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  I 

Abstract 
 

Collaboration between schools and social services about high school adolescents 

with ADHD – from an employee perspective 

 

Collaboration is an important part of working with adolescents. It becomes especially 

important when working with adolescents who have ADHD, since they often demand a 

certain structure in their every-day life. Since many adolescents with ADHD have 

school problems and also behavioural problems, collaboration between schools and 

social services becomes important. The purpose of this study was to examine how 

school personnel and social workers experience their collaboration in regards to 

adolescents with ADHD, which areas their collaboration concerns and what challenges 

and possibilities that arise in collaboration. We have interviewed two people from the 

school personnel and two social workers. Our main results are that the respondents 

perceive their collaboration as functioning and consider it to be an important part of 

their job. However, they think that there are areas in need of improvements. The main 

conclusions are that the social workers as well as the school personnel are interested in 

and committed to collaboration when it comes to adolescents with ADHD but  there 

seems to be a need of development and increased knowledge on the subject. 
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  II 

Sammanfattning 
 

Samverkan är en viktig del i arbetet med unga. Särskilt viktigt blir det i arbetet med 

unga som har ADHD, då de kräver en viss struktur i vardagen. Då många unga med 

ADHD har skolproblematik samt beteendemässiga problem är det viktigt med 

samverkan mellan skola och socialtjänst. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

skolpersonal och socialsekreterare upplever deras samverkan kring ungdomar med 

ADHD, vilka områden det samverkas om och vilka utmaningar och möjligheter som 

uppstår i samverkan. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer och har 

intervjuat två ur skolpersonalen och två socialsekreterare. Våra huvudsakliga resultat är 

att samverkan upplevs vara god och viktig men att det verkar finns behov av att 

förbättra samverkan. De viktigaste slutsatserna är att socialsekreterarna och 

skolpersonalen är intresserad och engagerade i samverkan kring ungdomar med ADHD 

men att det antyds att viss utveckling behövs och även att viss kunskap saknas. 

 

Nyckelord: ADHD, Samverkan, Skola, Socialtjänst, Ungdomar 
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1. Inledning 

Vårt intresse för samverkan väcktes då en av oss haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning i ungdomsgruppen inom socialtjänsten. Något som då uppmärksammandes 

var att många ungdomar som var aktuella hos socialtjänsten och hade svårigheter i 

skolan var diagnostiserade med ADHD. Intresset om hur samverkan mellan 

myndigheterna fungerar gällande dessa ungdomar väcktes då. Med utgångspunkt i detta 

intresse började vi leta efter litteratur om ämnet och blev ytterligare intresserade av att 

undersöka hur personalen på skolan respektive socialtjänsten upplever samverkan. Vi 

började därefter forma ett syfte och frågeställningar utifrån detta.  

 

Samverkan innebär att olika yrkeskategorier från olika organisationer med olika 

utbildningskrav och regelverk, exempelvis skola och socialtjänst, samarbetar mot ett 

gemensamt mål (Danermark, 2005; Hindberg, 2006). Samverkan sker alltid kring ett 

subjekt, mellan skola och socialtjänst är det vanligtvis ett barn eller en ungdom. Det har 

en stor betydelse i det sociala arbetet att samverka, då det ger aktörerna större 

möjligheter och de får större kunskap kring alternativa lösningar (Danermark, 2005). 

 

När yrkesverksamma från olika organisationer ska samverka innebär deras olika 

utbildningar att de har skilda uppfattningar om hur problem ska behandlas (Danermark, 

2005; Lind, Moshult & Schultz, 1999). De har även olika regelverk som styr hur stort 

handlingsutrymme aktörerna har. Detta innebär att det emellanåt kan bli svårt att 

samverka på grund av exempelvis sekretessbestämmelser inom organisationerna (ibid). 

Att det finns skillnader mellan aktörerna är inte nödvändigtvis ett hinder, då dessa 

skillnader kan vara motiverande och komplettera varandra (Danermark, 2005). 

Motsättningar som kan uppstå är exempelvis att de olika yrkesgrupperna har svårt att ta 

till sig den andres erfarenheter och behandlingsmetoder (Lind et al., 1999). För att 

försöka avlägsna denna motsättning krävs att yrkesgrupperna accepterar att den andres 

metoder kan vara välfungerade och är öppna för nya förslag (ibid).  

 

Skola och socialtjänst är två organisationer som arbetar med barn och ungdomar. 

Enskilt så arbetar dessa organisationer med skilda inriktningar, vilket kan innebära att 

de var för sig inte kan fullständigt förebygga eller förmildra sociala problem. Däremot 

med en fungerande samverkan kan deras olika perspektiv vara till nytta för att 
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komplettera varandras brister och på så sätt finna olika lösningar på problemet 

(Danermark, 2005; Lind et al., 1999). Samverkan är även reglerat i lagstiftning. I 

socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) framgår att socialtjänsten ska samverka med 

berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör barn som riskerar att fara illa 

(Hindberg, 2006; SoL, SFS 2001:453 kap. 5, 1a §). Även skolan har liknande 

lagstiftning för samverkan (Socialstyrelsen, 2013). Tidigare ansågs exempelvis 

koncentrationssvårigheter i skolan bero på att barnet var stökigt. Idag ses människan 

mer som en helhet, där flertalet olika faktorer kan spela in vid koncentrationssvårigheter 

och därmed finns även flera olika alternativ till åtgärder, där samverkan bör övervägas 

(Danermark, 2005). 

 

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos som 

innebär att en person bland annat kan ha koncentrationssvårigheter, problem att 

kontrollera impulser eller är överaktiv (Socialstyrelsen, 2010). Denna problematik kan 

påverka skolresultaten samt det sociala samspelet i skolan och i hemmet (ibid). Det kan 

därför vara viktigt i vissa fall, där skolan kan ha svårt att ensam hitta vägar att hjälpa 

individen att klara av detta, med samverkan mellan socialtjänst och skola. Samverkan 

mellan skola och socialtjänst är viktigt då socialsekreterare ser en annan aspekt av 

ungdomen än skolpersonal gör (Hindberg, 1999). Danermark (2005) menar att 

människan är en helhet och inte kan delas upp i olika delar. Det är därför viktigt att ha 

ett helhetsperspektiv för att hitta möjligheter att hjälpa ungdomen. Då skolan fokuserar 

på det pedagogiska perspektivet och att ungdomen ska klara skolan, är det viktigt att 

socialtjänsten använder sitt sociala perspektiv för att se om det kan vara något i denna 

aspekt som påverkar ungdomens utveckling. Exempelvis kan det vara att ungdomen har 

problem med relationer i hemmet eller i skolan, vilket påverkar ungdomens motivation 

för skolarbetet.  

 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Att samverka är viktigt inom det sociala arbetet för att få bästa möjliga förutsättningar 

att förebygga och mildra sociala problem. Det är dock viktigt att förutsättningarna för 

samverkan är goda för att möjliggöra ett så gott utfall som möjligt (Danermark, 2005).   

Alla barn har olika förutsättningar i livet. Det finns diverse olika förhållanden på olika 

nivåer, så som hemmiljö och de egna resurserna, som ses som skydds- eller riskfaktorer. 

Med skyddsfaktor menas att det är något som ökar chansen för att ett barn klarar sig bra, 
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trots vissa svårigheter. En riskfaktor däremot är ett förhållande som ökar risken för att 

barnet ska utvecklas negativt (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårare att klara av skolarbetet, vilket kan vara 

en riskfaktor då att gå ut grundskolan med godkända betyg är en stor skyddsfaktor 

(Hindberg, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Detta innebär att om dessa individer kan 

stöttas i skolgången ökar chansen till en god utveckling. I de fall då skolan kan ha svårt 

att själva finna lösningar för att stötta upp eleven, kan samverkan med socialtjänsten 

vara ett alternativ.  

 

Anledningen till att just socialtjänsten är en bra samverkanspartner är att det 

framkommit att många som har problem i skolan samt har ADHD, har en tendens att 

utveckla asociala beteenden och psykiska problem (Socialstyrelsen, 2010). Det är därför 

viktigt att se från olika perspektiv hur problemen kan förhindras. Socialtjänsten arbetar 

främst med sociala problem medan skolan arbetar med pedagogik (Hindberg, 2006). De 

två yrkesgrupperna har därmed skilda kunskaper och förmågor som kan uppmärksamma 

olika behov och hitta insatser för att få ungdomen att utvecklas positivt (Hindberg, 

1999). Socialtjänsten kan därmed hjälpa skolan att se behov genom andra infallsvinklar 

samt att socialtjänsten har andra befogenheter att erbjuda insatser än skolan har, och 

vice versa (ibid). Det är därför viktigt att studera hur samverkan upplevs fungera i 

praktiken enligt personalen på socialtjänsten respektive skolan. Det är viktigt att studera 

upplevelser av samverkan från enskilda myndighetspersoner då det är de som utför den 

faktiska samverkan. Deras upplevelse av hur samverkan fungerar är därför viktigt för att 

det påverkar hur utfallet av samverkan blir.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur skolpersonal och socialsekreterare upplever samverkan 

mellan skola och socialtjänst avseende högstadieelever med diagnosen ADHD. Detta 

studeras ur ett personalperspektiv, där skolpersonalen och socialsekreterare intervjuas. 

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 Vilka aspekter och områden i arbetet med ADHD-diagnostiserade 

högstadieelever handlar samverkan mellan skola och socialtjänst om? 
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 Vilka möjligheter och utmaningar upplevs existera i de olika undersökta 

yrkesgrupperna gällande samverkan mellan skola och socialtjänst kring dessa 

elever? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Här kommer vi att förklara ett antal begrepp som vi anser är nödvändiga för vidare 

läsning av studien. 

1.3.1 Samverkan  

Lindberg (2009) uppger bland annat två definitioner av samverkan från olika källor. 

Den första är från Danermark (2004); ”man interagerar alltid om något i ett specifikt 

syfte” (s.16). Den andra definitionen kommer från Storbritannien och är skriven av 

Huxham och Vangen (2005); ”…any situation in which people are working across 

organizational boundaries towards some positive end” (s.17). Båda dessa anser vi är 

relevanta i vår studie och det är utifrån dessa definitioner vi förhåller oss till ordet 

samverkan.  

1.3.2 Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

Socialstyrelsen (2010) definierar ADHD som: ”ADHD är en diagnosisk benämning för 

svårigheter som beror på uppmärksamhetsproblem och/eller problem med impulsivitet 

och överaktivitet.” (s.19). Det är utifrån denna definition som vi utgår i vår studie.  

1.3.3 Samordnad Individuell Plan (SIP-möte) 

Enligt Socialstyrelsen hemsida (http://www.socialstyrelsen.se) är kommuner och 

landsting skyldiga att upprätta en Samordnad Individuell Plan om behov finns för 

samordnade insatser. Dock finns det andra aktörer som också kan vara relevanta att ha 

med, där ingår till exempel skolan.  

