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Sammanfattning:
Denna studie undersöker hur samverkansarbetet kring hemmasittande elever upplevs av de
professionella inom skola och socialtjänst. Hemmasittande elever är en ökande problematik
som är svår att arbeta kring och kräver ofta att olika aktörer arbetar tillsammans. Utifrån detta
har det genomförts kvalitativa intervjuer där professionella från skolan och socialtjänsten har
fått möjligheten att berätta om sina upplevelser kring hur samverkansarbetet fungerar och om
ansvarsfördelningen är tydlig. Studien presenterar både bra och mindre bra faktorer inom
samverkansarbetet. Genom en tematisk analys analyseras materialet i förhållande till
Organisationsteorin. Organisationsteorin tar upp centrala delar kring hur organisationer är
uppbyggda och att de påverkas av både individerna inom organisationen, av utomstående
organisationer men också av omgivningen i form av exempelvis förväntningar och politiska
beslut. Resultatet av denna studie presenterar att sekretessen är något som ofta upplevs som
ett hinder vid samverkansarbetet samt att det är viktigt att varje profession tar ansvar för sina
insatser. Något som upplevs som ett problem är att det ofta uppstår frustration över
problematiken vilket kan påverka samverkansarbetet negativt. Vidare presenteras även att
relationen mellan de professionella ofta upplevs som bra men att det finns en del
organisatoriska hinder som påverkar samverkansarbetet. I arbetet upplever de professionella
att det är viktigt med en positiv inställning samt gemensamma mål för att öka chanserna till
ett gott samverkansarbete. Avslutningsvis lyfter studien att trots att samverkansarbetet
upplevs relativt bra med tydliga ramar så upplever de professionella att problematiken
kvarstår vilket leder till skilda meningar kring vem som har ansvaret för den unge när den
förblir hemmasittande.

Nyckelord: Samverkansarbete, Hemmasittande elever, Professionellas upplevelser, Skola,
Socialtjänst.

Antal ord: 17 660
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1. Inledning
Enligt Skolverket ökar andelen elever med omfattande skolfrånvaro i Sverige (Skolverket,
2010). Omfattande skolfrånvaro kan kan bero på olika saker och kan leda till olika
konsekvenser. Även om orsakerna till hemmasittandet ser olika ut skapar det ofta lidande för
både barnen och föräldrarna (Friberg, Linderdahl, Palmér, Sahlström & Sundberg, 2022, s.15,
17).

En konsekvens av att vara hemmasittande under en längre period är att risken att inte få
godkända betyg ökar. Enligt forskning som tas upp i Fribergs bok visar det att chanserna att
det kommer gå bra för individen i framtiden ökar om den har godkända betyg i grundskolans
kärnämnen (Friberg et al., 2022, s.15).

Om individen däremot tar sig till skolan ökar det chanserna till ett bättre mående, en ljusare
framtidsprognos samt minskad kostnad för samhället (Friberg et al., 2022, s.16). För att
lyckas med detta krävs det ett arbete och insatser för och med individen. Insatserna för
hemmasittande elever bör vara individanpassade och flexibla. Kontakten och samarbetet
mellan familj, elev och skola är också avgörande för en lyckad behandling (ibid: s.20).

I Skolverkets rapport “Rätten till utbildning” (2008) redovisas tre områden som är viktiga att
arbeta med när man arbetar för att behandla hemmasittare. De tre områden som anses viktiga
är:

1. Samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin).
2. Utreda orsakerna till hemmasittandet.
3. Interventioner för att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Friberg et al. (2022) menar att en god samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande
för att kunna ge dessa elever rätt stöd och hjälp. Detta samarbete kan dock utgöra vissa
svårigheter. Det finns en risk för dessa elever att hamna “mellan stolarna” då ansvaret för
eleverna inte alltid är självklart. Det arbetas ofta med vilka förändringar som bör göras i
skolan medan Friberg et al. (2022, s.29) menar att det är lika viktigt att se till vilka faktorer
som kan spela in även utanför skolans område.

Utifrån detta finns ett intresse för att undersöka hur samverkan ser ut mellan skolan och
socialtjänsten. Det finns mycket skrivet kring detta område och vidare kommer denna studie
undersöka hur professionella inom skola och socialtjänst upplever samarbetet mellan
varandra i arbetet kring dessa barn. I och med att hemmasittande påverkar och kan bero på
faktorer både inom skolan men också individuellt/inom familjen, finns ett intresse för att se
hur detta samverkansarbete ser ut och upplevs för att hjälpa barnen och familjerna inom alla
dessa områden.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur professionella inom socialtjänst och
skola upplever att samverkansarbetet kring hemmasittande elever fungerar.

Frågeställningar:

o Hur upplever de professionella att samverkansarbetet kring hemmasittande elever och deras
familjer fungerar?

o Hur upplever professionella inom skola och socialtjänst att ansvarsfördelningen mellan de
olika verksamheterna ser ut? Anses den vara tydlig eller finns det brister?

1.2 Begreppsdefinitioner
Hemmasittande elever
Definitionen av hemmasittande elever beskrivs av Skolverket (2010) som elever som varit
hemmavarande under mer än fyra veckor. Föräldrarna till dessa elever är också medvetna om
denna frånvaro och problematiken kring den. Hemmasittande elever är en grupp barn och
unga som valt bort skolan av olika anledningar. Det de har gemensamt är att de alla gör ett
aktivt val och att personal på skolan har svårt att få dem att komma tillbaka på egen hand
(Gladh & Sjödin, 2014, s.12). I kommande uppsatsarbete kommer begreppet hemmasittande
elever användas som definition av dessa ungdomar och arbetet kring dem.

1.3 Disposition
Uppsatsen börjar med en inledning där problemet hemmasittande elever tas upp, vidare
presenteras varför denna studie anses intressant att genomföra. Studiens styfte och
frågeställningar presenteras sedan. I andra kapitlet presenteras forskningsfältet kring
hemmasittande elever och samverkan. Detta ger en förståelse för problematiken ser ut men
också olika förutsättningar för ett fungerande samverkans arbete. Det tredje kapitlet redovisar
för den teoretiska utgångspunkt som studien kommer använda sig av. Den valda teorin är
organisationsteorin som kommer kopplas och analyseras till studiens resultat för att ge en
större förståelse för hur materialet tolkas och ge en djupare bild av resultatet. Studiens metod
presenteras i kapitel fyra. Där lyfts den vetenskapsfilosofiska ansatsen, arbetets
datainsamling, avgränsningar och begränsningar. Detta kapitel avslutas med de etiska
överväganden som gjorts samt ett metodövervägande och diskussion. I det femte kapitlet
presenteras och analyseras det insamlade materialet. Här kopplas teori och material ihop för
att presentera det som studien visade. I det sjätte kapitlet besvaras studiens frågeställningar
där en summering av resultatet och analysen sker. En metoddiskussion förs även här där
resultat och analys kopplas in. Avslutningsvis diskuteras resultatet i detta kapitel i förhållande
till tidigare forskning samt hur denna studie bidrar till forskningsfältet framåt.
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2. Tidigare forskning

2.1 Sökprocess
I sökprocessen för att finna tidigare forskning har Uppsala Universitets bibliotekstjänst varit
den främsta sökmotorn. Genom sökord som “hemmasittare”, “school absenteeism”, “social
work” och “school” har det funnits relevanta artiklar, arbeten och böcker. Även sökorden
“samverkan” och “cooperation” har använts vid sökandet och gett relevant material. Dessa
sökord har använts i avancerade sökningar och kombinerats tillsammans i olika former med
hjälp av sammansättningarna AND och OR.

Flera av de artiklar som tagits fram har sedan gett relevanta referenser som ansetts
användbara för presentationen av forskningsfältet. Då sökorden inte gav så många relevanta
resultat användes också dessa relevanta referenser. För att ta fram relevant forskning kring
samverkansarbetet var detta särskilt användbart.

2.2 Presentation av tidigare forskning
Forskningen kring skolfrånvaro är relativt bred. Det finns både kvantitativa och kvalitativa
studier som undersöker både riskfaktorer och olika behandlingsmetoder samt det
organisatoriska samverkansarbetet. Vidare finns ett brett utbud av forskning inom samverkan
där relevanta delar har valts och presenteras nedan.

Den tidigare forskningen presenteras utifrån olika teman. De teman som presenteras är
“Orsaker och konsekvenser”, “Behandling” och “Samverkan”. Genom dessa teman ges en
tydlig bild av problemets grunder samt lite kort kring hur de eventuellt kan behandlas. Störst
vikt läggs vid samverkan då det är detta som denna studie berör mest utifrån dess syfte och
frågeställningar.

2.2.1 Orsaker och konsekvenser
Det finns olika anledningar till långvarig skolfrånvaro och forskningen tar upp olika områden
där problem kan finnas. Individen, familjen och skolan är tre områden som är återkommande.

Kearney & Graczyk (2014, s.2) presenterar orsaker hos individen som kan bidra till bristande
skolnärvaro. Det kan handla om problem med morgonrutiner, ångest eller att man påverkas
av kraven som ställs på en från familjen, skolan eller samhället. Gubbels, van der Put, &
Assink (2019, s.1646) presenterar i sin forskning att antisocialt beteende, negativ inställning
till skolan samt eventuella psykiatriska diagnoser också kan ha betydelse för skolnärvaron.
Vidare tar Finning, Waite, Harvey, Moore, Davis, & Ford (2020, s.24) upp i sin studie att
behov av anpassad undervisning kan vara sådant som påverkar närvaron. Om eleven har en
bristande motståndskraft kan detta påverka koncentrationen men även förmågan att inte
påverkas av vänner med dåligt inflytande.
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Enligt en Studie av Kearney och Albano som presenteras i Gladh och Sjödins bok Tillbaka
till skolan (2014, s.94) lider en stor andel av hemmasittande elever av separationsångest.
Separationen kan vara att eleven fått en ny lärare, ny klass eller att föräldrarna skilt sig.
Separation blir således en “trigger” för hemmasittandet. Även somatiska besvär och
depression presenteras som relevanta orsaker till frånvaron. De somatiska besvären kan bero
på ångest och oro. Oron kan påverka det sympatiska nervsystemet så att barnet känner smärta
i form av magont eller huvudvärk.

