vår synvinkel.  

 

Sist men inte minst lyfter vi – utifrån skolkuratorernas utsago – de försvårande faktorerna i 

form av brist på återkoppling vilket ofta leder till en osäkerhet för skolkuratorerna, samt 

otydlighet gentemot ungdomen (brist på transparens), och otydlighet i skolkuratorns arbete. 

Danermark (2000) och Grell (2016) belyser likt båda parter att oklar ansvarsfördelning och 

enkla missförstånd mellan parterna är tydliga försvårande faktorer. Isaksson (2014) beskriver 

att det utifrån skolkuratorernas jurisdiktion och legitimitet han bli otydligt vilket 

handlingsutrymme de har att tillgå. Detta kan förklara varför det kan upplevas finnas en 

otydlighet i skolkuratorstjänsten. 

 

Socialstyrelsen (2013) skriver om komponenten samsyn som en av de viktigaste för att få 

samverkan att fungera. Genom att titta på den tidigare forskningen och det resultatet visar är 

att både forskningen och båda yrkesgrupperna är överens om att det är väldigt viktigt med hur 

samverkansparterna ser på varandra och deras gemensamma arbete men också vilket 

engagemang de upplever att den andra parten har (Danermark & Kullberg, 1999; Lundström 

& Bergmark, 2005; Basic, 2018). Bristen på återkoppling är liksom transparensen en ständigt 

återkommande faktor på många plan. Den är eftersökt och är såklart både hämmande och 

främjande i samverkan. Återkoppling bygger på kommunikation, som är en form av 

koordination och skulle kunna förbättras genom kollaboration. Utifrån begreppet samsyn som 

tas upp ovan, hade en likadan syn på denna faktor från båda professionerna kunnat bespara 
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både energi och tid för både skolkuratorer och socialsekreterare om denna återkopplingen kan 

förbättras.  

 

Något som också synliggjordes - utifrån författarnas tolkning – är att socialsekreterarnas 

främsta uppgift är att utreda och ta hand om barn som far illa. Skolkuratorerna har däremot 

inte detta som arbetsuppgift. Med detta menar vi att skolkuratorerna i sitt yrke ska förhålla sig 

till att ungdomen ska klara av sin utbildning och tänka på de krav som skolan ställer på dem 

medan socialsekreterarna endast ska fokusera på att utreda ungdomens behov.  

 

De tre teman som framkom i våra resultat; olika syn på samverkan, transparens och 

återkoppling fick oss författare att fundera lite. Skulle kanske synen på samverkan var mer 

liknande varandras syn och fungera bättre om de tre aspekterna om samsyn, styrning och 

struktur var mer prioriterade i deras dagliga arbete? Socialsekreterarna lyfter att det är viktigt 

med transparens men lever de själva upp till detta? Skolkuratorerna belyser att återkopplingen 

är viktig, men gör de allt inom sin yrkesroll och profession för att leverera så bra 

bakgrundsinformation om en ungdom som möjligt innan de lämnar över informationen? 

Genom att titta på vad resultatet och den tidigare forskningen visar är talesättet “it takes two 

to tango” idag inte överensstämmande med vad de visar. Det är viktigt att båda sidor är ense 

om vad samverkan går ut på och hur de ska nå målet på bästa möjliga sätt. Utifrån våra 

intervjuer kan vi konstatera att det inte dansas någon tango tillsammans. I dagens läge dansar 

de med ett mellanrum mellan sig.  

 

7.3. Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ intervju i form av en semistrukturerad fokusgruppsintervju. Vi 

valde detta för att hålla fokus på vårt tema om skolkuratorernas och socialsekreterarnas 

upplevelser kring samverkan mellan parterna men också för att vi ville ge utrymme för 

diskussion. Vår gemensamma uppfattning var att detta är ett så stort ämne som kan diskuteras 

på många nivåer och i många riktningar, därav kom vi överens om denna strategi. Vi ville 

hålla oss inom samverkan men valde ändå i början av intervjun att använda oss av frågor i vår 

guide som inte fullt ut hade med vårt syfte att göra. Dessa frågor var med för att bjuda in till 

diskussioner för att se vilka tankar de har kring den andre aktörens arbete och sitt eget arbete 

och de arbetsuppgifter som ingår.  
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Med tanke på att en av oss höll i en fokusgruppintervju och den andre höll i den andra 

fokusgruppen kan det innebära att vi omedvetet ställt frågorna på olika sätt, med olika 

betoningar och följdfrågor. Det kan ha påverkat resultatet. I och med att vi också valde ut de 

personer vi ville intervjua baserat på de vi trodde skulle ge oss mest information, kan också 

det haft en inverkan på resultatet. Eftersom det var en fokusgruppsintervju kan deltagarna ha 

påverkat varandra och kanske inte lyft fram alla sina åsikter. De kan också ha svarat på 

frågorna så det skulle låta “bra” och inte vilja säga “fel”. Vi tänker också att det kan ha 

påverkat arbetet med hela studien då vi båda författare hade en förförståelse om att det fanns 

många brister i arbetet med samverkan.  