1.3.4 Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten innebär att vissa yrkesgrupper är skyldiga enligt 14 kap 1 § 

SoL att anmäla till socialtjänsten om de känner en oro för att ett barn far illa 

(Socialstyrelsen, 2014) Exempelvis skolpersonal och sjukvårdspersonal är sådana 

yrkesgrupper som är skyldiga att anmäla. 
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1.3.5 Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter medborgare har till 

socialbidrag, vård och omsorg. Den reglerar också hur kommunen ska och får hjälpa 

medborgare med problem av olika slag, till exempel ekonomiska problem, 

missbruksproblematik eller familjeproblematik (http://www.goteborg.se). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vår kandidatuppsats innehåller sex olika numrerade rubriker och underrubriker. I det 

första stycket har vi en inledning, bakgrund, problemformulering, relevans för socialt 

arbete och syfte och frågeställningar. Vi avslutar det inledande stycket med 

begreppsförklaringar som är relevanta för studien. I det andra stycket presenterar vi 

tidigare forskning om ämnet, som är uppdelat i två teman; Attention-deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) och Samverkan. Tredje stycket handlar om de teoretiska 

utgångspunkter vi valt att använda oss av i studien. I fjärde stycket beskriver vi våra 

metodval, samt för en diskussion kring studiens trovärdighet och redogör för våra etiska 

ställningstaganden. I det femte stycket presenterar vi våra resultat och analysen av 

dessa. I det sjätte och avslutande stycket för vi en diskussion kring studiens resultat, 

analys och metod med ett kritiskt förhållningssätt.  

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras i detta avsnitt genom att vi delar upp forskningen i två 

teman, ADHD och Samverkan. Den tidigare forskningen har anknytning till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi avslutar avsnittet med att sammanfatta materialet och 

diskutera varför det är relevant för vår studie.  

 

2.1 Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

Barn som utmanar är en kunskapssammanfattning av Socialstyrelsen (2010) där det 

framkommer att ”ADHD är en diagnosisk benämning för svårigheter som beror på 

uppmärksamhetsproblem och/eller problem med impulsivitet och överaktivitet.” 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 19). Det förtydligas att med uppmärksamhetsproblem menar 

Socialstyrelsen att barnen inte söker uppmärksamhet, utan har svårt med 

koncentrationen och uppmärksammar i högre grad än andra barn vad som sker i deras 

omgivning. Det framkommer att ADHD har olika svårighetsgrader och att barn i alla 
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åldrar kan uppvisa symptom på ADHD under något skede i uppväxten utan att 

nödvändigtvis ha diagnosen, då det finns fyra kriterier som måste uppfyllas.  

Det första kriteriet är att barnet ska ha symptom som tydligt frångår vad som anses 

normalt utifrån barnets ålder, kön och utvecklingsnivå. Det andra kriteriet är att 

problematiken ska ha pågått under en längre tidsperiod och inte anses tillfällig, samt ha 

uppstått under förskoleålder. Att problemen ska ha en stor inverkan på barnets vardag 

och barnets sätt att fungera är det tredje kriteriet. Det sista kriteriet är att inte någon 

annan diagnos bättre kan förklara de symptom som barnet uppvisar (Socialstyrelsen, 

2010). ADHD är i hög grad ärftligt, men även komplikationer under fosterstadiet, 

förlossning eller första levnadstiden kan göra att neurologiska problem som ADHD kan 

uppstå. Miljön är också något som påverkar utvecklingen av ADHD, detta främst då 

miljön inverkar på hur symptomen visar sig. ADHD kan ha ett flertal olika följder. 

Något som är vanligt är att ADHD påverkar hela uppväxten och kan därför även 

påverka relationer inom familjen. Det är även vanligt att barn med ADHD har svårt att 

skapa ett begripligt sammanhang i sin vardag, vilket gör att det inte är ovanligt med 

inlärningssvårigheter hos barn med diagnosen (ibid). Samspelet med jämnåriga kan 

också påverkas då barn med ADHD har lätt att hamna i konflikt på grund av deras 

problematik att till exempel hantera känslor, vänta på sin tur och att inse deras roll i 

konfliktskapandet. De kan även ha svårt att visa empati, vilket i sin tur gör att de 

riskerar att bli mindre omtycka av jämnåriga då de uppfattas som elaka. Detta gör att det 

finns en risk att dessa barn kan få lågt självförtroende och känna sig ensamma, vilket 

gör att de får ännu färre situationer att träna på den sociala förmågan (Socialstyrelsen 

2010; Kim et al, 2015).  

 

I en studie gjord i USA av Kofler, Larsen, Sarver och Tolan, (2015) framkommer att 

risk- och skyddsfaktorer för ungdomar med ADHD i Middle school (11-14 år i det 

amerikanska skolsystemet) är relativt outforskat. De menar att det kan vara extra svårt 

för ungdomarna att hantera sitt funktionshinder i denna ålder då många av dem haft 

sociala problem redan tidigare under uppväxten och nu även träder in i puberteten. De 

har undersökt huruvida ungdomar i denna ålder har en fortsatt ökad risk för 

beteendeproblem, detta genom tre olika kombinationer som kan kopplas till ADHD-

problematiken. De har undersökt relationen mellan aggression och ADHD, prosocialt 

beteende och ADHD samt social-kognitiv problemlösning och ADHD (Kofler et al., 

2015). För att få fram resultatet har forskarna valt att rekrytera skolor från fyra 
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områden: Chicago, Illinois; Durham, North Carolina; North Eastern Georgia; och 

Richmond, Virginia. Alla deltagande skolor hade en hög procent av låginkomstagande 

familjer, baserat på hur många som ingick i statens gratis- eller reducerat pris 

lunchprogram, vilket var mellan 42 % - 96 % på de olika skolorna. Elever svarade på 

frågorna i skolan i grupper om 10-20 stycken, genom att använda en datorstöttad enkät. 

Resultaten visade på att ungdomar med ADHD har en fortsatt signifikant risk för att 

uppvisa beteendeproblem i åldrarna 11-14. Det framkom också att när man närmar sig 

tonåren sker ett skifte i hur jämnåriga ser en (ibid). Som barn är ett avvikande beteende 

oftast sett som något dåligt, däremot när det handlar om ungdomar kan det ses som 

oviktigt eller till och med positivt. Generellt sker också en ökning av risktagande i hela 

populationen kring denna ålder (Kofler et al, 2015; McNamara, Vervaeke & 

Willoughby, 2008).  

 

Sundell och Colbiörnsen utkom 2000 med en FOU-rapport baserad på två 

undersökningar gjorda 1995 och 1998 gällande antalet elever i Stockholm som upplevs 

ha psykosociala problem samt hur dessa elever bemöts och vilket stöd de får. 

Bakgrunden till undersökningen baseras på att forskning visat på att barn med 

psykosociala problem ofta har flera parallella problem jämte det psykosociala (Sundell 

& Colbiörnsen, 2000). Det har även visats att samordnandet av insatser mellan olika 

organisationer inte är välfungerande. Då tidiga insatser är önskvärt för ett gott resultat, 

tittar därför Colbiörnsen och Sundell på lärares förmåga att fånga upp elever med 

avvikande beteende tidigt samt se om skolornas elevvård förbättrats från 1995 till 1998. 

Varför de tittar just på lärare är för att det är dessa som träffar eleverna så gott som varje 

dag och lättare kan se om barnet uppvisar ett annorlunda beteende jämfört med det 

normala. Totalt har 23 grundskolor i Stockholm blivit slumpmässigt utvalda att delta i 

undersökningen, och undersökarna har använt sig av flera olika metoder; intervjuer av 

skolpersonal och socialsekreterare på Individ- och Familjeomsorgen (IFO), 

personaktsstudier av elever som varit aktuella på IFO, enkäter till skolpersonal samt 

samlat information om elever som har varit aktuella på Barn- och Ungdomspsykatrin 

och/eller Barn-och Ungdomsvården. Resultatet visar på att elevvården förbättras lite 

från 1995 till 1998, men allvarliga brister kvarstår i skolans hanterande av elever med 

psykosociala problem och även i IFO:s handläggning. Det var enbart var fjärde elev 

som misstänktes fara illa som anmäldes till IFO av läraren. Det visas också att 

skolpersonalen och socialsekreterarna har fortsatta problem med samverkan (ibid).  
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Emanuelsson och Giota (2011)  gjorde 2008 en enkätundersökning  om skolors sätt att 

hantera och bemöta elever med speciella behov. De menar att det vanligaste sättet att 

förklara varför vissa elever har svårt med skolan, är att problemet ligger hos individen 

själv. Det förklaras genom diagnoser och funktionsnedsättningar av olika slag. Detta 

förhållningssätt är väletablerat inom både forskning och mer generellt i samhället. Det 

är däremot ovanligt att fokusera på hur skolan hanterar och bemöter dessa individuella 

behov, och därmed se om det kan vara skolan som brister istället för att lägga skulden 

på individen. Rektorer från grundskolor i Sverige fick svara på enkäter kring ämnet. 

Rektorer valdes ut genom vilka årskullar de hade ansvar för. Eleverna var födda 1992 

samt 1998 och enkäterna distributerades våren 2008. Resultatet visar att den vanligaste 

typen av specialundervisning är att eleven får stöd av en specialpedagog i klassrummet. 

Social bakgrund och kontext samt studiernas innehåll och lärarnas arbetsmetoder ses 

som betydande faktorer bakom elevers svårigheter och behov av specialundervisning. 

Generellt ses dock skolproblem och elevers svårigheter främst bero på elevens egna 

karaktärsdrag och funktionsnedsättningar än på skolans brister i undervisningen. Det 

framkommer vissa skillnader i hur rektorerna svarat (ibid). 

 

2.2 Samverkan 

Socialstyrelsen utkom 2013 med en vägledning kring samverkan för barns bästa. I 

denna vägledning framkommer riktlinjer kring hur samverkan bör ske för att tillgodose 

barnets behov. Det är barnet och dess behov som ska stå i centrum för en gynnsam 

utveckling och inte samverkan i sig. Det finns lagrum kring samverkan mellan olika 

verksamheter, vilket innebär att organisationerna som berörs av dessa lagrum måste 

samverka om behovet finns. Dock kan det uppstå vissa svårigheter när organisationerna 

går under olika lagrum (Socialstyrelsen, 2013; Danermark, Englund, Germundsson & 

Ratinaud, 2013). En viktig del är att barnet och föräldrar är så delaktiga som möjligt i 

processen, dels av juridiska och etiska skäl, men även då det visat sig i forskning att 

föräldrars och barns aktiva deltagande ger fler positiva utfall. Det ligger huvudsakligen 

på ledningen i organisationerna att se till att samverkan fungerar som den ska. Det är 

även viktigt att behovet av samverkan utvärderas under hela processen, från då ett barns 

behov av någon insats identifierats till att det är tid att göra uppföljningar från de olika 

organisationerna. Det har påvisats att en samverkan som är välfungerande ger snabba 
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och goda resultat för barnet. Det är även bra för de olika organisationerna när 

samverkan är välfungerande och har tydliga mål, då de kan få en bättre helhetsbild av 

barnet och då kan behov upptäckas tidigt samt insatser sättas in snabbare. I Sverige är 

det allmänt vedertaget att barn med behov av stöd ska inkluderas i skolsituationen så 

långt det är möjligt. För att göra detta krävs ibland att viss specialkunskap finns, vilket 

kan innebära att samverkan krävs för att få in denna specialkompetens från en annan 

organisation. Att få till tidiga insatser är viktigt för att motverka en negativ utveckling 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

I Sundell och Colbiörnsens FoU-rapport (1999) framkom det att forskning visar på att 

barn och ungdomar som misstänks fara illa inte uppmärksammas och får därmed inte 

den hjälp de behöver, detta beror bland annat på att olika myndigheter och tjänstemän 

inte samverkar. Forskarna deltog i ett projekt (POL-projektet) som syftade till att 

beskriva det samarbete som förekom i fem olika stadsdelar i Stockholm. Studien 

innefattade sex olika frågeställningar: Hur såg stadsdelarnas ledningsarbete ut för att 

utveckla samarbete? Hur ofta förekom samarbete mellan olika verksamheter? Hur 

upplevdes samarbete? Hur många upplevde behov av fortbildning kring barn som far 

illa? Hur ofta misstänkte tjänstemän att barn for illa? Hur ofta anmäldes misstankar om 

att barn for illa? Varje stadsdelsnämnds ordförande och stadsdelsdirektör intervjuades 

om sin syn på samarbete, samt fem verksamhetschefer i tre av stadsdelarna. Enkäter 

skickades ut till tjänstemän i form av BVC-sköterskor, förskolepersonal, 

grundskolelärare, fritidspersonal samt personal vid Individ- och Familjeomsorgen 

(IFO). De fick fram ett slutresultat med flera viktiga punkter, bland annat att de flesta 

tjänstemän som inte arbetade på IFO (63%) kom i kontakt med barn som far illa 

regelbundet, utan att anmäla till IFO. Detta beskrivs bero på dels okunskap hos 

tjänstemännen om anmälningsskyldigheten, men även om en ovilja att anmäla till IFO 

och ungefär hälften av tjänstemännen kände ett behov av att få mer kunskap om 

anmälningsskyldigheten och barn i riskzonen. Det framkom också att fem av sex 

tjänstemän hade ett pågående samarbete med minst en annan organisation, däremot var 

de inte särskilt nöjda med det nuvarande samarbetet (ibid). 