De orsaker som ses inom familjen presenteras av Gubbels et al. (2019, s.1657) och kan
handla om relationen mellan föräldrar och barnet vilket kan vara att man har bristande rutiner
eller kommunikationssvårigheter. Även föräldrarnas egen hälsa och socioekonomiska status
kan spela in och presenteras av både Cook, Dodge, Gifford och Schulting (2017, s.263) och
Finning et al. (2020, s.24) som menar att föräldrar som lider av egen ångest, har en låg
socioekonomisk status eller är ensamstående kan påverka den unges skolnärvaro.

Inom föräldrastilen och uppfostran kan det enligt Gladh och Sjödin (2014, s.96) finnas
orsaker till att eleven blir hemmasittande. Skolvägrande elever har studerats i Gladh och
Sjödins bok (2014, s.96) och utgjort två undergrupper, en internaliserande och en
externaliserande. I den internaliserade gruppen var föräldrarna överbeskyddande och pressen
att prestera var stor. Denna grupp av elever gick inte till skolan för att slippa bli bedömda i ett
socialt sammanhang. I den externaliserande gruppen var föräldrarna försummande och
kontrollen hemma var låg. Dessa elever undvek skolan för att göra roligare saker istället. En
god relation till familjen och föräldrarna är således en hälsofrämjande faktor som kan göra att
barnet har lättare att hantera ångest och oro. Detta medför att familjen är viktig för barnet och
därmed är det viktigt att inte utesluta arbetet med familjen när man arbetar med barn som har
problem. Gladh och Sjödin (2014, s.96) menar att skolan behöver bli bättre på att arbeta med
familjen, särskilt när eleven uppvisar psykisk ohälsa.

Forskningen visar även att orsaker i skolan kan påverka den unges närvaro. Enligt Gubbels et
al. (2019, s.1660) kan det handla om en bristande relation mellan lärare och elever,
prestationsångest eller att eleven bytt skola. Läroplanen och flexibiliteten i den kan påverka
elevens motivation och vilja att gå till skolan. Finning et al. (2020, s.24) menar att om eleven
är i behov av anpassningar som inte går att tillgodoses via den befintliga läroplanen kan detta
anses som en orsak till att eleven väljer att stanna hemma.

Blir skolfrånvaron däremot långvarig för denna med sig en rad olika konsekvenser. Cook et
al. (2017, s.263) och Kearney och Graczyk (2014, s.2) tar upp i in forskning att det
framförallt är prestationen som påverkas i form av lägre betyg, sämre skolengagemang och
att eleven till slut väljer att hoppa av skolan. De tar även upp brottslighet och exkludering
från samhället som sådant som står nära långvarig skolfrånvaro.

Men frånvaron kan även komma att påverka elevens välmående. Kim och Gentle‐Genitty
(2020, s.2679) visar i sin forskning att elevens framtida möjligheter att vara en del av
samhället kan också komma att påverkas av skolfrånvaron.
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2.2.2 Behandling
Finning et al (2020, s.24) menar på att ett lyckat arbete för att hjälpa hemmasittande elever
bygger på att man utgår från de olika områdena och sätter in insatser där de behövs, inte bara
inom ett område. Exempelvis tar de upp att det kan handla om att arbeta med relationen
mellan lärare och familj samtidigt som man arbetar med elevens välmående. I behandlingen
av dessa elever krävs ett samarbete mellan barnet och samtliga vuxna i dess närhet för att det
ska bli så lyckat som möjligt.

Vidare presenterar Finning et al (2020, s.25-26) i sin forskning att genom en stark relation
mellan skolan och familjen kan skolan hjälpa till att upptäcka om någon elev har problem
hemma. Om det finns en bra relation mellan eleven och läraren ökar tryggheten och stärker
eleven så att den finner styrka i att sköta skolan och vara närvarande.

Andra lösningar presenteras av Ekstrand (2015, s.645) som har visat effekt är olika former av
mentorsprogram där relationsbygget och elevens engagemang är i fokus. Gladh och Sjödin
(2014, s.106-107) menar att även distansundervisning kan ses som en tillfällig lösning.

Ekstrands forskning (2015, s.473) presenterar att arbetet med skolmiljön, närvarande vuxna
och eleven själv är viktigt. Skolan kan behöva ändra sina strukturer och lärandemiljöer för att
öka motivationen hos de hemmasittande eleverna. Eleverna behöver engagerade vuxna runt
sig som lyssnar och hjälper till både på pedagogiska och sociala plan. Till sist är det viktigt
att kunna stärka eleverna och hjälpa dem med självreflektion, attityder, självförtroende samt
ge dem en känsla av att de klarar av skolarbetet.

2.2.3 Samverkan
Samverkansarbete är väsentligt för det sociala arbetets praktik. Davis och Sims (2003, s.96)
presenterar att detta diskuteras mycket i teorin, men att det är även är viktigt att ta det vidare
ut i praktiken. Genom att skapa förståelse för de olika professionernas roller, yrkesmässiga
värderingar och prioriteringar ökar chanserna för att forma ett bra samverkansarbete.

Samverkansarbete är något som tar tid att planera och som kräver resurser. Det viktigaste i ett
samverkansarbete är enligt Josefssons forskning (2007, s.49-50) att de engagerade har
motivation till samverkan samt att det finns en gemensam bild av vart fokuset ska ligga.
Samverkan är något som behövs för att se brukarens komplexa behov. Nordström, Josephson,
Hedberg, & Kjellström (2016, s.40) presenterar i sin forskning att för att kunna uppnå en god
samverkan krävs integrering både vertikalt och horisontellt. Vertikal integrering handlar om
att skapa en samsyn inom verksamheterna samt kunskap kring samverkan. Vidare behövs en
integrering kring hur samverkansavtalen bör se ut på en interorganisatorisk nivå. Horisontell
integrering handlar om hur intentionerna med samverkansarbetet hanteras av de berörda
professionerna. Det blir en kombination av samordning och samarbete, både mellan men även
inom de olika professionerna.
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Ett gott samverkansarbete kräver enligt Ek, Isaksson och Eriksson (2017, s.65) tydliga rutiner
kring arbetet samt en kollegial handledning. Detta ger således de olika professionerna
möjlighet att lära av varandra och få kännedom om varandras kunskaper. Genom denna
kunskap skulle därmed konflikterna mellan de olika professionerna minska. Varje profession
prioriterar olika saker hos klienterna samt har olika värderingar/riktlinjer i sitt arbete. Ett
hinder som kan dyka upp är att de olika professionerna har olika tidsperspektiv. Skolan har
ofta ett nu-perspektiv som innebär att eleven ska komma tillbaka till skolan så snart som
möjligt. BUP å andra sidan har ett mer långsiktigt perspektiv där syftet snarare är att förbättra
elevernas psykiska hälsa (Ek et. al, 2017, s.65). Är man medveten om de olika tidsaspekterna
och hur arbetssätten hos de olika professionerna skiljer sig visar Gardners forskning (2003,
s.153) att chanserna till en bättre samverkan ökar samt att det gör det lättare att planera hur
arbetet ska se ut.

Gardner (2003, s.153) menar att ett gemensamt ramverk kan hjälpa till att strukturera upp
arbetet. Det ger en strategi för att se vilka resurser som finns i varje organisation men även
för att upptäcka eventuella fallgropar. För att utveckla ett bra samverkansarbete är det viktigt
att varje profession har kunskap om respektive professions roll och ansvar. Även Davis och
Sims (2003, s.84-85) tar upp i sin forskning att genom att dela information mellan varandra
ökar möjligheterna till ett effektivare samarbete. Den forskning som Gardner (2003, s.155)
presenterar har även visat att barn med psykosociala problem gör signifikanta framsteg i
behandling om arbetsklimatet i professions-gruppen är bra. Detta skulle bidra till att arbetet
för att hjälpa klienterna blir mer “klient-styrt”, snarare än “professions-styrt”. Davis och Sims
(2003, s.98) håller med om detta och menar att arbeta som ett team där olika färdigheter
kombineras bidrar till att ge klienten bästa möjliga hjälp.

Även om det alltid är viktigt att ge och ta kunskap från olika professioner som man arbetar
med är det också viktigt att ha kunskap om sin egen profession. Gardners forskning (2003,
s.154) menar att om de professionella har kunskap och känner sig självsäkra i sitt eget arbete
blir det således lättare att utforma ett samverkansarbete med andra professioner. Med detta
sagt menar Gardner (2003, s.154) att det är viktigt att ge förutsättningar för personalen att få
kunskap om sin egen profession. Med denna kunskap är det lättare att se vilken profession
som har möjlighet till olika insatser samt vad som saknas i utformandet av en behandling
tillsammans med flera professioner.

Vid nya samverkansarbeten visar Gardner (2003, s.156) att det är vanligt att
ansvarsfördelningen är det som skapar diskussion. Det är därmed viktigt att professionerna
inte anklagar varandra av olika anledningar, exempelvis att någon inte tagit sitt ansvar i ett
visst fall (Gardner, 2003, s.156). Ytterligare en diskussion som kan uppstå är vilken
profession som ska stå för kostnaden. Ek et al. (2017, s.66) visar i sin forskning att
företrädare för professionerna ofta försöker skjuta ansvaret till någon annan för att inte
belasta den egna verksamhetens budget. Inställningen hos professionerna är därmed något
som bör förändras. Davis och Sims (2003, s.97) menar även att det är vanligt att
professionerna har en negativ inställning till varandra. Den stereotypa bilden av olika
professioner kan sätta käppar hjulet. Detta kan vara ett hinder för att förändra
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samverkansarbetet och den faktiska möjligheten att arbeta tillsammans, mot ett gemensamt
mål. Därför, visar Gardners forskning (2003, s.156), är det särskilt viktigt att närma sig ett
fall “tillsammans”, där de professionella känner att de går in i det som en helhet snarare än
olika aktörer.