 

7.4. Förslag på fortsatt forskning 

Att studera samverkan är komplext då det är ett så pass brett ämne som kan studeras utifrån 

många perspektiv. Denna studies syfte var att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i 

gymnasieskolan och socialsekreterare uppfattar samverkan i det gemensamma arbetet kring 

ungdomar. Genom vår studie hoppas vi kunna ge ökad inblick i hur socialsekreterare och 

skolkuratorer kan uppfatta deras arbete med samverkan, samt ge inblick i dessa verksamheter. 

Något vi kan se som intressant för vidare forskning är att utforma en studie ur ungdomens 

perspektiv eller föräldrarnas perspektiv. Hur de upplever insatserna och hjälpen de tar emot 

från olika instanser samt om de påverkas av att samverkan inte fungerar.   
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Bilaga 1 Informationsbrev Kurator 
Informationsbrev för medverkan i C-uppsats   

      

 

Hej! 
 

Sanna Andersson och Jenny Fält heter vi och studerar på Socionomprogrammet vid Högsko-

lan i Gävle. Vi skriver nu C-uppsats som handlar om Socialtjänst och skolkurators uppfatt-

ningar kring samverkan dem emellan. Vi vill därför gärna ta del av Era erfarenheter och kun-

skaper kring detta. Vi har försökt att nå Er via telefon för att presentera oss men vi förstår att 

ni är en yrkesgrupp som har mycket att göra så vi väljer därför att skicka brevet direkt och 

hoppas att det når er.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i gymnasieskolan och 

socialsekreterare i socialtjänsten uppfattar samverkan i det gemensamma arbetet kring ung-

domar. De frågeställningar vi tänker utgå ifrån i vår undersökning är: 

 

4. På vilket sätt samverkar skolkuratorer och socialsekreterare? 

5. Hur beskriver skolkuratorer och socialsekreterare sin egen och samverkanparterns roll 

i arbetet med ungdomar? 

6. Vad underlättar och vad försvårar arbetet med samverkan kring ungdomar? 

 

För att vi ska få svar på dessa frågor önskar vi genomföra en fokusgruppsintervju med Er ku-

ratorer vid XXX-skolan. En fokusgruppsintervju innebär gruppdiskussioner där en mindre 

grupp människor möts för att diskutera ett angivet ämne. Målet är inte att nå samförstånd utan 

går ut på att föra fram olika uppfattningar kring ämnet som vi sedan analyserar för att få fram 

ny kunskap. Vi kommer även att göra en fokusgruppsintervju med handläggare från individ- 

och familjeomsorgen som arbetar med ungdomar. Intervjun kommer att ta cirka 1–1,5 timme 

på sin höjd och förslagsvis äga rum på Er arbetsplats i ostörd miljö för att göra det enkelt för 

Er att delta i studien. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  
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Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast vi som kom-

mer ha tillgång till materialet. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan att ni behöver ge någon specifik anledning till 

detta. Ni kommer att vara helt anonyma och även arbetsplatsen förblir anonym. När examens-

arbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. In-

spelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Ni 

kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Då vi har en önskan att genomföra en fokusgruppsintervju vill vi träffa er kuratorer samtidigt. 

Vi undrar därför om det är lämpligast för er att ni bestämmer en dag och en tid när ni kan 

träffa oss och återkommer med detta förslag till oss? Vårt önskemål är att kunna genomföra 

intervjuerna om möjligt vecka 15 men det viktigaste är att tidpunkten passar för er del. 

Om Ni väljer att delta i intervjun och studien ber vi Er att kontakta någon av oss så fort som 

möjligt via mail ofk15jfl@student.hig.se eller fk15sao@student.hig.se.  

 

Hör gärna av er till någon av oss om ni har några funderingar! 

Kontaktuppgifter till oss:   Kontaktuppgifter till handledare: 

Jenny Fält    Pär Grell 

Xxx-xxx xx xx    par.grell@hig.se  

ofk15jfl@student.hig.se  

 

Sanna Andersson 

Xxx-xxx xx xx 

ofk15sao@student.hig.se 

 

Ert deltagande är av stor betydelse för oss i vårt uppsatsskrivande och vi tackar Er på förhand.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sanna Andersson och Jenny Fält 
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Bilaga 2 Informationsbrev Socialsekreterare 
Informationsbrev för medverkan i C-uppsats   

    
 

Hej! 
 