 

Widmark, Sandahl, Piuva och Bergman (2011) gjorde en fokusgruppsstudie där chefer 

och personal från skolor, sjukvård och socialtjänst medverkade för att undersöka hur 

samverkan fungerar. Detta då det är viktigt för professionella från olika organisationer 
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och myndigheter att samarbeta gällande barn, ungdomar och deras familjer för att 

försäkra sig om att de får den hälsa-och sjukvård samt det sociala stöd som behövs. De 

har använt sig av ett induktivt synsätt i studien. De viktigaste resultaten visar på att det 

finns hinder i deras samverkan, bland annat vad gäller vem som har ansvar för 

samverkan. Det framkom också svårigheter i det professionella mötet, då de många 

gånger hade olika förväntningar på vad som faktiskt skulle ske under mötet (Widmark 

et al., 2011; Danermark et al., 2013) Detta anses främst bero på att det inte funnits 

någon tydlig struktur för samverkan eller vem som har ansvar för vad. Undersökningen 

kommer även fram till att det är gräsrotsbyråkraterna i de olika organisationerna som får 

ta ansvar för att se till att samverkan sker, men det framkommer också att resultaten av 

samverkan blir mycket bättre när chefer delar ansvaret. Det konkluderas också att en 

stabil miljö och social kontext samt en intresserad ledning är ett gott stöd för samverkan 

(Widmark et al., 2011). 

 

Hesjedal, Hetland och Iversen (2013) presenterar hjälpmedel för framgångsrik 

samverkan mellan socialtjänst och skola i Norge. De intervjuade socialarbetare och 

lärare från grundskolan som hade minst två års erfarenhet av att samverka i 

interprofessionella team. De använde sig av en induktiv tematisk analys och kom fram 

till tre teman som är viktiga för en bra samverkan. Ett tema är personligt engagemang, 

det andra temat är att skapa en positiv atmosfär för interprofessionell samverkan och det 

tredje temat är att tillsammans arbeta för framtida mål. Med personligt engagemang 

menar forskarna att det är viktigt att vara engagerad i ungdomen och inte bara se de 

hinder som finns, utan också se möjligheter och positiva egenskaper. Det är också 

viktigt att vara öppen för nya tankar och idéer från övriga i samverkansgruppen. För att 

skapa en positiv atmosfär för interprofessionell samverkan visar resultaten att det är 

viktigt att mötas som jämlikar i det professionella mötet, och att deras gemensamma 

fokus är ungdomen och inte vilken yrkesroll de inblandade har. Med det tredje temat, att 

arbeta tillsammans mot framtida mål, framhåller forskarna att det är viktigt att de 

professionella är insatta och förberedda inför mötet. De bör veta ungefär vad de kan 

göra för ungdomens bästa, för att sedan tillsammans med övriga utarbeta en arbetsplan 

för ungdomen (ibid). Generellt menar också forskarna att det är viktigt att de 

professionella har en fortsatt kontakt samt att tillit mellan de professionella  är en viktig 

aspekt (Hesjedal et al., 2013; Danermark et al., 2013). 
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2.3 Sammanfattning 

Det finns alltså en hel del information och forskning kring de olika delarna i vårt 

specifika ämne. Det har visat att ADHD kan ha en relativt kraftig inverkan på barnets 

vardagsliv och att dessa problem fortsätter i ungdomsåren (Socialstyrelsen, 2010.) Det 

har också framkommit att det är viktigt att tidigt uppmärksamma barn med 

beteendeproblematik för att kunna sätta in tidiga insatser. Samverkan kan då vara en 

viktig del för att hitta rätt insats och få ett gott resultat (Sundell & Colbiörnsen, 2000). 

Det har även framkommit att det inte alltid anmäls till socialtjänsten när ett barn 

misstänks fara illa, vilket antyds bero på okunskap gällande dels anmälningsplikten men 

även om barn som far illa (Sundell & Colbiörnsen, 1999). Det har även kommit fram att 

det finns ett missnöje gällande det existerande samarbetet, något som påvisats i både 

äldre och nyare forskning (Sundell & Colbiörnsen, 1999; Widmark et al., 2011). En 

annan slutsats är att ansvaret för samverkan verkar hamna på gräsrotsbyråkraterna och 

inte delas av cheferna, men att bättre resultat nås när chefer är med och delar ansvaret 

(Widmark et al., 2011). Det är även viktigt att se till att föräldrar och barn är så 

delaktiga som möjligt för bättre resultat (Socialstyrelsen, 2013). Något som också 

framkommit är att det generellt ses som ett problem hos individen när skolrelaterade 

problem uppstår, och inte att det kan bero på brister i skolorganisationen (Emanuelsson 

& Giota, 2011). Det har även visats på att ett skifte i hur jämnåriga ser på 

beteendeproblem när barn närmar sig tonåren (Kofler et al., 2015). Det är viktigt med 

tillit mellan de professionella, och att skapa en bra atmosfär så att de kan mötas som 

jämlikar. Även att arbeta mot framtida mål, ha fokus på ungdomen samt att ha 

personligt engagemang är en viktig aspekt som framkommit (Hesjedal et al., 2013).  

 

Det är relevant för vår studie att ungdomar med ADHD ofta är mer risktagande och har 

svårt med sociala relationer då dessa risker kan skapa en negativ utveckling hos 

ungdomen, vilket socialtjänsten arbetar emot. Att ungdomar med ADHD också ofta har 

problem med skolarbetet samtidigt som det är svårt med sociala relationer gör det 

relevant för oss att undersöka just samverkan mellan socialtjänst och skola. Hur 

skolorna arbetar med att hjälpa ungdomarna för att bättre klara skolarbetet är relevant 

för vår studie då det påverkar ungdomens motivation till att klara skolan, vilket är 

viktigt då skolan är en stor skyddsfaktor.  
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Det finns forskning som visar både på att samverkan kan vara svårt att genomföra men 

även att den kan vara framgångsrik. Det är viktigt för vår studie att tidigare forskning 

visat att samverkan inte fungerat önskvärt, vilket också backas upp av nyare forskning. 

Detta gör att det är relevant för oss att undersöka hur upplevelsen av samverkan är idag 

hos våra informanter. Det har visats genom tidigare forskning att samverkan kan vara 

framgångsrik om den utformas på rätt sätt. Även det gör det relevant för oss att 

undersöka upplevelsen av samverkan, då vi vill se om den fungerar önskvärt eller inte.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska utgångspunkter vi avser att tillämpa i analysen 

av vårt empiriska material: Systemteori och Nyinstitutionell teori. 

 

3.1 Systemteori 

Systemteori syftar till att belysa hur man i sociala frågor ska arbeta med att få personer 

att passa in i den rådande sociala ordningen och ses därför vara främst individualistiskt-

reformistiskt (Payne, 2008), bland annat genom att belysa sociala relationer och sociala 

nätverk. I arbetet med den enskilda klienten kan socialarbetaren vara medlem i ett 

flerprofessionellt team, för att bättre kunna uppmärksamma de olika sociala och 

personliga aspekterna i den enskilda situationen samt se hur dessa aspekter påverkar 

varandra och bildar en helhet (ibid). Detta är viktigt för vår studie då ungdomar med 

ADHD ofta faller utanför den sociala rådande ordningen och kan behöva hjälp för att 

hitta sin plats i denna ordning. Ungdomar med ADHD är ofta mer risktagande och 

impulsiva än sina jämnåriga, vilket kan leda till att de riskerar att fara illa på olika sätt. 

Detta kan kräva att samverkan sker mellan skola och socialtjänst för att nå positiva 

resultat. 

 

Systemteori används också för att fokusera på att arbeta tillsammans med olika nätverk 

och organisationer, för att få en bättre inblick i barnet eller ungdomens värld och 

försöka få en större påverkan för att få en positiv utveckling (Payne, 2008). Då skolan 

ses som ett samhälleligt system och socialtjänsten som ett formellt system, kan dessa 

system också påverka varandra. Genom systemteorin blir fokus på individen som en del 

av olika system och hur dessa system samverkar med varandra. Skolan och 

socialtjänsten är alltså två olika system som ser individen på skilda sätt, dessa olika 
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system har olika resurser och bör därför samverka för att effektivt kunna hjälpa 

individen (ibid). Systemteori belyser vikten av att initiera, vidmakthålla och förbättra 

sociala nätverk och ömsesidigt stöd. Med detta menas att stärka det positiva i de 

existerande systemen, exempelvis familjen eller skolan. Det är en viktig aspekt i 

samverkan mellan skola och socialtjänst att de arbetar med att vidmakthålla och 

förbättra ett ömsesidigt stöd för varandra. Det är också viktigt i deras samverkan kring 

ungdomen för att hitta och stärka de positiva egenskaper som finns i ungdomens 

naturliga system, som familj och vänskapskrets (Payne, 2008).  

 

Genom det systemteoretiska perspektivet är det även viktigt att ha sitt utgångsläge i det 

aktuella sammanhanget med både dess resurser och hinder. Med det aktuella 

sammanhanget menas vilka mål som finns, vem som har ansvar och makt att göra något 

samt effekterna eller resultaten (Payne, 2008). Exempelvis kan samverkan behövas av 

olika skäl vilket gör att olika mål formas utifrån utgångsläget. Om skolproblematik 

uppdagas kan utgångsläget se olika ut beroende vart problematiken ligger i grunden. 

Det kan bland annat vara problem i hemmet, ADHD eller problem med sociala 

relationer i skolan. Beroende på utgångsläget blir det också olika vilka aktörer som har 

ansvar och makt att försöka förändra situationen. Det är viktigt att då också använda sig 

av de resurser som finns i de olika systemen, samt arbeta för att hitta sätt att reducera de 

hinder som finns.  