Josefsson (2007, s.52) presenterar forskning som visar att samverkan ofta har en positiv
effekt vad gäller de professionellas engagemang men att det dock är svårt att se de faktiska
effekterna av samverkansarbetet för klienterna. Å andra sidan tar Josefsson (2007, s.51) även
upp forskning som visar på att samverkan inte har några effekter. Istället kan klientens
möjligheter till hjälp öka då de kan få ett ökat stöd från flera verksamheter om de inte
samverkar. I fall där barn och familjer är inblandade anses det däremot att barnet och de
vuxna gynnas av det professionella nätverk som byggs upp vid ett samverkansarbete, detta
gör att resurserna samordnas och därmed blir effektivare (Josefsson, 2007, s.52).

En annan viktig aspekt är enligt Ek et al. (2017, s.64) möjligheten att kunna ringa till
varandra för att fråga om råd vid osäkerhet kring ett ärende. Vid detta telefonsamtal kan man
säkerställa en likvärdig bedömning som förhindrar att det sker en splittring i ärendet.
Socialtjänsten menar att det vore bra om skolan tog kontakt med BUP eller uppmuntrade
föräldrarna att ta kontakt med BUP. Detta ansågs mer effektivt då BUP ofta prioriterade
samtal från föräldrar snarare än från socialtjänsten. Forskningen visar att kontakten med BUP
brukar fungera bra men väntetiderna ofta är väldigt långa.

Josefssons forskning (2007, s.52) visar att samverkansarbete leder till att fler fångas upp och
kan erbjudas stöd. Exempelvis i fall som gäller barn kan även deras familjer fångas upp.
Detta gör att behovet av hjälpen och stödet kan synliggöras på ett bättre sätt och därmed leda
till mer omfattande insatser. Samhällets resurser kan genom samverkansarbete utnyttjas på ett
bra sätt. Däremot kräver det en gemensam planering och genomförande av de insatser som
behövs.

2.3 Sammanfattning av forskningsfältet
Forskningsfältet presenterar en överblick av vilka risker och konsekvenser som finns kring
skolfrånvaro. Det finns olika områden som påverkar elevers skolfrånvaro, vilka forskningen
är överens om. Individuella, familj, föräldrar, skola och även vänskapskretsar är områden där
man kan identifiera risker för skolfrånvaro. Inom dessa områden kan det handla om att
individen har ångestproblematik, problem med rutiner eller att det finns en negativ attityd till
skolan. Även föräldrarna kan ha problem såsom psykisk ohälsa, låg socioekonomisk status
eller att föräldern är ensamstående vilket kan komma att påverka den unges skolnärvaro.

Forskningen visar att behandlingen av hemmasittande elever berör just dessa områden och
insatserna fokuserar på detta. Det kan tillexempel vara att familjerna får hjälp med sina
rutiner, att man arbetar mycket med relationen mellan familjen och skolan men även att man
kan sätta in specifika mentorsprogram eller anpassa undervisningen för den unge.
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Samverkansarbetet är en stor del av forskningsöversikten då det är denna som är det centrala
för studien. Samverkansarbetet bygger på olika aspekter såsom ansvarsfördelning, attityder
och engagemang hos de professionella. Forskningen visar att samverkansarbetet kräver
resurser och mycket tid för planering. Vidare är det viktigt att de olika professionerna har
kunskaper om varandras ansvarsområden samt att man upprätthåller en god kontakt och gör
gemensamma bedömningar. För att samverkansarbetet ska lyckas är det enligt forskningen
viktigt att inställningen hos de enskilda professionella är god samt att man sätter upp och
arbetar mot gemensamma mål. Forskningen visar att ett gott samverkansarbete med positiv
inställning ökar chanserna att hjälpa den unge i sin situation.

3. Teoretiska perspektiv
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie kommer grunda sig i Organisationsteorin
som ramverk. Det material som samlas in från intervjuerna analyseras med kopplingar till
denna teori för att ge resultatet en större förståelse för de resonemang som presenteras.

3.1 Organisationsteori
Paul Flaa, Dag Hofoss, Finn Holmer-Hoven, Thorstein Medhus och Rolf Rönning (1998)
presenterar en version av Organisationsteori där de använder den som teoretisk grund för
studerandet av organisationer. Teorin ger begrepp, formuleringar och hypoteser som ger en
möjligheten att sammanfatta kunskaper om organisationer (Flaa et al., 1998, s.9).
Organisationsteorin hjälper till att förstå och förklara organisationernas strukturer och
processer. Vidare kan den även hjälpa genom att förbättra organisatoriska strukturer och
processer. Detta gör denna teori både analytisk och reflekterande samtidigt som den kan
användas för att försöka lösa praktiska problem (Flaa et al., 1998, s.11). Organisationsteori
blir relevant för denna studie då den i detta avseende kan hjälpa att analysera och förstå
organisationerna utifrån det insamlade materialet från intervjuerna. Genom det insamlade
materialet kommer organisationsteorin kunna ge djupare förklaringar och förståelser kring de
professionellas egna upplevelser kring organisationerna och samverkansarbetet.

Organisatoriska fenomen kan förklaras utifrån flera nivåer. De fenomen som sker inom
organisationerna är ofta kopplade till både individerna, organisationerna och omgivningen.
Individens attityder och egenskaper kan påverka arbetet inom organisationen.
Organisationens uppbyggnad och processerna inom organisationen är sådant som formar
arbetet. Vidare påverkar även förhållandet mellan olika organisationer och organisationernas
egna beteenden hur arbetet inom och mellan organisationer ser ut (Flaa et al., 1998, s.15). När
det gäller samverkansprojekt är det väsentligt att analysera utifrån organisationens nätverk,
hur relationen ser ut till varandra inom organisationen men även hur relationen till andra
organisationer ser ut (Danermark & Kullberg, 1999, s.61).  Den analys som görs i detta arbete
har ett fokus på dessa olika nivåer. Detta anses mest lämpligt eftersom det som framkommer i
den insamlade empirin kan bygga på både handlingar som individerna (respondenterna)
själva väljer att göra men också att de upplevelser de har kan påverkas av olika
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organisationer. Vidare analyseras materialet utifrån relationen mellan organisationerna, vilket
i detta fall blir mellan skolan och socialtjänsten och hur relationen påverkar deras arbete. Till
sist handlar det både om de individuellas upplevelser men också om samverkansarbetet
mellan flera organisationer.

Professionalisering av organisationer innebär att man som yrkesgrupp får med sig olika
kunskaper och beteenden från den utbildning och den organisation man arbetar för (Flaa et al,
1998, s.62-63). Det är de professionella som är experterna och som bidrar med kunskap till
organisationen. Här kan det uppstå konflikter om de professionellas intresse och värderingar
inte stämmer överens med organisationens faktiska mål. Vidare bidrar professionaliseringen
till en viss syn på olika yrkesgrupper. I och med att de som arbetar för organisationen på ett
sätt formas in i organisationen skapas även en förutsägbarhet. Denna förutsägbarhet kan
handla om exempelvis hur man beter sig inom organisationen. Detta kan göra att utomstående
organisationer och enskilda individer skapar en förväntan kring hur en viss profession beter
sig (Flaa et al., 1998, s.63).

Inom organisationerna finns det även något som kallas för organisationskultur. Denna kultur
kan ha både interna och externa funktioner. Externt kan organisationskulturen påverka
huvudmålen för organisationen och hur organisationens medlemmar ställer sig till detta.
Vidare utgör det även en förståelse hos medlemmarna vilka verkningsmedel som
organisationen har. Det vill säga i vilken utsträckning organisationen handlar och inom vilka
områden (Flaa et al., 1998, s.79).

Något som kan vara svårt inom samverkan, sett till organisationskulturen är de interna
språken som organisationsmedlemmarna har. Flaa et al. (1998, s.79) beskriver att varje
organisation och dess medlemmar vanligen har gemensamma språk och begrepp som de
använder sig av. Detta gemensamma språk används för att organisationsmedlemmarna ska
kunna signalera och kommunicera med varandra. I och med detta menar Flaa et al. (1998,
s.79) att de problem som kan uppstå är att olika organisationer inte har samma gemensamma
språk. Detta kan göra att man uppfattar vissa begrepp olika och det kan vara svårt att förstå
varandra.

Organisationen och de professionella inom dem kan även påverkas av sin omgivning. Både
generella och specifika omgivningar kan påverka. En specifik omgivning som presenteras av
Flaa et al. (1998, s.173) är graden av vänlighet. Graden av vänlighet bygger på omgivningens
attityder mot organisationen och kan även höra samman med organisationens tillgång till
resurser. Uppstår det negativa attityder mot organisationen kommer detta påverka
organisationen negativt och skapa en instabilitet hos de professionella. En del av de generella
omgivningarna påverkar organisationerna i stort, till exempel kan det handla om politiska
eller ekonomiska faktorer i samhället (Flaa et al., 1998, s.168). Ett exempel som Flaa et al
(1998, s.168) tar upp är att om regeringen tar ett beslut kring ett politiskt eller ekonomiskt
ämne som påverkar organisationerna kan detta påverka en organisation i stort men också på
ett internt plan där individerna påverkas i sitt arbete för organisationen. Genom dessa

12



resonemang blir detta tillämpbart i avsnittet om analys och resultat då både skola och
socialtjänsten är kommunala verksamheter som påverkas av politiska beslut.