Sanna Andersson och Jenny Fält heter vi och studerar på Socionomprogrammet vid Högsko-

lan i Gävle. Vi skriver nu C-uppsats som handlar om Socialtjänst och skolkuratorers uppfatt-

ningar kring samverkan dem emellan. Vi vill därför gärna ta del av Era erfarenheter och kun-

skaper kring detta.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra hur skolkuratorer i gymnasieskolan och 

socialsekreterare på socialtjänsten uppfattar samverkan i det gemensamma arbetet kring ung-

domar. De frågeställningar vi tänker utgå ifrån i vår undersökning är: 

 

7. På vilket sätt samverkar skolkuratorer och socialsekreterare? 

8. Hur beskriver skolkuratorer och socialsekreterare sin egen och samverkanparterns roll 

i arbetet med ungdomar? 

9. Vad underlättar och vad försvårar arbetet med samverkan kring ungdomar? 

För att vi ska få svar på dessa frågor önskar vi genomföra en fokusgruppsintervju med Er so-

cialsekreterare på ungdomsenheten i Xxx. En fokusgruppsintervju innebär gruppdiskussioner 

där en mindre grupp människor möts för att diskutera ett angivet ämne. Målet är inte att nå 

samförstånd utan går ut på att föra fram olika uppfattningar kring ämnet som vi sedan analy-

serar för att få fram ny kunskap. Vi kommer även att göra en fokusgruppsintervju med 

skolkuratorer som arbetar med ungdomar. Intervjun kommer att ta cirka 1–1,5 timme på sin 

höjd och förslagsvis äga rum på Er arbetsplats i ostörd miljö för att göra det enkelt för Er att 

delta i studien. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast vi som kom-

mer ha tillgång till materialet. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan att ni behöver ge någon specifik anledning till 

detta. Ni kommer att vara helt anonyma och även arbetsplatsen förblir anonym. När examens-

arbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. In-
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spelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Ni 

kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Då vi har en önskan att genomföra en fokusgruppsintervju vill vi träffa Er socialsekreterare 

samtidigt. Vi undrar därför om det är lämpligast för Er att ni bestämmer en dag och en tid när 

ni kan träffa oss och återkommer med detta förslag till oss? Vårt önskemål är att kunna ge-

nomföra intervjuerna om möjligt vecka 15 men det viktigaste är att tidpunkten passar för Er 

del. Om Ni väljer att delta i intervjun och studien ber vi Er att kontakta någon av oss så fort 

som möjligt via mail ofk15jfl@student.hig.se eller fk15sao@student.hig.se.  

 

Hör gärna av er till någon av oss om ni har några funderingar! 

Kontaktuppgifter till oss:   Kontaktuppgifter till handledare: 

Jenny Fält    Pär Grell 

Xxx-xxx xx xx    par.grell@hig.se  

ofk15jfl@student.hig.se  

 

Sanna Andersson 

Xxx-xxx xx xx 

ofk15sao@student.hig.se 

 

Ert deltagande är av stor betydelse för oss i vårt uppsatsskrivande och vi tackar Er på förhand.  

Med vänliga hälsningar,  

Sanna Andersson och Jenny Fält 

  

mailto:ofk15jfl@hig.se
mailto:ofk15sao@student.hig.se
mailto:par.grell@hig.se
mailto:ofk15jfl@hig.se
mailto:ofk15sao@student.hig.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Tema 1: Samverkan idag - hur deras samverkansarbete fungerar 

Tema 2: Hur yrkesgrupperna ser på sin egen och andras roll 

Tema 3: Hämmande och främjande faktorer 

Intervjufrågor: 

Vad är era främsta arbetsuppgifter?  

 

Hur ser ert arbete ut med ungdomar? 

 

Vad kan ni styra själv över vad ni vill göra?  

 

Vad styr organisationen att ni måste göra? 

 

Kan ni beskriva er relation till ungdomarna? 

 

Vad tänker ni att den andra yrkesgruppen har för relation till ungdomarna?  

 

I vilka frågor överlappar ert arbete med den andra yrkesgruppen? 

- Hur går det till? (mailar, ringer, möten?) 

 

Hur tycker ni att det fungerar? 

 

Vad förväntar ni er att den andra parten ska göra? 

 

Vad tror ni att den andra parten tänker om er? 

 

Vad finns det för förväntningar från ledningsnivån? 

 

Vad lägger ni i begreppet samverkan? Vad innebär det för er? 

 

Sekretess? Är det ett hinder?  

 

Är det något viktigt ni vill tillägga som vi inte tagit upp?  

 

 