 

Vi har valt att använda oss av ett systemteoretiskt perspektiv i vår studie då det handlar 

om olika system och hur dessa ska arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Vi vill 

genom detta perspektiv se om en samverkan existerar och hur den i sådana fall upplevs 

fungera samt varför det är så. Perspektivet kan hjälpa oss att belysa om de olika 

organisationerna använder sig av varandras resurser, sätter upp gemensamma mål och 

hjälper varandra att se helhetsbilden av ungdomen och inte bara utifrån sin egen 

synvinkel.  

 

3.2 Nyinstitutionell teori 

Inom nyinstitutionell teori ses organisationer som öppna system som påverkas av 

omvärlden och dess normer. Detta är en central utgångspunkt inom nyinstitutionell 

teori. Dessa normer bildar sociala konstruktioner av omvärlden vilket påverkar 

organisationerna (Ineland, 2006). I vår studie är detta relevant då vi ser skola och 
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socialtjänst som två öppna system och att se hur dessa påverkas av rådande normer är 

viktigt då det kan påverka hur samverkan utförs och fungerar. 

 

Det är viktigt inom människobehandlande organisationer, ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv, med legitimitet för att se till att de har ett handlingsutrymme, d.v.s. för att 

kunna utföra sina uppdrag. Legitimitet får organisationerna genom att faktiskt utföra det 

som de förväntas göra (Ineland, 2006). Exempelvis arbetar socialtjänsten med sociala 

problem, som det förväntas av dem, och arbetar inte med undervisning, då detta inte 

förväntas från dem. Om det däremot skulle vara så att socialtjänsten inte lever upp till 

förväntningarna att de ska arbeta med sociala problem, tappar de sin legitimitet. 

Verksamheter måste därmed anpassa sig till de förväntningar som finns om hur dessa 

ska vara utformade och vad deras uppdrag ska innehålla (ibid). I en samverkanssituation 

har skolan och socialtjänsten olika specialiteter och förväntningar på vad den andra 

parten kan göra. Det är då viktigt att verksamheterna anpassar sig efter dessa 

förväntningar, till den mån att det ligger inom deras specialitet. Detta perspektiv är 

viktigt för studien för att se vilka förväntningar parterna har på varandra och hur 

realistiska dessa är.  

 

Sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv kan verksamhetsdomän användas som ett 

analytiskt verktyg för att se varför organisationerna agerar som de gör i olika 

samverkansprocesser. När olika organisationer kliver in i processen, tilldelas de 

specifika arbetsuppgifter utifrån deras kompetens (Grape, 2006). När socialtjänst och 

skola samverkar kring en ungdom med ADHD har de en gemensam verksamhetsdomän, 

d.v.s. samarbetet kring den specifika ungdomen. Detta är relevant i vår studie för att 

belysa varför skola och socialtjänst agerar som de gör i samverkansprocessen. 

 

Två begrepp som är viktiga inom den nyinstitutionella teorin är domänkonsensus och 

domänkonflikt. Domänkonflikt uppstår om de olika organisationerna som ska samverka 

inte kan enas kring samverkansprocessen och de olika uppgifterna som ska utföras. 

Domänkonsensus uppstår när parterna däremot är ense om de olika uppgifterna (Grape, 

2006). Detta är viktigt för vår studie, då huruvida det främst uppstår domänkonsensus 

eller domänkonflikt är av betydelse för hur samverkan fungerar enligt personalen. 
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Vi har valt nyinstitutionell teori i vår studie för att belysa organisationernas betydelse i 

hur samverkan fungerar. De olika förväntningar som finns på respektive arbetsplats om 

den andre kan påverka utfallet av samverkan samt om det faktiskt sker samverkan alls. 

Perspektivet kan hjälpa oss att se huruvida parterna kan förstå och komma överens med 

varandra, och om de har tydlig arbetsfördelning efter sina respektive specialiteter. 

4. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att presentera hur studien är utformad, hur vi har gått 

tillväga med litteratursökningar, urval av litteratur och intervjupersoner samt vilka 

analysverktyg vi använt oss av. Vi kommer också diskutera studiens trovärdighet och 

etiska överväganden som vi har gjort.  

 

4.1 Forskningsdesign 

I undersökningen har vi att använt oss av en kvalitativ metod som inbegriper 

semistrukturerade intervjuer. Vi har gjort en intervjuguide utifrån våra forskningsfrågor 

och under intervjutillfället förhållit oss till denna, men även ställt följdfrågor vid behov 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att använda en kvalitativ metod öppnas 

möjligheten att kunna anpassa ordningen av frågor efter situationen och vad som 

framkommit, samt lättare få kunskap om händelseförlopp och situationer som kan vara 

svårt att få veta något om vid standardiserade frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Att använda sig av en kvalitativ metod är också lämpligt för att studera fenomen 

som upplevelser, känslor och tankar kring ett visst ämne (Ahrne & Svensson, 2015). 

Metoden lämpar sig för vår undersökning då det är upplevelser och situationer kring 

samverkan vi har undersökt.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort fyra intervjuer; med två socialsekreterare från socialtjänsten och två 

personer ur skolpersonalen i en grundskola i en mellanstor kommun i mellersta Sverige.  

4.2.1 Urval av litteratur 

Vi har använt oss av databaser som finns att tillgå via Högskolan i Gävles bibliotek och 

har främst använt oss av databaserna: SocIndex, Discovery, DiVA, SwePub, Scopus, 

Google scholar samt Web of Science. När vi har sökt i databaserna har vi använt oss av 

följande sökord både enskilt och i olika kombinationer: ”ADHD”, ”Skola”, 
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”Socialtjänst”, ”Samverkan”, ”Samarbete”, ”Attention deficit hyperactivity disorder”, 

”School”, ”Social work”, ”School Social work”, ”collaboration”, ”co-operation” och 

”interprofessional collaboration”.  

 

Under vår sökprocess fann vi mycket forskning och böcker om samverkan och ADHD 

som delar, men inte som helhet. Vi började med att söka brett genom att använda 

ovanstående ord i olika konstellationer i de skilda databaserna. Vi fann många 

vetenskapliga artiklar men det var inte alla som kändes relevanta. Vi valde att begränsa 

oss till forskning skriven på svenska och engelska för att vi lättare skulle kunna förstå 

artiklarna på ett bra sätt. Vi valde också att begränsa oss till forskning som är så ny som 

möjligt. Vi har dock valt ut någon artikel som är äldre. Detta val gjorde vi då artiklarna 

är relevanta och stöttas av senare forskning. De artiklarna vi valde ut tog vi därför att vi 

anser att de har en relevant koppling till samverkan eller ADHD.   

4.2.2 Urval för intervju 

Vårt urval av intervjupersoner har vi gjort utifrån vår forskningsfråga. Då vi valt att 

undersöka hur personalen anser att samverkan fungerar mellan skola och socialtjänst, så 

valde vi att intervjua två socialsekreterare på socialtjänsten i en mellanstor kommun i 

mellersta Sverige. Vi valde även att intervjua två personer ur skolpersonalen från en 

kommunal grundskola i samma kommun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi 

valde att intervjua personal från socialtjänsten och skolan i samma kommun för att få ett 

mer enhetligt resultat om hur samverkan fungerar i just den specifika kommunen. Vi har 

sedan använt oss av ett två-stegs urval. Vi har kontaktat rektorn på den valda skolan 

samt en chef på socialtjänsten som fått tagit del av vårt syfte samt frågeställning, och 

sedan varit behjälplig i att hitta lämpliga intervjupersoner (ibid). På den aktuella skolan 

fick vi genom rektorn kontakt med elevhälsoteamet, vilket är de som främst samverkar 

med socialtjänsten och möter ungdomar med ADHD. Ur elevhälsoteamet fick vi tag på 

en specialpedagog och en kurator som var villiga att intervjuas. På socialtjänsten var 

enhetschefen behjälplig med att hitta två socialsekreterare som arbetar med ungdomar 

och har mött ADHD-problematik i sitt arbete samt var villiga att intervjuas. Antalet 

intervjupersoner har vi valt utifrån vår tidsram samt de möjligheter vi haft att få tag i 

informanter.  
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4.3 Analysverktyg 

Vi har använt oss av en fenomenologisk ansats under intervjuerna då denna ansats är en 

bra utgångspunkt för att studera hur människor upplever sin livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att ha använt oss av en fenomenologisk ansats till de 

halvstrukturerade intervjuerna har vi försökt förstå olika teman utifrån 

intervjupersonens egna upplevelser i vardagen, utan att lägga några värderingar i det 

under intervjun (ibid). Detta är viktigt då vårt syfte varit att ta reda på personalens 

upplevelser av hur samverkan fungerar.  

 

Vi har efter intervjuerna transkriberat och analyserat intervjuerna (Braun & Clarke, 

2006). I analysen har vi använt en tematisk analysmetod för att söka och tolka 

väsentliga delar av det empiriska materialet. Tematisk analys används för att hitta 

mönster och teman i kvalitativ data (ibid). Vi har genom att söka efter mönster i det 

insamlade materialet sorterat in det i olika teman (Braun & Clarke, 2006), som sedan 

analyserats genom de tidigare valda teorierna. De teman vi upptäckt i det empiriska 

materialet är skolgång med ADHD, tidigt uppmärksammande, samverkansområden, 

förväntningar och möjligheter och utmaningar. 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

Vi har i intervjuerna använt så tydliga frågor som möjligt för att öka validiteten och 

reliabiliteten. Detta för att se till att det vi undersöker överensstämmer med vårt syfte 

och för att informanterna ska förstå frågorna på samma sätt. (Kvale & Brinkman, 2009). 

För att öka trovärdigheten av studien har vårt mål varit att vara så transparanta som 

möjligt i vårt skrivande. Vårt mål har varit att studien ska kunna diskuteras och 

kritiseras genom att vara så tydliga som möjligt med vår forskningsprocess. Vi har även 

diskuterat styrkor och svagheter med studien (Svensson & Ahrne, 2015) samt försökt 

vara så klara och tydliga det går i texten (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Då vi har använt ett fenomenologiskt perspektiv i analysen, så bör man vara medveten 

om att svaren i intervjun kan vara kontextbundna, och därmed kan det vara svårt att 

överföra resultatet till andra sammanhang (Kvale & Brinkman, 2009). Det går därför 

inte att generalisera vårt resultat till andra kommuner, vilket inte heller varit vårt syfte 

då vi velat undersöka upplevelsen av samverkan i den aktuella kommunen. 
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Det finns även begränsningar kring studien. Då vi valt att använda oss av enskilda semi-

strukturerade intervjuer finns det en risk att informanterna missar något viktigt. Hade vi 

istället använt oss av exempelvis fokusgrupper hade det kunnat framkomma mer 

information eftersom det är mer diskussionsbaserat och informanterna kan hjälpa 

varandra att få fram all viktig information. Det skulle även ha varit intressant att ha gjort 

en kvantitativ studie med ett större urval, för att se mer generellt hur samverkan 

upplevs. En annan begränsning är den tidsram vi arbetat inom. Hade vi haft mer tid, 

finns möjligheten att vi kunnat få fram fler informanter samt kunnat få ett mer varierat 

urval. Om vi haft resurser hade det funnits möjlighet att till exempel även se skillnader 

och likheter i upplevelsen av synen på samverkan i en större och en mindre kommun. 