4. Metod
I följande avsnitt kommer uppsatsens metod att presenteras. En presentation av den
vetenskapsfilosofiska ansatsen kommer redogöras och motiveras. Vidare presenteras
datainsamling, urval, validitet och reliabilitet för att sedan avslutas med ett etiskt
övervägande och diskussion.

Denna studie har för avsikt att undersöka professionellas egna upplevelser av det
samverkansarbete som sker mellan skola och socialtjänst vid arbetet med hemmasittande
elever. Detta undersöks genom en kvalitativ metod där det kommer genomföras intervjuer.
Genom att applicera en kvalitativ metod med ges en djupare bild av professionellas egna
upplevelse av samverkansarbete (Padgett, 2008, s.2).

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade i sin form för att kunna få ut de
professionellas egna upplevelser på ett bra sätt. Genom semistrukturerade intervjuer har det
gjorts ett urval gällande de områden som ska beröras samt några förbestämda frågor kring
dessa (se bilaga 1 och 2). Vidare ges respondenterna möjlighet att relativt fritt berätta kring de
olika områden som tas upp och utifrån det kunna berätta om sina egna upplevelser och tankar.
Det egna berättandet i intervjuerna sker därmed relativt fritt med vissa begränsningar i form
av givna områden (se Aspers, 2011, s.143).

4.1 Avgränsningar
Urvalet för intervjuerna fokuserar på personal från grundskolor från en utvald kommun i
mellansverige samt anställda inom samma kommuns socialförvaltning som arbetar med
myndighetsutövning. Det krav som ställts på respondenterna är att de ska ha någon form av
erfarenhet kring samverkansarbetet med hemmasittande elever. Detta anses avgörande för att
de ska kunna ge en bild av sina upplevelser kring samverkansarbetet vid denna typa av
problematik.

Genom valet av kommunala verksamheter från samma kommun kan upplevelsen av
samverkansarbetet förstås på ett bättre sätt. I och med att respondenterna är från samma
kommun kan en anta att de som arbetar troligen har samma eller i alla fall liknande rutiner
och riktlinjer. Därmed ges en bättre bild över upplevelserna hos de professionella då de
arbetar inom samma område. Hade det istället valts olika kommuner eller eventuellt
fristående skolor kan dessa ha andra rutiner och riktlinjer som skiljer sig mellan varandra.
Därav kan det bli svårare att se samband och få förståelse om det är något som fungerar bra
eller mindre bra i arbetet. Vidare har arbetet ett fokus på grundskolor då skolplikten gäller
där. I grundskolan kan det vara lättare att se vilka elever som blir hemmasittande snarare än
på till exempel gymnasieskolor där det inte finns ett krav på närvaro.
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4.3 Vetenskapsfilosofisk ansats
Den grundläggande utgångspunkten för detta arbete kommer vara en idealistisk ontologi. Den
bygger på att det som existerar är människan och dess medvetande. Vidare måste även
upplevelsen in för att skapa en viss förståelse av existensen (Sohlberg & Sohlberg, 2019,
s.70). Genom att förstå människan utifrån dess egna medvetande och upplevelser skapas en
tolkning och förståelse av upplevelserna. Detta blir relevant i denna studie eftersom det är de
professionellas egna medvetande och upplevelser som kommer tolkas och analyseras vidare.
Den vetenskapsfilosofiska ansatsen kommer ha sitt avstamp i den hermeneutiska traditionen.
Hermeneutiken tar hänsyn till svårigheterna med att tolka och förstå andras medvetanden.
Människor skapar och lever i olika verkligheter. Utifrån olika perspektiv skapas en förståelse
för dessa olika uppfattningar och tolkningar. Tolkningen som görs kan uppfattas som en
cirkel för att beskriva hur förståelseprocessen uppstår (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.87).
Denna cirkel bygger på att man skapar en förståelse av det insamlade materialet genom att
utgå ifrån både helheter och enskilda delar i materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.134.
& Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.87).

Hermeneutiken har en form av pendling och totalisering. Pendlingen fungerar som en
integreringsprocess där man pendlar mellan enskilda delar för att sedan koppla det till en
större helhet. Totalisering innebär att man sätter det enskilda i relation till en större,
tolkningsbar helhet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.106). Utifrån detta kommer det empiriska
materialet som samlats in att tolkas och analyseras genom att försöka skapa en förståelse för
den enskildes upplevelser. När intervjuerna transkriberas till textmaterial kommer detta tolkas
och analyseras utifrån enskilda delar för att sedan koppla ihop dem med en större helhet.
Sohlberg & Sohlberg (2019, s.106) menar att det kan vara svårt att förstå hur de enskilda
delarna och helheten ska tolkas och i förhållande till vad. I kommande analys kommer
helheterna och de enskilda delarna i empirin att tolkas utifrån de personliga upplevelserna hos
de intervjuade och sedan med den teori som presenterats. Epistemologin  formas genom att
förstå kunskapen först genom upplevelserna hos de intervjuade. Vidare kommer dessa
uppfattningar att tolkas utifrån hermeneutiken och till sist analyseras. På detta sätt fastställs
kunskapen utifrån upplevelsen av samverkansarbetet och analysen och resultatet av studien
bygger på tolkningarna av dessa upplevelser.

4.4 Datainsamling
För att hitta informanter till intervjuerna har avdelningscheferna och enhetschefer för
socialförvaltningens IFO barn och unga i den valda kommunen kontaktats via mail och
telefon. Vidare har de chefer som ansett att studien kan undersökas vid deras enhet skickat ut
frågan till deras anställda som sedan anmält sitt intresse. För denna undersökning har två
socialsekreterare valt att delta samt en enhetschef som själv var intresserad av studien.

Kontakten med skolorna i kommunen skedde genom rektorerna via mail och telefon där två
lärare samt en rektor var intresserad av att delta. I de mail som skickats bifogades ett

14



förfrågansbrev (se bilaga 3) med information kring studien samt kontaktuppgifter till
författare och handledare.

Det material som sedan samlats in har utgått från semistrukturerade intervjuer som hölls i
cirka 45 minuter var. Intervjuerna spelades in med samtycke från intervjupersonerna för att
sedan lagras i en mapp som inte synkroniserats till någon molntjänst, detta för att bidra till
ytterligare anonymitet.Valet att ha tre professionella från vardera verksamhet skapar en balans
i materialet där ingen verksamhet kommer ges mer utrymme än den andra. Detta bidrar till att
resultatet och analysen utgår från två verksamheters upplevelser av samverkan mellan
varandra och därmed ger en balanserad bild.

4.5 Analysmetod
Denna studie för sin analys genom en tematisk analys. En tematisk analys analyserar och tar
fram teman och mönster i det insamlade datamaterialet. Braun och Clarke (2006, s.87) tar
upp hur processen går till steg för steg. Det första steget innebär att bekanta sig med det
insamlade materialet. Vid steg två utformar man initiala koder för att sedan i steg tre leta efter
teman. De teman som sedan utformas jämförs med de koder man använt sig av för att sedan
namnge de valda temana. Det sista steget blir sedan att koppla det insamlade materialet till de
teman som valts och sedan utföra en analys av detta med vidare hjälp av den valda teorin.

Utifrån detta har materialet kodats och tematiseras efter gemensamma, relevanta teman som
identifierats vid genomgången av datan. Vidare har materialet presenterats utifrån dessa
teman för att synliggöra de kopplingar som dragits vid arbetet med materialet för att sedan
analyseras och kopplas till den valda teorin och presentera detta i resultat och analysdelen.

De valda teman som formades efter kodningen var:

- Sekretess som ett hinder för kommunikation.
- Frustration inom det organisatoriska och kring problematiken.
- Att vara professionell.
- Ansvarsfördelningen mellan professionerna.
- De professionellas upplevelse av relationen till familjen.
- Gemensamma aspekter av de professionellas upplevelser.

Dessa teman anses relevanta för att på ett tydligt sätt presentera de upplevelser och områden
som de professionella berättade om i intervjuerna. Genom dessa teman presenteras de
professionellas upplevelser och tolkningar utifrån de likheter och skillnader som
synliggjordes vid analysen för att vidare kunna besvara studiens frågeställningar. Den egna
upplevelsen och relationen till familjen kan ses aningen generella men genom dessa teman
belyses många intressanta aspekter av den upplevelse som de professionella berättade om i
sina intervjuer. Således utvecklar dessa teman studiens resultat ytterligare och ger en
intressant presentation av ämnet.
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Den tematiska analysen är inte bunden till något specifikt teoretisk ramverk vilket gör att den
är applicerbar vid olika teoretiska utgångspunkter (Braun & Clarke, 2006, s.81). Empirin som
kodas utifrån ovan nämnda teman är inte bunden till någon specifik teori. Istället fångar dessa
teman i den tematiska analysen upp det viktiga i empirin för att sedan kopplas till arbetets
frågeställningar och vidare skapa en mening för det insamlade materialet (ibid: s.82). Detta
skapar en struktur i redovisningen av empirin för att vidare kunna analyseras, diskuteras och
besvaras utifrån frågeställningarna och den valda teorin.

Förståelseansatsen i analysen utgår från abduktion. Genom abduktionen tas det empiriska
materialet upp, kopplas och analyserar tillsammans med den teori som presenterats. Denna
koppling ger en djupare förståelse för den empiri som samlats in. Utifrån dessa kopplingar
visas ett samband och därifrån ges en förståelse för hur det är grundat (Alvesson &
Sköldberg, 2017, s.14). Utifrån intervjumaterialet och dessa kopplingar kan en därmed öka
sin förståelse kring hur de professionella upplever samverkansarbetet och arbetet i sig med
hemmasittande elever. Vidare ser en om det finns specifika kopplingar mellan upplevelserna
och teorin som presenteras.