En annan målgrupp som kunnat intervjuas är chefer (rektorer och chefer på 

socialtjänsten) om hur de upplever att samverkan fungerar. Man har då kunnat se hur 

ledningen stöttar gräsrotsbyråkraterna i att utföra samverkan, se om det finns någon 

samverkan på ledningsnivå samt hur det påverkar personalen i deras samverkansarbete.  

Om vi valt andra teorier och analysmetoder hade troligtvis andra aspekter framkommit i 

resultatet. Urvalet hade också kunnat ske på annat sätt. Exempelvis hade vi kunnat 

kontakta skolpersonal från elevhälsoteamet och socialsekreterare direkt istället för att gå 

genom deras chef, då detta kan vara en anledning till att vi haft svårt att få tag på 

informanter. Det faktum att rektor samt enhetschef varit behjälplig i att få fram 

informanter kan ha påverkat resultatet då de kan ha valt informanter som de vet kommer 

svara på ett visst sätt och därmed framställa skola eller socialtjänsten på ett visst sätt i 

samverkansituationer. Vi anser dock inte att detta varit ett problem vi upplevt under 

studiens gång, då våra informanter gett blandade svar med både positiva och negativa 

upplevelser av samverkan. 

  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har angett fyra huvudsakliga forskningsprinciper som vi har beaktat i 

vår studie. Informationskravet innebär att vi har informerat våra informanter gällande 

vad deras uppgift är, att deras deltagande är frivillig samt att de kan avbryta intervjun 

när de vill. Detta har vi gjort dels genom informationsbrevet som informanterna har fått 

i förväg, samt i början av intervjutillfället. Samtyckeskravet gör att vi behöver få 

informanternas samtycke till att delta i studien och om en informant väljer att avbryta 

intervjun ska vi inte påverka hens beslut. Detta har vi också beaktat genom 

informationsbrevet samt att vi informerat om detta vid intervjutillfället. 
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Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare har tystnadsplikt och ska se till att 

ingen utomstående ska kunna identifiera informanterna eller få tag på det empiriska 

materialet. Då vi använt oss av ett 2-stegsurval finns det vissa etiska aspekter att ta 

hänsyn till gällande anonymiteten. Chefen och rektor på de olika organisationerna vet 

vilka personer inom deras organisation vi intervjuat. Detta kan påverka informanterna i 

deras svar. Vi har avidentifierat svaren från informanterna, för att minska möjligheten 

till att veta vem som sagt vad. Vi har också sett till att förvara det empiriska materialet, 

både det inspelade och transkriberade, på ett säkert ställe där enbart vi kunnat komma åt 

det. Nyttjandekravet gör att vi enbart får använda det insamlade materialet i det syfte vi 

angett till informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet har efter studiens 

slutförande raderats. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi vårt insamlade empiriska material och gör en genomgående 

analys i slutet av avsnitten med hjälp av de valda teorierna och tidigare forskning. Vi 

har i intervjuguiden valt att dela upp det i två huvudteman, ADHD och samverkan, 

vilket vi också kommer göra i detta avsnitt, via underrubriker. Under dessa huvudteman 

presenteras mindre teman, till exempel förväntningar och skolgång med ADHD, som 

identifierats genom en tematisk analys. Vi har valt att belysa hur informanterna 

upplever ungdomar med ADHD samt deras skolgång för att få en helhetsbild av hur 

samverkan sedan kan påverkas av denna syn. Dessa teman har framkommit genom de 

svar och benämningar som informanterna uppgett under intervjuerna. Vi benämner 

informanterna som SS1, SS2, SP1 och SP2, där SS står för socialsekreterare och SP för 

skolpersonal medan numreringen är gjord för att kunna skilja på informanterna. Vi 

presenterar resultaten med citat löpande för att tydligt exemplifiera de skilda 

upplevelserna. 

 

5.1 ADHD 

5.1.1 Skolgång med ADHD 

Då tidigare forskning visat på att skolgången kan vara problematisk för ungdomar med 

ADHD, samt att informanterna lade vikt vid detta fann vi att detta är ett viktigt tema för 

vår analys. 
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Informanterna beskriver att de upplever att skolgången för ungdomar med ADHD är 

svår. Informant SP2 uppger: ”Generellt är det knöligt, […] Ofta är det ju många 

insatser hela skolvägen, skolgången är liksom fylld av olika slags insatser”. Även 

informant SS1 beskriver skolgången som problemfylld: ”Icke-fungerande, kan inte 

koncentrera sig, frånvaro, […]”. 

 

I Socialstyrelsens kunskapssammanfattning (2010) gällande barn och unga med ADHD 

framkommer just att det inte är speciellt ovanligt med inlärningssvårigheter hos dessa 

barn och ungdomar, vilket stämmer överens med skolpersonalens och en av 

socialsekreterarnas upplevelser. Informant SP1 berättar: ”[…]det är ofta de här 

eleverna hamnar efter i kunskapsinhämtningen. Och det är mycket på grund av att fokus 

ligger på så många ställen för de här eleverna så just det den ska ha fokus på trillar ju 

ut, det blir liksom lika mycket värt som allting annat som kommer in.”. Det 

framkommer även i den kunskapssammanfattningen att ungdomar med ADHD har lätt 

att hamna i konflikter (ibid), vilket också informant SP2 nämnt är vanligt bland de 

elever hen mött: ”[…] och det sociala kan vara svårt, det blir väldigt explosiva 

kontakter, konflikter, svårt att tolka signaler, läsa av och sådär och intensivt.”. Kofler 

(et al, 2015) lägger också vikt vid att det kan vara extra svårt för ungdomar att hantera 

sitt funktionshinder under puberteten då samspelet med andra kan förändras under 

denna tid i livet samt att ett ökat risktagande sker generellt i populationen under 

puberteten. Informant SS2 reflekterar kring att olika aspekter kan påverka 

skolgången:”Jaa, oftast bra om det är bara ADHD som är diagnos, men ADHD i 

kombination med nånting annat, autism […] eller nån annan funktionsnedsättning, så 

det är där vi ser problemen just för skolgången.” Vi tolkar det som att socialsekreterare 

och skolpersonal är generellt överens om att skolgången för ungdomar med ADHD 

behöver stödjas och arbetas med för att bli mer välfungerande, både gällande 

skolresultat och i det sociala samspelet. Vi kan däremot också se att det finns andra 

upplevelser av hur välfungerande skolgången är för dessa ungdomar. Det tolkar vi som 

att problemen kan tänkas vara tydligare när ungdomen har ytterligare en diagnos, utöver 

ADHD-diagnosen.  

 

Emanuelsson och Giota (2011) har i sin forskning kommit fram till att det är ovanligt att 

skolan fokuserar på hur de bemöter en elev med speciella behov. Vanligare är att 
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problemet ses ligga hos individen. Detta är något som skolpersonalen också upplever 

vara ett problem i skolan. Informant SP1 berättar: ”För många hamnar i det läget att 

man lägger problemet hos barnet istället för vad jag som vuxen behöver hjälpa barnet 

med för att det ska funka. Ibland är jag jättefrustrerad i mitt arbete när jag ser att 

kontakten [mellan] vuxen, elev inte fungerar”. Även informant SP2 beskriver 

fenomenet: ”Det är ju miljön som inte är tillräckligt anpassad och […] istället för att se 

det som att det är en funktionsnedsättning så tänker man att en elev är lat, den vill inte, 

den är ouppfostrad”. Socialsekreterarna har inte pratat om detta fenomen och det tolkar 

vi som att de inte ser det problemet. Att socialsekreterarna inte ser detta fenomen kan 

tänkas bero på det faktum att de inte träffar ungdomen i vardagen i skolan, utan att det 

är skolpersonalen som träffar eleverna varje dag, som uppmärksammar dessa brister.  

 

Både skolpersonal och socialsekreterare menar att skolgången kan vara problematisk 

om inte åtgärder sätts in, till exempel praktik eller anpassning av skolmiljön. Informant 

SS1 berättar om ungdomar med ADHD: […] uttrycker att dom vill ha praktik eller jobb 

eller nått. […] jaa, det fungerar inte att plugga längre helt enkelt, och dom har en 

önskan också att få komma ifrån skolan och få ett jobb. Skoltrötta.”. Det 

systemteoretiska perspektivet belyser vikten av att initiera, vidmakthålla och förbättra 

sociala nätverk och ömsesidigt stöd, genom att stärka det positiva i redan existerande 

system, som till exempel skolan (Payne, 2008). För att kunna anpassa skolmiljön krävs 

att skolan har en medvetenhet om ungdomens problematik och styrkor, samt ha en 

generellt god kunskap om diagnosen i sig. Genom att ha en sådan medvetenhet kan 

skolan lättare ta tillvara på de styrkor som ungdomen har. Informant SP1 beskriver: 

”Gör struktur, ordning och det gagnar alla. Bygg en bas med ett inrutat system, ja men 

då har du den eleven [med ADHD] med dig […]”. I det systemteoretiska perspektivet är 

det också viktigt att ha sitt utgångsläge i det aktuella sammanhanget med både dess 

resurser och hinder (ibid). Genom att ha detta utgångsläge blir det tydligare vilka 

styrkor och svagheter som finns kring ungdomen, samt vad och vem som har ansvar och 

kan göra något för att stödja upp och ta vara på styrkorna. Utifrån intervjuerna tolkar vi 

det som att skolpersonalen reflekterar mer kring frågorna gällande skolgång och hur en 

välfungerande skolgång ska uppnås. Skolpersonalen upplever att åtgärder behöver tas, 

då de ser att problemen läggs på ungdomen och inte på skolmiljön, och informanterna 

från skolan menar också på att det är just skolan som har ansvaret att se till miljön 

anpassas efter elevens behov. 
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Skolpersonalen uttrycker att skolan behöver anpassas mer efter elevernas behov. En av 

informanterna från skolan upplever att skolan behöver bli mer ”fyrkantig”, som tidigare. 

Informant SP1 berättar: ”Jag tror att skolan överhuvudtaget måste bli mer fyrkantig för 

att de här eleverna [med ADHD] ska kunna lyckas i inhämtningen av kunskaper”. Vi 

tolkar det som att hen menar att skolan i dagsläget har väldigt mycket eget ansvar och 

det ger stora svårigheter för ungdomar med ADHD, då struktur är något som är viktigt 

för dem. Inom det nyinstitutionella perspektivet ses organisationer som öppna system 

som påverkas av omvärlden och dess rådande normer (Ineland, 2006). Skolan är en 

organisation som påverkas av hur de aktuella normerna i samhället ser ut, vilket i sin tur 

påverkar skolmiljön och hur undervisning bedrivs. Informant SP1 förklarar: ”Men 

längre tillbaks så gick man efter sitt schema, du satt på din plats i klassrummet, du hade 

din bänk, det var ett inrutat system. […] men i det fria systemet som har varit ett tag 

[…] då blir de ju jätteoroliga”.  Vi tolkar det som att den aktuella normen för skolan är 

att uppmuntra till självständigt arbete och mer eget ansvar, vilket ungdomar med ADHD 

har stora svårigheter med.  

5.1.2 Tidigt uppmärksammande 

Ett tema som kom upp i intervjuerna var hur tidigt diagnosen kan uppmärksammas och 

hur det kan påverka den framtida utvecklingen hos ungdomen.  