Det empiriska materialet som samlas in från intervjuerna kommer att transkriberas och
analyseras utifrån det textmaterial som framställs från transkriberingen. Med en hermeneutisk
ansats kommer texten analyseras och tolkas utifrån enskilda delar och de olika teman som tas
upp för att vidare se intervjuerna som en helhet. Detta anses applicerbart då det ger en
möjlighet att tolka varje enskild intervju men att skapa en förståelse utifrån gemensamma
samband och vidare kunna koppla det till vald teori. Förståelsen för hur arbetet upplevs kan
således bli större. Sköldberg & Alvesson menar att delarna i ett material skapar en förståelse
av helheten samtidigt som helheten kan hjälpa till att öka förståelsen för delarna (Alvesson &
Sköldberg, 2017, s.206).

4.6 Validitet och Reliabilitet
Reliabiliteten i den kvalitativa forskningen är högst central (Ruth, 1991, s.283). I en kvalitativ
studie blir forskaren i sig grunden för reliabiliteten. Forskarens kompetens, selektiva
inställning och egna värderingar är sådant som blir relevant i denna fråga. Forskaren måste se
sina gränser i den egna upplevelsevärlden (ibid: s.284). Vid genomförandet av denna studie är
detta något som tagits i beaktning. I utformningen av intervjuguiden och genomförandet av
intervjuerna har studiens frågeställningar stått i fokus för utformandet och de egna
inställningarna hos författaren har ställts åt sidan. Ruth (1991, s.284) tar även upp att det är
klokt att sätta undan egna värderingar och teorier vid intervjutillfället och enbart fokusera på
den upplevelse och information som ges kring fenomenet. Författarens egna värderingar har
lagts åt sidan och respondenterna har fått berätta utifrån sina egna upplevelser utan att detta
har ifrågasatts på ett sätt som kan spegla författarens egna värderingar och därmed påverka
eller förändra respondenternas svar. Genom att ställa frågor kring själva arbetet men också
kring de personliga upplevelserna har respondenternas kunskaper och upplevelser stått i
fokus för att sedan analyseras, tematiseras och vidare besvara studiens frågeställningar.
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För att uppnå validitet och kunna besvara de utformade frågeställningarna har det gjorts en
noga övervägning av vilka respondenter som kan ge material för att vidare kunna besvara
studiens frågeställningar. För att ta reda på professionellas upplevelser har det varit noga att
finna villiga respondenter som arbetar och har erfarenhet kring just samverkansarbetet kring
problematiken hemmasittande elever. De lämpliga respondenterna har kontaktats via mail och
telefon för att ge information kring vad det är studien vill undersöka. Respondenterna har alla
varit professionella inom organisationerna skola och socialtjänst, detta för att kunna samla in
information kring just deras upplevelser. Den information som framkommit från
respondenterna har sedan utformat relevanta begrepp som kan ge en tydlig bild av denna
upplevelse. Validiteten inom kvalitativ forskning handlar oftast om att utforma begrepp i
slutet av forskningsprocessen samt att relevansen av den insamlade datan presenteras (Ruth,
1991, s.285). Det insamlade materialet har kodats och tematiseras utifrån de gemensamma
upplevelserna som har visat sig i materialet och därmed tagit fram relevanta teman att
presentera och analysera resultatet. Utifrån det Ruth (1991, s.285) presenterar och de
utformade teman som visats anses validiteten av det insamlade materialet vara relevant för att
kunna besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet.

Under intervjuerna är det viktigt att samarbetet mellan intervjuare och respondent är bra.
Detta ökar chansen att respondenten känner sig bekväm i situationen. Ruth (1991, s.286)
anser att det kan förekomma att respondenten inte vill ge viss information på grund av olika
omständigheter. Detta är något som har beaktats under studiens genomförande. Vid
intervjutillfället har det getts tydlig information kring studiens syfte samt hur upplägget för
intervjun kommer att se ut. Detta har gett tydlig information i början av intervjuerna, för att
på så sätt ge respondenterna förutsättningar att förmedla sina upplevelser på det sätt som de
önskar. Genom öppna frågor och ett stort utrymme för egna berättelser har respondenterna
kunnat ge material som sedan ansetts relevant och användbart för en vidare presentation av
studiens resultat och analys.

4.7 Begränsningar
Urvalet i denna studie har begränsats till endast en utvald kommun i mellansverige. Detta gör
att det resultat som presenteras endast kan appliceras på denna kommun. Studiens resultat och
bidrag till forskningsfältet kan således inte appliceras på hela Sverige utan är inom ett
begränsat område. Trots detta bidrar studien med en bild av hur det ser ut i en av Sveriges
kommuner, vilket kan ge inspiration till vidare undersökningar.

Padgett (2008, s.116) tar upp en del problem som kan uppstå vid genomförandet av
intervjuer. Något att se upp med är att man som intervjuare inte avbryter respondenten. Det är
också viktigt att man aktivt lyssnar och formar intervjun utifrån den information som
framkommer. Padgett menar att det ibland händer att man som intervjuare mest sitter och
väntar på att få ställa nästa fråga. Detta gör att intervjun känns fyrkantig och styrd. Med detta
i åtanke har det lagts stor vikt vid att lyssna aktivt på det respondenterna berättar för att sedan
kunna presentera en rättvis bild av det de berättat. Respondenterna har getts utrymme att
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berätta och reflektera kring sina egna upplevelser för att framställa ett så givande material
som möjligt

Antalet respondenter är begränsat till 6 st. Detta i kombination med valet av intervju som
metod gör att materialet inte blir generaliserbart utan att det endast presenteras en bild från
vissa respondenters upplevelser. Det går därmed inte att dra några generella slutsatser utan
den upplevelse som presenteras blir relativt begränsad. Å andra sidan ges en bild hur
upplevelserna kring samverkansarbete ser ut och fungerar utifrån ett relativt fritt berättande
där väsentliga och centrala teman tas upp som framåt bidrar till en djupare bild från de
professionella kring samverkansarbetet.

4.8 Etiska Överväganden
Vid insamlandet av materialet för denna studie har Vetenskapsrådets Forskningsetiska
principer (1990) noga övervägts. Informationskravet har tillgodosetts genom tydlig och klar
information till respondenterna (se Vetenskapsrådet, 1990, s.7). Vid genomförande av en
kvalitativ intervjustudie får man ofta personlig information som ligger nära respondenten.
Därav är det viktigt att informera respondenten kring processen, syftet samt hur materialet
kommer hanteras (Padgett, 2008 s.65). Inför intervjuerna har detta genomgåtts noga med
respondenten för att respondenten ska känna sig trygg kring hur materialet de ger kommer
hanteras. Genomförandet av intervjun har också beskrivits, till exempel att materialet
kommer spelas in med ljud och att en anonymisering sker vid presentationen av resultatet.

Vidare har samtyckeskravet i form av frivillighet, samtycke och rätten att avsluta noga
beaktats (se Vetenskapsrådet, 1990, s. 9-10). Respondenterna har blivit informerade om att
deras medverkan i studien är helt frivilligt och att det är de själva som bestämmer när, om och
i så fall hur deras medverkan avslutas. Vidare har det inhämtats ett samtycke i form av en
samtyckesblankett där respondenten själv ger samtycke till att de har fått information kring
deras deltagande och att de håller med om det som står.

Respondenterna har blivit informerade om att de kommer att anonymiseras i presentationen
av materialet för att öka deras trygghet att kunna berätta deras personliga åsikter och
upplevelser. I kvalitativa studier är det svårt att hålla respondenterna anonyma och säkra på
samma sätt som i en kvantitativ studie. Men genom konfidentialitet kan man ändå garantera
respondenten att deras identitet och privata information inte kommer att visas (Padgett, 2008,
s.67). Detta är något som beaktas och stämmer överens med Konfidentialitetskravet
(Vetenskapsrådet, 1990, s.12) och har applicerats genom att anonymisera respondenterna
samt att studiens författare och handledare är de enda som kan ta del av det material som
insamlats. Respondenterna ges därmed en trygghet att den information de förmedlar inte
kommer avslöja dem som personer.

18



4.9 Metodövervägande och diskussion
Utifrån denna kvalitativa intervjustudie presenteras en bild av hur professionella upplever
samverkansarbetet av hemmasittande elever. I och med att urvalet inte blir speciellt stort
kommer det vara svårt att dra några generella slutsatser utifrån det som vidare presenteras i
resultat- och analysdelen. Genom denna metod ges istället en inblick i hur samverkansarbetet
kan upplevas av de professionella. Vidare kan analysen och resultatet av denna studie bidra
till en utvecklad och djupare bild av detta.

Den valda metoden har krävt eftertänksamhet för att genomföra en insamling som inte
speglar författarens egna ställningstaganden och inställning. Vid utformandet av
intervjuguiden samt genomförandet av själva intervjuerna har det varit viktigt att ge
respondenterna det utrymme de behöver för att förmedla deras personliga upplevelser. Detta
är av särskild vikt för att kunna besvara studiens frågeställningar på ett så korrekt sätt som
möjligt. Samtidigt som denna metod kräver eftertänksamhet kan det material som inhämtats
ge en personlig bild av hur situationen ser ut. Genom att endast vägleda respondenterna
genom intervjun i form av viss struktur på frågorna samt relevanta ämnen presenteras
respondenternas egna upplevelser kring det valda ämnet. Å andra sidan kan respondenterna
själva välja vilken bild de vill ge kring problematiken, vilket blir svårt att styra som forskare.
Respondenterna kan exempelvis välja att ge en förskönad bild av situationen vilket därmed
kan ge en förskönad bild i resultatet av denna studie. Detta är något att ha i åtanke då det
därmed kan påverka det bidrag som denna studie ger till forskningsfältet.