 

Generellt så menar både socialsekreterarna och skolpersonalen att det är viktigt att tidigt 

uppmärksamma ett avvikande beteende. Colbiörnsen och Sundell (2000) har i sin 

forskning kommit fram till att tidiga insatser är förmånligt för att uppnå goda resultat, 

vilket också då de flesta informanter i vår studie anser. Informant SS1 berättar: ”Alltså 

min uppfattning är att det blir betydligt lättare ju tidigare […] Att de får hjälp tidigare 

då”. Även informant SP1 berättar på ett liknande sätt: ”skolan måste fånga upp och 

strukturera upp deras tillvaro mycket tidigare, alltså redan från tidigt stadie. […]” 

Utifrån detta tolkar vi att det är mycket viktigt att uppmärksamma beteenden och 

tendenser som kan tyda på en ADHD-problematik och att det också upplevs vara viktigt 

hos informanterna.  

 

En socialsekreterare uttrycker dock viss oro kring att diagnostisera i för låg ålder. Vi 

tolkar det som att hen upplever att det finns en fara i att stämpla ett barn med en ADHD-
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diagnos, när det kan vara så att problematiken ligger på annat håll.  Informant SS2 

förklarar: ”Jag tycker att det är både och, för problemet är ju om man diagnostiserar 

för tidigt att dom får en stämpel som bara egentligen kan gälla under en fas och att dom 

då kan bli lite bekväm i att alltid skylla på diagnosen ADHD.” Vi tolkar det som att hen 

upplever att om en ungdom har en ADHD-diagnos finns det en risk att ungdomen 

identifierar sig med denna till den grad att allt skylls på diagnosen och att det inte finns 

något eget ansvar i olika handlingar. Socialstyrelsen (2010) har i sin 

kunskapssammanfattning påvisat att barn och unga i alla åldrar kan under något skede i 

uppväxten uppvisa symptom på ADHD, utan att faktiskt ha diagnosen. Vi tolkar därmed 

att det finns en viss risk i att diagnostisera för tidigt, men samtidigt finns en risk i att 

inte diagnostisera då ungdomen kan gå miste om det stöd som krävs för en god 

utveckling. 

 

I stort sett menar alla informanter att det är viktigt att tidigt identifiera ett behov hos 

barn och unga. När det gäller ungdomar och barn med ADHD kan detta behov bland 

annat ge sig tillkänna genom att ungdomen har svårt med det sociala och att finna sin 

plats i den sociala ordningen som finns i skolan. Informant SP2 berättar om sin 

upplevelse: ”Som jag tänker, ju tidigare de får diagnosen det är en hjälp för de själva 

och ger en förståelse för dem själva. För jag kan ju också tycka att det jag ofta möter 

hos barn är att de hamnar mycket i skuld och skam. Vad är det för fel på mig, varför 

blir det så tokigt för mig, varför kan jag inte vara som alla andra?”. Genom ett 

systemteoretiskt perspektiv kan dessa speciella behov belysas på ett annat sätt (Payne, 

2008). Genom att uppmärksamma de olika sociala och personliga aspekter som kan 

uppstå i de enskilda situationerna, kan man sedan arbeta med dessa aspekter för att 

ungdomen sedan ska kunna lära sig att hantera situationer på ett sätt som accepteras av 

den socialt rådande ordningen (ibid).  

 

Skolpersonalen och socialsekreterarna är tydliga med att det är skolans ansvar att 

uppmärksamma beteendeproblematik. Informant SP2 berättar: ”[…] ofta har de blivit 

uppmärksammade på något sätt redan i förskolan. Myror i brallan, svårt att vara stilla, 

gör många saker samtidigt. […]”. Även informant SS1 berättar: ”Genom skolan, att 

skolan gör anmälan, att det är olika beteenden hos den unge då, att inte skolan funkar 

och då är det oftast att dom beskriver att den unge har ADHD-problematik eller att de 

misstänker det […] Så jag skulle säga att det är genom skolan oftast.”. Sett ur ett 
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nyinstitutionellt perspektiv kan legitimitet vara en stor faktor i detta (Ineland, 2006). 

Skolan upplever att det förväntas av dem att uppmärksamma dessa behov och om de 

inte gör det så förlorar de en del av sin legitimitet och sitt handlingsutrymme i att hjälpa 

dessa barn. Utifrån dessa förväntningar att skolan ska uppmärksamma sådana problem 

tidigt, kan det finnas en risk att skolan ser alla beteendeproblem som en möjlig diagnos, 

när det kan finnas andra förklaringar till beteendet. Skolan har dock inte större 

handlingsutrymme i att sätta själva diagnosen, mer än att de kan uppmärksamma att ett 

avvikande beteende finns. Om skolan skulle missköta detta finns en risk att många barn 

och unga kan utvecklas negativt, eller att skolan tappar sin legitimitet hos andra aktörer 

som behövs för att vidare kunna utforska om det faktiskt finns en diagnosproblematik.   

 

5.2 Samverkan 

5.2.1 Samverkansområden 

Temat samverkansområden framkom genom att informanterna berättat om vad deras 

samverkan kring ungdomar med ADHD främst handlar om. 

 

Tidigare forskning har visat att samverkan är viktigt för att få en helhetssyn på 

ungdomen. Widmark et al. (2011) menar i sin forskning att det är viktigt för 

professionella från olika myndigheter att samverka för att kunna få en helhetssyn på 

ungdomen för att försäkra sig om att ungdomen får det stöd som är nödvändigt. 

Informanterna upplever samverkan som viktigt och betydande för deras arbete med 

ungdomar, och är relativt överens om vad de samverkar om. Informant SS2 berättar: 

”[…]oftast är det att skolan får in uppgifter om att det inte är så bra i hemmet, och så 

sen brukar det också framkomma att skolsituationen inte vart bra och är inte bra.”. 

Informant SP1 beskriver vad de samverkar om på liknande sätt: ”Det är ju oftast när 

det händer saker utanför skoltid, som det händer. Eller […] vid stor skolfrånvaro eller 

att det blir ingenting gjort [i skolan].” Vi tolkar informanternas svar gällande 

samverkansområden som att de upplever att de har förstått begränsningarna i sin egen 

kompetens och vet när extra resurser behöver sättas in. Socialstyrelsen (2013) menar 

också att en välfungerande samverkan där det finns tydliga mål gör att de olika 

myndigheterna kan få en bättre helhetsbild av ungdomen. Genom informanternas svar 

tolkar vi det som att de tar kontakt med varandra när det finns ett behov av samverkan, 

gällande främst skolsituationen men även när oro finns för hemsituationen. 
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Vi tolkar det som att informanterna har en medvetenhet om deras olikheter och att de 

har olika kunskapsområden och därmed vet när de behöver ta till varandras resurser. 

Informant SS1 förklarar: ”Det brukar vara att utreda vad det är som gör att det inte 

fungerar i skolan. Om det finns några behov som ungdomen behöver stöd med, om vi 

kan hjälpa till då. Och om vi inte kan hjälpa till då, så tänker vi om det finns någon 

annan professionell som vi kan hänvisa till eller ta kontakt med då.”. Sett ur ett 

systemteoretiskt perspektiv så blir ungdomen då en del av de separata system som utgör 

skola och socialtjänst (Payne, 2008). Då ungdomen är en del av dessa system behöver 

dessa samverka för att kunna komplettera varandras synsätt och egenskaper. Genom att 

samverka kan därmed ungdomen få ett mer effektivt stöd (ibid). Utifrån informanternas 

svar gällande deras samverkansområden, tolkar vi det som att de använder varandras 

kompetenser på ett bra sätt vid behov och på så sätt kompletterar varandra.  

 

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv kan man också se att de olika professionella tilldelas 

specifika arbetsuppgifter inom samverkansgruppen (Grape, 2006). När samverkan sker 

mellan olika myndigheter kring en ungdom, uppkommer en verksamhetsdomän där 

ansvar för olika arbetsuppgifter tilldelas utefter kompetens (ibid). Informant SP2 

berättar: ”Vår arena är ju skolan, så det är ju skolsituation. Hur de har det på skolan. 

[…] vi rör oss ju inom olika områden, de förväntar sig [få reda på] vad som ska hända 

på skolan och vi kan förvänta oss [få reda på] vad som ska hända på fritiden”. Utifrån 

skolans och socialtjänstens skilda arenor, tolkar vi utifrån informanternas svar att det 

förväntas olika perspektiv och insatser beroende på professionalitet.   

5.2.2 Förväntningar 

Temat förväntningar framkom genom att informanterna uttryckt att det finns 

förväntningar av den andre parten som ibland uppfylls och ibland inte.  

 

Tidigare forskning har visat att en svårighet i samverkan kan vara att det finns olika 

förväntningar på vad som ska ske, vilket tycks främst bero på att det inte finns någon 

tydlig struktur för samverkan eller för vem som har ansvar för vad (Widmark et al, 

2011). Informant SS1 berättar: ”[…] dom vill att vi ska ta ett större ansvar än vad vi 

gör ibland. […] Ja det kan ju förekomma olika uppfattningar om vems ansvar det är 

och vilka behov som ungdomen har”. Det har också i tidigare forskning framkommit att 

det är en fördel om parterna på förhand vet vad ju de kan göra för ungdomen, samt att 
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har en viss insikt i vad andra parter kan göra för att sedan gemensamt kunna göra en 

arbetsplan för ungdomen (Hesjedal et al, 2013). Informant SP2 förklarar: Samverkan då 

känns det mer som vi har ett gemensamt samarbete” Informant SS2 berättar: ”[…] sista 

gången jag faktiskt hade samverkan med en lärare så sa hon det att ’vi tror ju att ni vet 

allt det här som vi sitter på’, och vi förväntar oss att dom ska anmäla när dom är 

oroliga, att det blir liksom krock någonstans […]”. Utifrån informanternas svar tolkar 

vi det som att strukturen kring samverkan inte är särskild bra utformad. Vi tolkar det 

som att informanterna upplever att de inte riktigt får vad de förväntar sig från den andre, 

och att de är osäkra på vad den andre parten vet och inte, samt vilka möjligheter den 

andre har att agera. Vi tolkar det dock också som att det finns verktyg för en mer 

strukturerad samverkan som parterna anser vara bra, men som kan behöva ännu 

tydligare riktlinjer, gällande exempelvis vem som ansvarar för vad.  

 

Informanterna har tydliggjort att deras förväntningar på varandra inte alltid stämmer 

överens med verkligheten och de möjligheter som den andre faktiskt har att påverka. 

Genom ett systemteoretiskt perspektiv påverkar de olika systemen, skola och 

socialtjänst, varandra (Payne, 2008). Informant SP2 berättar: ”Jag tycker att skolan har 

mycket att säga till om kring eleverna och att vi blir lyssnad på. Sen har ju dom i sin tur 

också krav på oss […] Det är ju ett ge och ta”. Genom att de har olika resurser och 

förutsättningar att hjälpa ungdomen, så tolkar vi det som att den ena parten förväntar sig 

att den andre parten kan göra det dom själva inte kan, vilket inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. Informant SP1 upplever att förväntningarna på socialtjänsten inte 

alltid uppfylls: ”Nej, jag tycker det tar för lång tid.”. Det är också viktigt att se vart 

utgångsläget är för att det ska bli tydligt vilken aktör som har makt och möjlighet att 

hjälpa ungdomen mot en förändring (Payne, 2008). Informant SP1 förklarar: ”för ofta 

är det vi kan se att här [på skolan] om barnen är strukturerade så fungerar det men 

hemma så kan det vara kaos”. Vi tolkar att om det exempelvis är tydlig att ungdomens 

beteendeproblematik inte ligger i diagnosen, då skolsituationen fungerar om den är 

tillräckligt strukturerad men hemsituationen är kaotisk, då är det viktigt att se att det inte 

är skolans ansvar att hjälpa ungdomen och familjen till en strukturerad och fungerande 

hemmiljö, utan det faller på socialtjänstens ansvar. Däremot kan socialtjänsten med 

hjälp av skolan hitta fungerande metoder för att sedan applicera dessa i hemmiljön. 