Metoden ger respondenterna möjlighet att förmedla sina egna upplevelser som sedan
analyseras vidare utifrån just dessa upplevelser. Analysmetoden och genom en abduktiv
utgångspunkt blir det insamlade materialet det centrala i studien. Delarna och helheterna som
visas i materialet analyseras utifrån de gemensamma teman som visar sig. Detta ger därmed
en tydlig bild av vilka för och nackdelar som upplevs av de professionella inom dessa
arbeten. Utifrån detta kan således frågeställningarna besvaras och därmed uppfylla studiens
syfte.

5. Resultat och Analys
Materialet som samlats in i denna studie presenteras via centrala teman som skapats utifrån
kodning av materialet. De teman som materialet presenteras efter är följande:
“Sekretess som ett hinder för kommunikation”, “Frustration inom det organisatoriska och
kring problematiken”, “Att vara professionell”, “Ansvarsfördelningen mellan
professionerna”, “De professionellas upplevelse av relationen till familjen” samt
“Gemensamma aspekter av de professionellas upplevelser”.

Nedan kommer dessa teman att presenteras utifrån materialet från intervjuerna för att sedan
analyseras utifrån den valda teorin. Resultatet och analysen kommer sedan att diskuteras i en
avslutande diskussion där arbetets frågeställningar kommer att besvaras.
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5.1 Presentation av respondenterna
Samtliga respondenter har fått fingerade namn för att bibehålla deras anonymitet och samtliga
arbetar inom samma kommun.

Från socialtjänsten:
- Linda: Arbetar som socialsekreterare sedan 5 år tillbaka. Arbetar med att utreda

ungdomar 13-18 år.
- Kristoffer: Enhetschef på en ungdomsenhet vid socialförvaltningen. Arbetat med

detta sedan 17 år tillbaka.
- Lena: Socialsekreterare på en ungdomsenhet sedan 1.5 år tillbaka.

Från skolan:
- Johan: Rektor för två låg/mellanstadieskolor. Arbetat som lärare i 10 år och

skolledare i 10 år.
- Bengt: Lärare och mentor på mellanstadiet.
- Tobias: Lärare och mentor på högstadiet sedan 21 år tillbaka.

5.2 Sekretess som ett hinder för kommunikation
Ett problem som tas upp när respondenterna intervjuas är, framför allt av den skolpersonal
som intervjuats, att sekretessen ibland kan upplevas som ett hinder.

Lärare Bengt menar att sekretessen kan upplevas som ett hinder när det gäller arbetet med
den unge ifråga. Han anser att sekretessen kan påverka så att behandlingen och bemötandet
kring problemet går långsammare.

Och det är bra att det är sekretess men det gör ju också att det inte går att göra några
snabba ryck på det sättet - och det tycker jag kan vara frustrerande. (Bengt)

Även lärare Tobias känner att det ofta är så att lärarna inte får så mycket återkoppling kring
vad som händer kring eleverna. Något som han känner en viss frustration över. Tobias menar
att socialtjänstens sekretess gör det svårt för dem att återkoppla till lärarna hur det går för den
unge. Vidare anser han att lärarna gör ett stort arbete kring eleverna och att det skulle
underlätta om de olika professionerna kunde arbeta på ett annat sätt kring sekretessen.

/…/ man blir ju lite som socialtjänsten på ett vis, man hjälper till mycket och så. Då
skulle man ju vilja ha lite mer information tillbaka ibland - men det blir svårt och jag

förstår det men det blir frustrerande. (Tobias)

Utifrån det Tobias berättar kan detta tolkas som att det skapar en känsla av att de lämnas
utanför. Att de skulle vilja ha en tydligare återkoppling för att känna en större delaktighet
kring vad som händer runt den unge i fråga. Däremot visar han på en förståelse för
sekretessen och att det inte går, även om det är något han skulle önska kunde ändras på.
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Den problematik som uppstår kring sekretessen och lärarnas upplevelse av att det begränsar
arbetet kan tolkas utifrån de olika gemensamma språk organisationerna har (se Flaa et al.,
1998, s.79). Skolan anser att de följer sin sekretess och socialtjänsten påpekar sin sekretess -
som för lärarna blir ett frustrationsmoment då de inte fullt ut delar uppfattning av innebörden
av detta. De olika språken skapar i detta fall en frustration. Även om det finns en viss
förståelse kring de olika innebörderna av sekretess är det ändå något som påverkar arbetet.
Detta leder till att lärarna känner sig utelämnade kring arbetet med dessa ungdomar. Denna
upplevelse kan ses som ett hinder då det är något som man skulle kunna anta kan påverka
stämningen mellan de olika professionerna. Då det ska ske ett samarbete mellan
professionerna för att den unge ska få den hjälp de är i behov av, är det viktigt att det finns ett
bra samspel mellan de professionella.

Vidare tas sekretessen även upp av socialtjänsten. Socialsekreterare Lena berättar att det
ibland märks från skolans håll att de blir frustrerade över att inte få mer information kring den
unge. Hon menar att det hänger på föräldrarna eller den unges samtycke att utlämna
information vidare eller inte.

Och utifrån att vi har en så stark sekretess så kan vi inte bara klampa rätt över det, utan
vi måste ta hänsyn till det. (Lena)

Den återkoppling som kan ges till skolan är genom den orosanmälan som görs. Lena berättar
att anmälaren kan kryssa i en ruta i anmälan som säger att de önskar återkoppling. Den
återkoppling som kan ges till dem då är om socialtjänsten väljer att inleda en utredning eller
inte.

Då kan de ibland ha följdfrågor eller vilja veta mer liksom, det är klart, de är ju oroliga
och vill veta lite hur de ska hantera situationen men där måste vi vara tydliga, speciellt

till en början, att "tyvärr, som det ser ut just nu, kan vi bara inhämta information, inte ge
ut någon”. (Lena)

Det skolan kan göra i dessa lägen är att hjälpa socialtjänsten i sitt utredningsarbete genom att
ge information kring situationen och eleven. Detta kan socialtjänsten således använda vidare i
sin bedömning. Lena berättar att just i dessa typer av ärenden, vid samarbete med skolan, blir
samtycket otroligt viktigt. Professionernas förväntningar på varandra och hur de förväntas
bete sig kan spela in i hur de bemöter varandra (jfr. Flaa et al., 1998, s.63). Skolan upplever
en frustration och uppfattar socialtjänsten som sluten i och med sin sekretess. Utifrån sin
organisationskultur och den professionalitet som socialsekreterarna har förväntas de följa
sekretessen, samtidigt önskar lärarna en öppen kommunikation med socialtjänsten. Detta är
givetvis lagstadgat men det kan ändå bidrar till en förväntan hos de professionella kring
samverkansarbetet, något som verkar stämma då socialsekreterarna också upplever att lärarna
anser att det blir en försämrad kommunikation samt att de också ser vissa begränsningar i
samverkansarbetet. Problemet med sekretessen är något som därmed påverkar relationen
mellan de olika professionerna. Vidare kan frustrerade och begränsade relationer påverka det
samverkansarbete som görs. Det är viktigt att professionerna har en bra relation till varandra
för att kunna arbeta med varandra på bästa sätt. Genom denna problematik kan således
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samverkansarbetet påverkas till det negativa när lärarna inte känner sig fullt delaktiga i
situationen och har svårt att veta hur de ska bete sig och handla gentemot den unge och dess
familj.

5.3 Frustration inom det organisatoriska förutsättningarna och kring
problematiken
Ett annat tema som tas upp både i förhållande till sekretessen men också överlag, är
frustrationen som finns kring samverkansarbetet. En frustration som kommer upp är när
samverkansarbetet brister på ett eller annat sätt. Dels kan det vara likt det som lärare Bengt
berättar att det kan vara frustrerande att saker och ting tar tid på grund av de olika
sekretesserna. Det kan även vara frustrerande med anledning av de olika arbetssätten.

Socialsekreterare Linda berättar att: “Man jobbar så olika fast man jobbar mot samma sak”.
Hon pratar om att de olika organisationerna arbetar åt samma håll fast inom sina olika
professioner. Detta kan ses som att det finns en tydlig organisationskultur inom både skolan
och socialtjänsten (jfr. Flaa et al., 1998, s.79). De är måna om organisationens huvudmål,
Barnets bästa, men även det aktuella målet som organisationerna samverkar kring, vilket är
att få den unge att komma tillbaka till skolan och ha en fungerande vardag. Linda menar å
andra sidan att det finns en frustration som främst bygger på att de olika arbetssätten påverkar
samverkansarbetet. Något hon menar påverkar detta är att de olika professionerna har olika
resurstillgångar. Som Flaa et al. (1998, s.168) tar upp påverkas organisationer av sin
omgivning, både generellt och specifikt. I och med Lindas uttalande kring resurser kan detta
förstås som en generell påverkan som påverkar organisationernas arbete och förutsättningar.
Resurserna är något som kan komma att påverka organisationernas förutsättningar. Det kan
exempelvis ha att göra med ekonomin eller tiden. Finns där inte tillräckligt med pengar för att
kunna sätta in vissa insatser kan detta skapa problem hos organisationerna då de inte har
möjlighet att sätta in de resurser de skulle önska. Vidare kan det vara svårt att som individ
inom organisationen få tid utöver sina andra arbetsuppgifter att hjälpa och stötta den unge och
dess problematik. Detta är något som kan skilja mellan de olika organisationerna vilket gör
att en frustration kan byggas upp, både inom men även gentemot andra organisationer. Har
inte de olika professionerna samma tillgångar och möjligheter kan detta leda till att
frustrationen växer sinsemellan för att man inte har en förståelse för varandras arbetssätt och
möjligheter att hjälpa till. Detta är något som Linda tar upp. Hon upplever inte att de aktuella
aktörerna i samverkansarbetet har samma tillgångar och resurser, vilket gör att arbetet ser
olika ut för organisationerna.