 

I en samverkanssituation kan det förekomma både domänkonsensus och 
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domänkonflikter, beroende på om parterna är överens eller inte gällande vilka behov 

som finns (Grape, 2006). Det har framkommit i intervjuerna att det kan förekomma 

skilda åsikter om vilket behov som finns och vem som ansvarar för vad. Informant SS1 

berättar: ”Det känns lite som att, alla verkar tycka att dom här SIP-mötena är alltid 

socialtjänstens möten, […] det är den som sammankallar som har ansvar för mötet och 

för journal, alltså anteckningar och så. Så att det verkar finnas okunskap om det, utan 

att dom andra brukar oftast förutsätta att det är socialtjänsten som leder mötet”. Vi 

tolkar det som att det dels kan bero på myndigheternas olika kompetenser, att de ser 

olika behov på olika sätt. Det kanske även kan bero på att de inte har speciellt god 

kunskap om vad den andre parten kan göra eller kunskap om hur samverkansmöten ska 

utformas.  

5.2.3 Möjligheter och utmaningar 

Informanterna har alla beskrivit både positiva och negativa saker med samverkan kring 

ungdomar med ADHD.  

 

Sundell och Colbiörnsen (1999) har i sin studie uppmärksammat att en stor del av 

personal som har anmälningsskyldighet till socialtjänsten inte har kunskap om när de 

ska anmäla samt en viss ovilja till att anmäla. Utifrån informanternas svar i vår studie 

tolkar vi att denna okunskap tenderar att finnas även i vår undersökta kommun. 

Informant SP1 beskriver: ”[…] jag tror att skolan kan tidigare gå in och ta hjälp av 

socialtjänsten, vi fixar situationen här men problematiken kvarstår utanför. Jag tror att 

där ska vi faktiskt bli bättre på att använda socialtjänsten […]”. Detta tolkar vi tyder på 

att en viss okunskap finns samt en osäkerhet att kontakta socialtjänsten. Men även 

socialsekreterare uttrycker att de upplever att det finns en uttryckt okunskap hos 

skolpersonalen om just anmälningsskyldighet. 

 

Hesjedal (et al, 2013) menar i sin studie att det är viktigt att det finns ett personligt 

engagemang från de samverkande parterna samt att det är viktigt att arbeta tillsammans 

mot framtida mål. Informant SS1 berättar: ”[…] jag tycker dom har mycket kunskap 

och dom är engagerade, oftast så är ju kuratorer, lärare och till och med rektorer med. 

Funkar jättebra alltså, och vi kan komma dit och ha samtal i skolan”. Informant SP2 

förklarar: ”Kanske att vi skulle ha uppgjorda riktlinjer, så här ska vi jobba vid 

samverkan, och att man har tänkt ut precis hur det ska vara. Det jag tror är att vi 
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skapat ett glapp, att det är inte lika lätt att få kontakt med socialtjänsten nu som det var 

för några år sedan”. Utifrån våra informanters svar tolkar vi att även informanterna 

upplever att detta är viktiga aspekter. Socialsekreterarna upplever att skolan är 

engagerad i eleverna och arbetar för att nå framtida mål, att båda parter arbetar för att 

dra åt samma håll, för klienten och elevens bästa. Vi tolkar det däremot som att skolan 

anser att det finns ett utvecklingsbehov hos socialtjänsten, att saker ska gå snabbare och 

att det ska vara enklare till kontakt. Skolan anser också att det finns ett behov av ett 

tätare samarbete, vilket socialsekreterarna håller med om. Hesjedal (et al, 2013) och 

Danermark (et al, 2013) menar även att det är viktigt med en fortsatt kontakt mellan de 

professionella och att de har tillit till varandra. Informant SP2 förklarar: ”Man vet inte 

vem man hamnar hos när man ringer, det är svårt att nå folk, så vi skulle kanske behöva 

någon som var ansvarig mot skolan. Den personen kan jag alltid ringa”. Informant SS1 

berättar också: ”Det är klart att de [skolan] blir frustrerade i vissa ärenden tänker jag, 

där dom lämnar anmälan efter anmälan och det funkar inte och dom far illa och så, och 

dom kanske inte, dom vet inte riktigt vad vi gör och vad vi planerar”. Utifrån 

informanternas svar tolkar vi det som att det finns brister i detta i vår undersökta 

kommun, då båda parter menar att den andra parten kan bli frustrerad i 

samverkansarbetet. Dels på grund av bristande insyn i den andres arbete, men även på 

grund av svårigheter att få kontakt med varandra.  

 

Socialstyrelsen (2013) skriver i sin vägledning gällande samverkan för barns bästa att 

det finns viss problematik då myndigheter ofta går under olika lagrum. 

Socialsekreterarna påvisar att det finns en sådan problematik i och med sekretessen som 

gäller. Informant SS1 berättar: ” Ja, i och med sekretessen också så kan vi inte dela med 

oss av vad det är vi gör helt och hållet […]och då är ju SIP-mötena jättebra, för då kan 

man lägga undan sekretessen och prata om att såhär är det och det här gör vi, och dom 

här problemen finns i familjen.”. Även informant SP2 beskriver ett liknande fenomen: 

”[…]men just det här att få mötas och samarbeta kring vissa sakfrågor. Hur tänker vi 

kring den här gruppen av ungdomar i samhället?”. Vi tolkar det som att det kan uppstå 

viss frustration från båda håll när de inte får prata med varandra om vad de faktiskt gör. 

Vi tolkar det dock också som att det finns verktyg, som SIP-möten, där familjen kan 

häva sekretessen för att en närmare samverkan ska kunna äga rum. Socialstyrelsen 

(2013) menar också att det främst ligger på ledningen att ansvara för att samverkan är 

välfungerande. Informant SS2 berättar: ” […]vi måste träffas mer och måste ha en 
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dialog om när man ska anmäla och inte. Och ha ett tätare samarbete och det tänker jag 

faller ju mycket på chefernas samarbete med rektorerna. Men även att vi som lärare 

och socialsekreterare måste även driva den här frågan framåt, så det tror jag att, det är 

värt att kämpa för”. Utifrån informanternas svar tolkar vi det som att det finns 

förbättringsmöjligheter på detta område, då det framkommer att det finns brister i 

kunskapen om bland annat anmälningsskyldighet hos skolpersonal, vilket en 

socialsekreterare tror skulle kunna förbättras bland annat genom ett tätare samarbete 

mellan rektorer och chefer.  

 

I ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att initiera, vidmakthålla och förbättra 

sociala nätverk och ömsesidigt stöd (Payne, 2008). Informant SP2 berättar: ”Så hade vi 

mer förr, vi möttes och hade någon gemensam planeringsdag, barn- och elevhälsan och 

socialtjänsten och det var ju himla bra! Då knyter man kontakter på ett annat sätt”. 

Informant SS2 berättar också: ”[Jag] försöker alltid ha skolan involverad och 

uppdaterad […]”. Vi tolkar utifrån informanternas svar att de har en vilja att samverka, 

och de vidmakthåller även denna samverkan. Däremot ser vi att dom har en önskan att 

förbättra deras sociala nätverk och ömsesidiga stöd för varandra, något som de själv 

uttrycker bland annat måste utvecklas från en ledningsnivå.  

 

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv kan vi se att det finns en domänkonflikt gällande 

samverkansformen (Grape, 2006). Informant SP1 berättar: ”Det blir lite grann en 

rädsla från föräldrarnas sida när vi säger att vi gör en orosanmälan, de känner ungefär 

som att ’Oj ska jag bli granskad nu?’ och där tror jag egentligen skulle jag  få sitta ner 

med föräldrarna tillsammans med en samtalsledare utanför och bara prata om den oro 

vi har [utan att det blir en anmälan]”. Vi tolkar det som att skolan anser att de vill ha 

en annan form av samverkan, där de kan få hjälp i att tänka och diskutera olika 

lösningar med hjälp av socialtjänsten och deras samtalsledare, utan att det leder till en 

direkt orosanmälan. Detta när något som däremot inte nämns från socialsekreterarnas 

håll, vilket vi tolkar kan bero på att det inte är de som faktiskt ska anmäla och därmed 

inget som de reflekterat över.  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Utifrån vår första frågeställning Vilka aspekter och områden i arbetet med ADHD-

diagnostiserade högstadieelever går samverkan mellan skola och socialtjänst ut på har 
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det framkommit att de samverkar främst kring sådan som gäller en problematisk 

skolsituation eller en kaotisk hemmiljö.  

 

Informanterna menar på att det kan vara väldigt skilda saker som de samverkar om. Det 

kan alltså handla om både saker som sker i hemmet eller på fritiden, men också saker 

som sker i skolmiljö. Beroende på vad samverkan handlar om sker också samverkan på 

olika sätt och i olika omfattning. Genom deras samverkan arbetar de för att ungdomen 

ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg och inte ska utsätta sig för risker. 

Samverkan sker också för att tidigt kunna uppmärksamma elever med en trolig ADHD-

problematik. Våra resultat tyder på att det är viktiga områden som det samverkas kring, 

då alla informanter på ett eller annat sätt nämnt dessa som deras främsta 

samverkansområden och aspekter. Resultaten tyder också på att parterna är överens om 

vad de samverkar om. 

 

Utifrån vår andra frågeställning vilka möjligheter och utmaningar upplevs existera i de 

olika yrkesgrupperna gällande samverkan mellan skola och socialtjänst framkommer 

att det finns många utmaningar men också möjligheter med samverkan i de olika 

yrkesgrupperna. 

 

Informanterna från de båda yrkesgrupperna har uttryckt både positiva och negativa 

saker med samverkan. Generellt anser socialsekreterarna att samverkan fungerar bra och 

att de har en god kontakt med skolan. De ser dock en del utmaningar också, som uppstår 

på grund av bland annat sekretessen vilket gör att de inte kan ha en helt öppen dialog 

med skolan. Skolpersonalen anser att samverkan kan förbättras ur flera aspekter, bland 

annat finns en önskan om tätare samverkan och bättre möjligheter att kontakta 

socialtjänsten. Det framkommer också att förväntningarna från skolpersonalen på 

socialsekreterarna inte alltid stämmer överens med vad som är realistiskt. 

Skolpersonalen upplever också att det borde finnas bättre möjligheter att använda 

socialtjänsten som ett stöd vid samtal med familjer när de vill diskutera sin oro, utan att 

det direkt leder till en anmälan. 
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6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen hos skolpersonal och 

socialsekreterare gällande samverkan avseende högstadieelever med ADHD. Vi kom 

fram till att både intervjuad skolpersonal och socialsekreterare upplever att samverkan 

är god, men har flera förbättringsmöjligheter. Både de skolpersonal och 

socialsekreterare som vi intervjuat upplever också att samverkan är viktigt i deras 

arbete. Socialsekreterarna menar också att skolpersonalen visar ett stort engagemang 

och intresse i att samverka kring elever med ADHD och vice versa.  