Frustration kan även uppstå på andra sätt hos professionerna. Enhetschefen Kristoffer berättar
att även om stämningen upplevs bra, kan frustrationen lysa igenom.

Jag hör på mina kollegor också att man hanterar det väldigt olika och ibland är det
"varför blir det inget, varför händer det inget här?".
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Frustrationen i det här fallet hänger mycket på att man blir frustrerad över situationen och att
man upplever att inte de andra professionerna gör tillräckligt mycket. Vidare berättar
Kristoffer att det ofta är problem som har pågått under en längre tid. Det är oftast då
frustrationen kryper fram och man vill att det ska hända något. Han menar därmed att det är
viktigt att fokusera på problemet:

Man vill att det ska ske snabba förändringar, vilket sällan går. Det tar lång tid och då
gäller det att förstå problematiken och se vilken ända man ska börja. Man kan inte dra i

alla trådar samtidigt. Vad är grundproblematiken och vem jobbar med det?

Flaa et al. (1998, s.79) tar upp att organisationer skapar egna språk och begrepp som de sedan
använder för att kommunicera inom organisationen. Dessa begrepp har inte alltid samma
betydelse för andra organisationer, vilket kan uppstå som ett samverkansproblem när man
inte förstår varandra. Detta skulle kunna kopplas till den frustration som Kristoffer beskriver.
Frustrationen växer när inget sker och de professionella börjar ifrågasätta varandras
prioriteringar och arbetssätt. Frustrationen blir därmed ett problem med flera aspekter. Dels
påverkas organisationerna av deras olika tillgångar till resurser och vilken möjlighet de har
att göra något nu, tidsmässigt. Frustrationen kan också påverka stämningen mellan
organisationerna när frustrationen stiger och ingenting händer. Denna frustration skulle
således kunna grundas i en oförståelse för respektive organisation. Tidsaspekten och de olika
organisationernas arbete är något som även frustrerar lärare Bengt:

Det är två olika organisationer och två olika processer och det är olika sekretesser inom
olika yrkeskategorier. Det är bra att det är sekretess men det gör ju också att det inte går

att göra några snabba ryck på det sättet - och det tycker jag kan vara frustrerande.

Detta är förenligt med det som enhetschef Kristoffer också nämner att han ser. Att
frustrationen över att det tar lång tid att ta hand om dessa problem påverkar de professionellas
inställning. Vidare kan dessa resonemang kopplas till de olika professionernas förväntningar
på varandra med tidsaspekten som en förväntan (se Flaa et al. 1998, s.63). Genom att
professionerna vill att det ska hända något men när det tar tid skapas en frustration. Det finns
en förväntan att problemet ska lösas genom de gemensamma insatserna, blir det då någon
profession som handlar långsammare av någon anledning byggs frustrationen upp. De olika
tidsramarna som professionerna arbetar utifrån kan påverkas av olika aspekter som kan vara
svåra att se eller förstå om man inte tillhör just den professionen. Exempelvis kan det även
här vara en fråga om resurser. En organisation kan ha mer tid och personal att lägga på denna
typ av problematik medan en annan profession har svårt att hitta tid och utrymme för att
genomföra de insatser man kommit fram till. De professionella kan således bygga upp en
frustration utifrån att de prioriterar denna problematik eller just detta fall olika.

En annan form av frustration som framkommer från respondenternas upplevelser är
frustrationen från föräldrarna. Flera av de inom socialtjänsten som blev intervjuade berättar
att de ofta upplever att det finns en stor frustration, men även en uppgivenhet hos föräldrarna.
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För många föräldrar har ju under en lång period verkligen försökt. Både att motivera,
vara där på morgonen, dra upp ur sängen och göra frukost och vissa föräldrar skjutsar

också. Och att efter en tid ger man upp lite liksom. (Lena)

Socialsekreterare Lena menar att hon förstår frustrationen hos föräldrarna och att den i viss
mån kan färga av sig till de professionella. När organisationerna inte kan erbjuda mer hjälp
eller stöd till den unge eller familjen byggs denna frustration på ytterligare. Denna
uppgivenhet och frustration påverkar dock sällan inställningen mot de professionella. Lärare
Bengt berättar att han upplever att familjerna ofta visar en stor tacksamhet och har en
förståelse för att de professionella gör så gott de kan i sin situation. Lärare Tobias berättar
också att ibland gör man saker som man kanske inte “ska” enligt sina arbetsuppgifter, något
som han upplever brukar uppskattas av föräldrarna.

Med de här eleverna måste man nästan gå utanför vad man förväntas göra. Man kanske
till och med måste åka hem och hämta dem eller möta upp eller.. ja.. sitta med dem på
raster. Så föräldrarna blir väldigt tacksamma upplever jag det. De förstår att man gör

mer än man kanske behöver. (Tobias)

Genom att vara tillmötesgående mot föräldrarna och visa på en förståelse för deras frustration
ser vi här att individen handlar för sin organisation. En organisation som har ett tydligt
huvudmål och en tydlig profession ger individerna en vilja, genom sin professionalisering, att
uppnå detta mål (Flaa et al., 1998, s.63). Detta är något som Tobias i det här fallet visar. Trots
att det inte är inom hans arbetsuppgifter tar han sina egna kunskaper och värderingar i
beaktning och ser till organisationens mål för att agera i denna riktning. Detta är enbart vad
de professionella uttryckt att de upplever och eftersom det är en andrahandskälla på vad
familjen anser kring detta arbete går inte att anta utifrån denna information. Trots detta kan
man utgå från de professionellas upplevelse av familjens frustration. Här synliggörs en
upplevelse av både frustration och tacksamhet. Dessa känslor blir därmed något som de
professionella upplever att de måste hantera utifrån familjerna. Vidare ställer detta ett krav på
professionerna och deras arbete. De professionellas bemötande och arbetssätt kan påverkas av
dessa beteenden (se Flaa et al., 1998, s.173). Som professionell handlar det därmed om att
arbeta på individnivå och bemöta dessa känslor på ett bra sätt, samtidigt som de måste arbeta
utifrån organisationens kultur, huvudmål och verkningsmedel.

Frustrationen inom samverkansarbetet upplevs därmed påverka samverkansarbetet på ett eller
annat sätt. En kan tänka att denna frustration ligger på flera nivåer inom organisationen som
påverkar arbetet (se Flaa et al., 1998, s.15). Utifrån en individnivå kan en se att de
professionellas attityder till varandra påverkas av frustrationen. Även om det inte alltid är
något som de visar för varandra kan där finnas en frustration kring hur de andra individerna,
från andra organisationer, väljer att agera och arbeta. Individerna styrs av sin organisation
men påverkar även arbetet beroende på hur de själva arbetar och ställer sig till den
problematik de arbetar med. Frustrationen kan tänkas grundas på den organisatoriska nivån.
Utifrån de arbetssätt, resurser och huvudmål som organisationen har kan detta påverka hur
arbetet ser ut. Den frustration som växer kring till exempel tidsaspekten har ofta att göra med
organisatoriska frågor där det handlar om hur snabbt en profession har möjlighet att behandla
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problematiken och starta upp de insatser man kommit överens om. Till sist kan en se att
frustrationen över dessa arbetssätt får en interorganisatorisk påverkan. Finns där en
frustration mellan de olika professionerna försvåras samverkansarbetet och det blir
problematiskt att kunna sköta arbetet på ett korrekt sätt. Likt det enhetschef Kristoffer säger
är det viktigt att fokusera på problemet och inte låta frustrationen ta över. Genom att försöka
hålla god ton mellan professionerna och inte låta frustrationen ta över ökar möjligheterna för
arbetet att lyckas bättre.

5.4 Att vara professionell
Att hålla sig professionell är något som de intervjuade tar upp. Lena från socialtjänsten anser
att de osämjor och oenigheter som kan finnas mellan organisationerna inte bör skina igenom.
Hon menar att det är viktigt att hålla arbetet på en professionell nivå, speciellt vid möten med
familjerna.

Även Kristoffer från socialtjänsten nämner att det är viktigt att man vid samverkansmöten
presenterar sin egen profession och vad man kan bidra med för hjälp. Han menar att det
sällan blir bra om man ska lägga sig i andras ansvarsområden. Rektor Johan, från skolans håll
pratar också om detta och menar att det kan påverka hur familjen upplever de olika
professionerna.

Det får inte bli “pajkastning” liksom, som att “jag tycker ni ska göra såhär” eller “ni
ska göra det här”. Det får ju inte liksom ske, det blir ju inte professionellt inför

vårdnadshavarna. Då har vi ju förlorat hela mötet. (Johan)

Johan anser att det som ska vara viktigast vid dessa möten är att barnet är i fokus samt att
man lyssnar till det familjen har att säga. Även tillit till varandras professioner är något som
han tar upp. Det är viktigt att kunna lita på att de andra professionerna gör sitt yttersta för att
hjälpa den unge i fråga. Detta kan tolkas som att den externa organisationskulturen bidrar till
att de andra professionerna litar på varandra och har ett förtroende till att de följer sina
möjligheter så gott de kan (se Flaa et al., 1998, s.79). Genom en tydlig organisationskultur
och att de professionella kan lita på varandra i dessa fall bidrar det till ett professionellt
intryck av de olika organisationerna. Detta kan därmed tänkas höja förståelsen för varandra
som professionella när man har större koll på vad respektive profession gör och även ha den
förmågan att hålla sig professionell i detta och inte försöka ta över andra professioners arbete.
Däremot kan professionerna försöka hitta en “Quick-Fix”, vilket gör att de går emot det ovan
och professionerna lägger sig i varandras idéer.