 

I våra resultat kan vi se många likheter med den tidigare forskningen om ADHD. Vi har 

fått veta från informanterna att för det mesta är skolgången problematisk och fylld av 

insatser. Skolpersonalen visar också att de är insatta i att fullständiga betyg från skolan 

är en skyddsfaktor. Informanterna är också relativt överens om att tidiga insatser är 

gynnande för barnets utveckling, men det finns dock en viss skepsis till allt för tidiga 

insatser. Vi kan se utifrån vår forskning att just våra informanter inte anser att det är 

ungdomarnas karaktärsdrag som bidrar till svårigheterna i skolan utan att det är miljön 

som behöver anpassas, men de berättar att de ofta stöter på sådana påståenden bland 

kollegor. 

 

En skillnad vi ser i vår forskning, jämfört med tidigare forskning är att puberteten inte 

nämns som en faktor i att kunna hantera sitt funktionshinder. Informanterna talar 

snarare om att det mer handlar om hur skolundervisningen är utformad för olika åldrar. 

De menar att ju äldre ett barn är, desto friare är undervisningen vilket skapar problem 

för ungdomar med ADHD. Denna skillnad kan ha uppstått på grund av att vi som 

forskare inte specifikt frågat efter denna aspekt, men det kan även bero på att det inte är 

en aspekt som de lägger vikt vid vad det gäller att kunna hantera sin diagnos.  

 

En likhet vi kan se mellan tidigare forskning och vår forskning är att informanterna 

anser att det är problematiskt att dela information på grund av sekretessen som råder. En 

annan likhet är att det framkommit att åtminstone en informant anser att ledningen 

skulle behöva lägga större resurser på att se till att samverkan bedrivs och fungerar bra. 

Då alla informanter talat om att en förbättring behövs, kan det vara troligt att de också 

anser att det är något som vore bra för deras samverkan. Det har även i vår forskning 
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framkommit att det finns en viss okunskap hos skolpersonal gällande 

anmälningsskyldigheten och skolpersonal har även uttryckt en viss oro kring att göra en 

orosanmälan. En annan likhet är att parterna har olika förväntningar på vad som ska ske 

och olika förväntningar på varandra, som inte alltid stämmer med verkligheten. Andra 

likheter är att informanterna är överens om att ett engagemang ska finnas, vilket de 

också uttrycker att det gör, samt att det är viktigt att arbeta tillsammans mot de framtida 

mål som sätts, något de strävar efter. Även att de anser att det är viktigt att kunna ta 

kontakt med varandra när det behövs och att de känner tillit till varandra, dock är det 

något som de också uttrycker behöver förbättras. 

 

En skillnad som upptäckts mellan vår forskning och tidigare forskning är att våra 

informanter verkar relativt medvetna om vad som ligger på deras ansvar, medan 

forskningen menar att det ofta är ett problem att parterna inte riktigt vet vad som är 

vems ansvar. Det finns dock en likhet också i detta, då det även har uttryckts av en 

informant att en del parter tror att det alltid är socialtjänsten som leder alla SIP-möten 

som hålls, när det i själva verket är den som kallat som har ansvaret. Denna skillnad kan 

ha framkommit då dels informanterna från skolan har erfarenhet inom området 

samverkan, men även på grund av att det är en mellanstor kommun vilket gör att 

parterna relativt ofta har kontakt med varandra, även om samverkan ytterligare önskas 

förbättra.  

  

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan man se att socialtjänsten och skolan är två 

väldigt olika system som har ett behov av varandra för att kunna hjälpa ungdomar med 

ADHD. De ser skilda saker och aspekter vilket skapar en helhetsbild av ungdomen. Om 

dessa system inte har en fungerande samverkan, vad händer med ungdomen då? Det är 

viktigt att skolan och socialtjänsten tillsammans hittar de situationer och rutiner som 

fungerar för ungdomen, för att kunna applicera dessa i både skol- och hemmiljön. Om 

detta inte fungerar, riskerar ungdomen slitas mellan två olika myndigheter som gör helt 

skilda saker och saker förvärras. Som vi ser det finns det en del förbättringsmöjligheter 

inom samverkan mellan skola och socialtjänst i den aktuella kommunen, för att enklare 

kunna samverka kring ungdomarna. Vi tror att tydligare riktlinjer från båda 

myndigheterna vore positivt för deras samverkan, samt att hitta ett sätt så det blir lättare 

för parterna att kontakta varandra. Båda parter behöver hitta sätt för att förbättra deras 

ömsesidiga stöd för varandra. 
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Utifrån det nyinstitutionella perspektivet kan man se att skolan och socialtjänsten är 

system som påverkas av omvärlden och dess normer. Det går också att se att tillit 

mellan skolan och socialtjänsten, för att behålla sin respektive legitimitet, är något som 

behöver arbetas på. Det behöver även arbetas med att justera de förväntningar som finns 

från respektive part på den andre, för att bli mer realistiska och på så sätt ökar även 

legitimiteten på samma gång. Vi tror det finns en risk att ungdomen kan hamna i kläm 

när skolan och socialtjänsten inte dra jämnt vilket kan påverka ungdomen negativt. Om 

förväntningarna justeras kan det bli lättare för parterna att samverka och dra åt samma 

håll. Vi kan också se att det är viktigt att det inom verksamhetsdomänen råder 

domänkonsensus, för att alla parter ska veta sin roll och sitt ansvar, samt att ungdomen 

inte ska känna sig sliten mellan två läger.  

 

Utifrån detta tänker vi att ytterligare forskning som skulle kunna göras inom området är 

att forska vidare kring samverkan mellan skola och socialtjänst, hur den bör se ut och 

hur den faktiskt ser ut i praktiken. Även att göra en större översikt om vad socialtjänst 

och skolor anser om deras samverkan skulle vara önskvärt för att tydligare se hur 

samverkan upplevs mer generellt i landet.  

 

Efter att ha genomfört studien  har vi upplevt både fördelar och begränsningar med de 

metoder vi valde. En fördel vi upplevt är att vi valde att göra enskilda intervjuer. Detta 

gjorde det lättare för oss att fånga upp information och kunna ställa följdfrågor. En 

annan fördel vi upplevt är att vi valde att göra ett två-stegsurval. Vi valde att gå via 

cheferna då vi anser att det är de som känner sin personalgrupp bäst och på så sätt har 

bäst kunskap om vem som är lämplig att intervjua, vilket för oss också visade sig vara 

bra då vi fick informanter som var intresserade av ämnet. Dock är det inte helt 

oproblematiskt då det finns en risk att cheferna valt ut informanter som framställer 

skolan eller socialtjänsten på ett visst sätt i samverkanssituationer samt att det finns en 

viss risk att cheferna kan utifrån resultaten identifiera vem som sagt vad. Vi har i vår 

studie valt att intervjua fyra personer, två från respektive yrkesgrupp. Vi har funderat 

mycket över om det är ett litet urval, dock har vi valt att göra detta utifrån att det dels 

varit problematiskt för oss att få tag i informanter men även utifrån att det är en 

kvalitativ studie om deras upplevelse som vi utfört, och målet med denna studie är inte 
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att kunna generalisera resultatet till andra kommuner, utan att undersöka hur dessa 

personer upplever att samverkan fungerar i den aktuella kommunen. Vi valde att 

intervjua skolpersonal och socialsekreterare då dessa är de som är i närmast kontakt 

med ungdomarna och i samverkansprocessen. Då vi var ute efter upplevelsen av hur 

samverkan fungerar så ansåg vi att det var de mest relevanta grupperna att intervjua. Vi 

har funderat över om det även varit lämpligt att intervjua rektorer och chefer för att få 

ledningens syn på det hela, vilket skulle ha kunnat påverka resultatet avsevärt. Vi valde 

dock att inte göra det då det främst var upplevelsen av samverkan hos de som faktiskt 

utför den som vi eftersökte. Vi har valt att inte namnge den kommun vi undersökt samt 

avidentifierat informanterna för att minska risken att någon ska kunna namnge våra 

informanter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till informanterna 
 

Vill du delta i en studie om samverkan? 

Tidigare forskning har visat att en fungerande 

samverkan mellan skola och socialtjänst är viktigt för att 

kunna täcka in ungdomars olika behov. Det har också 

visat att samverkan är ett bra verktyg för att sätta in 

tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling.  

 

Vi är två studenter som studerar på 

socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi går vår sjätte termin och ska skriva vår 

kandidatuppsats som kommer baseras på en intervjustudie om samverkan.  

 

Syftet är att studera hur samverkan mellan skola och socialtjänst fungerar gällande 

högstadieungdomar med diagnosen ADHD, samt vilka fördelar och nackdelar som 

framkommer i samverkan. Vi kommer undersöka detta ur ett personalperspektiv, då vi 

kommer intervjua personal från både skola och socialtjänst.  

 

Du som informant i vår studie kommer att var anonym i uppsatsen. Att medverka i 

studien är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Det 

insamlade och inspelade materialet kommer enbart användas i syfte att skriva denna 

uppsats och ingen annan kommer att ha tillgång till det. Uppsatsen kommer att 

publiceras på internet när den färdigställts. Om du vill läsa examensarbetet kan vi vara 

behjälpliga i att ge dig information om vart den finns att tillgå.  

 

Det är viktigt för oss att få veta dina erfarenheter och synpunkter på hur samverkan 

fungerar mellan skolan och socialtjänsten gällande målgruppen. Vi är ytterst tacksamma 

för att du ställer upp och medverkar i vår studie.  

 

Om du har några frågor eller andra funderingar så hör gärna av dig! 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Lundberg 076-822 66 34  Ofk13alr@student.hig.se 

My Wallin Wallström 070-584 56 68  Ofk13mwm@student.hig.se 

mailto:Ofk13alr@student.hig.se
mailto:Ofk13mwm@student.hig.se
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

ADHD 

 Har ni ungdomar med ADHD i er skola/på socialtjänsten? 

 Hur fångar ni upp elever med ADHD?  

 Hur arbetar ni med ungdomar som har ADHD? 

- har ni några riktlinjer kring hur ni ska arbeta med dessa ungdomar?  

 Hur tycker du det fungerar det att arbeta med dessa ungdomar? 

 Hur ser skolgången ut generellt för ungdomar med ADHD? 

 

Samverkan 

 Vad tänker du om samverkan? 

 Hur tycker du samverkan mellan skola och socialtjänst ser ut gällande ungdomar 

med ADHD? 

- Har ni alltid samverkat? 

- Vad samverkar ni om då? 

- Varför tror du att det är så? 

- Hur tycker du att samverkan mellan skola och socialtjänst avseende 

ungdomar med ADHD fungerar? 

 Hur fungerar samverkan? 

 Vilka aspekter och områden rör samverkan mellan skola och socialtjänst? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med samverkan?. 

 Hur upplever du det professionella mötet vid samverkan? 

- Möts ni som jämlikar? 

 Kan du berätta om samverkan i ett konkret fall? 

 

Slutligen 

 Hur anser du att samverkan mellan socialtjänst och skola skulle kunna 

förbättras? 

Exempel på följdfrågor 

 Kan du ge ett exempel? 

 Kan du ge en mer detaljerad beskrivning? 

 Hur kommer det sig? 

 Varför tror du det är så? 

 Kan du berätta mer?
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