Det blir inte professionellt när man håller på och berättar vad den andra enheten ska
göra utan man håller sig till sin sak och ser vad det bästa är där. (Johan)

I dessa fall blir det viktigt att förhålla sig till de externa faktorerna som organisationsteorin
lyfter och komma ihåg de verkningsmedel varje profession har tillgång till, och hålla sig till
sitt eget (Flaa et al., 1998, s.79). Genom detta ges ett professionellt intryck av
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organisationerna och man bidrar således till det som enhetschefen Kristoffer och rektorn
Johan tar upp, att familjen tar en på allvar och ser dem som professionella organisationer.

Vidare anser Johan att det är bra om de olika professionerna som ska samverka har ett
“förmöte” tillsammans. Under detta möte menar han att de olika professionerna kan
presentera sina planer och hur de kommer gå vidare i ärendet. Detta bidrar till att de
professionella är mer förberedda inför mötet och kan därmed ha en mer professionell
ställning till vårdnadshavarna. Genom denna förberedelse minskar man även risken att som
professionell bli förvånad över en annan professions tankar eller tillvägagångssätt under
mötet. Detta bidrar till ett professionellt intryck där professionerna visar att de har en
gemensam plan för den unge och att de är eniga i det framtida arbete som ska ske med dem.
Johan berättar dock att detta inte alltid görs då det även här ofta saknas tid för förberedelser.
Han upplever att i de bästa av världar sker detta varje gång, något han skulle vilja förbättra
utifrån dagens situation. Johan upplever att dessa förmöten är bra just för att de olika
professionerna kan framstå som professionella inför vårdnadshavarna om de är väl
förberedda tillsammans.

När familjerna bygger upp en förväntan av en organisation är det viktigt att hålla sig
professionell (se Flaa et al., 1998, s.63). Repondeterna nämner ovan att det är viktigt att hålla
sig professionell i samverkansmöten, framförallt inför vårdnadshavarna. Här kan en tänka att
de professionella upplever att det finns en förväntan på dem hur de ska bete sig utifrån den
bild de upplever att vårdnadshavarna har. Eftersom de är företrädare för en organisation som
anses professionell och därmed ha en viss kunskap väntas de uppträda på ett visst sätt.
Individerna i organisationen har därmed ett visst ansvar att bete sig professionellt och visa att
de är samspelta och överens organisationerna emellan när de möter familjen.

5.5. Ansvarsfördelningen mellan professionerna
Ansvarsfördelningen mellan de olika professionerna är något som tas upp under intervjuerna
och de upplever att det är viktigt med ansvarsfördelningen kring dessa ungdomar. Rektor
Johan berättar att alla professioner brukar arbeta från samma sida, det är sällan som man
sätter sig emot varandra.

Vi vill ju barnet det bästa och alla parter är ju där för barnet, så vi måste ju samarbeta
annars funkar det inte. (Johan)

Organisationskulturen kan påverka organisationers huvudmål (Flaa et al., 1998, s.79). Utifrån
det Johan nämner kring att alla professioner arbetar mot och utifrån samma mål vilket är
barnets bästa kan detta ses som en organisationskultur. Det gemensamma målet från de båda
professionerna kan således bidra till att målet blir centrum för deras arbete, vilket kan sägas
växa fram ur organisationernas kulturer.

Något som lyfts är att det är viktigt att man ser problematiken och arbetar mot den.
Enhetschefen Kristoffer menar att det är viktigt att skolan har gjort det den bör, i form av
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åtgärdsprogram och liknande, innan socialtjänsten kan kliva in och hjälpa till. Han menar att
det är viktigt att skolan i första hand tar sitt ansvar, för att socialtjänsten sedan kan kliva in
vid behov.

Socialtjänsten har ett yttersta ansvar, men det är innebär inte att man tar över andra huvudmäns
ansvar, alltså vi ska inte ta över skolan. (Kristoffer)

Han menar att det är viktigt att vara tydlig i detta, även om skolan ibland kan tycka att detta
är fyrkantigt. Kristoffer anser i vissa fall att skolan inte har koll på vilket ansvar socialtjänsten
tar i dessa fall och att det därmed blir missförstånd i de fallen som socialtjänsten väljer att
inte göra något. Utifrån att organisationsteorin och att organisationernas handlingar ofta är
kopplade till individernas handlande och organisationens mål, påverkar detta
ansvarsfördelningen och hur de olika organisationerna agerar utgår från varandra (Danermark
& Kullberg, 1999, s.61). De professionellas handlingar påverkas av hur de andra
organisationerna bemöter problemet, precis så som Kristoffer tar upp. Detta påverkar således
både individens handlande (ex. handläggare) och organisationens. Det kan ske i form av vilka
beslut socialtjänsten kommer ta utifrån vilka insatser som redan är gjorda. Här kan
ansvarsfördelningen således bli otydlig. När skolan anser att socialtjänsten är fyrkantig och
enligt dem inte tar sitt ansvar kan en anta att det kan uppstå viss konflikt mellan de olika
professionerna. Socialtjänsten anser å ena sidan att den inte kan ta något ansvar i problemet
förrän skolan gjort det den är ansvariga att göra. Medan de professionella på skolan å andra
sidan kan tycka att de gjort allt de kunnat och därmed vill lämna över en del ansvar till
socialtjänsten.

Socialsekreterare Linda berättar att hon upplever att skolan allt som oftast tar sitt ansvar och
att den gör sitt yttersta för att barnet ska komma till skolan. Detta kan tyda på att de
professionella inom skolan har bra koll på sin organisations ansvar och är villiga att arbeta för
de mål som finns.

Lärare Tobias berättar att det brukar gå ganska långt innan skolan tar kontakt med
socialtjänsten:

/…/ vi på skolan brukar planera saker ganska långt. Om vi inte kommer längre så anmäler vi så gör
socialtjänsten vissa saker med familjen och där är vi inte med alls.

Här kliver alltså skolan åt sidan och samverkan kan avta till viss del. Lärare Tobias nämner
under intervjun att de sällan är en del av det arbetet som socialtjänsten gör. Därmed kan detta
tolkas som att skolans organisation gör det de kan fram tills att de anser att de gjort allt.
Därifrån kliver de åt sidan och låter en annan organisation ta vid. För just lärarna leder detta
till att de inte längre är lika delaktiga i problemet. Detta kan ses som att individerna i
organisationen inte känner att de kan agera mer utifrån sin egen organisation och därmed
förlitar sig på professionella inom andra organisationer. Även rektor Johan pratar om detta.
Han säger att kontakten med socialtjänsten är begränsad. Det händer att de har gemensamma
möten med vårdnadshavarna men att detta endast sker några enstaka gånger, ofta innan en
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anmälan görs. Trots detta anser Johan att det inte är ett problem, utan snarare att varje
profession håller sig till sitt område:

Det viktiga här handlar om att inte spilla över ansvar på varandra. Det är så. Skolan gör vad skolan
gör och socialtjänsten gör vad socialtjänsten gör. Och sen kan man komma med tips och råd. Men det

är oerhört viktigt att man håller sig till det man jobbar utifrån.

Här ser vi att organisationernas ramar styr individernas handlande. När individerna anser att
de gjort sitt inom de verkningsområden som deras organisation har, är det upp till en annan
organisation att ta vid. Johan lyfter även vikten vid att hålla sig till just dessa
verkningsområden och inte som individ kliva över de organisatoriska gränserna.

Samverkan mellan de olika professionerna förekommer ändå i vissa fall och det presenteras
av flera intervjupersoner. Denna samverkan sker oftast i ett forum som kallas SIP-möte (SIP
= Samordnad Individuell Plan). Där samlas de professioner som har kontakt med den unge
eller familjen för att sedan diskutera läget och för att planera framåt. Enhetschefen Kristoffer
anser att dessa möten kan användas “lite slentriant”, att det snarare blir som ett nätverksmöte.
Han berättar också att skolan ofta försöker trycka på socialtjänsten att kalla till dessa möten
för att de vill komma i kontakt med BUP. Det är nämligen så att SIP-möten kräver en
obligatorisk närvaro för de professioner som kallas. Vidare anser Kristoffer att dessa möten
trots allt är fullt behövliga för att kunna planera för den unges situation tillsammans.
Socialsekreterare Linda anser att dessa forum är mycket bra av flera anledningar:

Jag tycker mycket om forum som SIP-möten, alla är på plats, familjen behöver inte springa på massa
olika möten /…/Det dokumenteras, man följer upp.

Under SIP-mötet, berättar också socialsekreterare Lena, att man tydliggör vem som har vilket
ansvarsområde. Det handlar även om att planera framåt, vilka som ska göra vad. Sedan bokas
ett uppföljande SIP-möte in där man går igenom hur det har gått och om de olika
professionerna gjort det som man kom överens om. Något som däremot nämns kring dessa
möten är att det kan ta lång tid att få till. Lena menar att tidsaspekten kan vara ett hinder för
att få till dessa typer av möten:

Jag önskar att det vore rent praktiskt lättare att få till sådana här möten./…/lärare, rektorer, de har
mycket att göra, ett tajt schema - det ska rättas prov och hållas lektioner. Vi på socialtjänsten har ju
tyvärr också ganska hög arbetsbelastning. Och att liksom få ihop ett gemensamt möte som ska klaffa

både med, föräldrarnas, ungdomens, vårt och skolans schema, det drar ofta ut på tiden.

Här ser visas en vilja som tyder på att organisationerna vill kunna arbeta tillsammans med en
tydlig ansvarsfördelning. Det som sätter hinder för processen är oftast tidsaspekten.
Organisationer påverkas av deras omgivning, både generellt och specifikt (Flaa et al., 1998,
s.173). Här kan man se att de professionellas andra arbetsuppgifter som de har inom
organisationen påverkar tidsaspekten. Det måste tas hänsyn till de resterande delarna inom
organisationen och det blir därmed svårt att få till passande tider för samtliga parter. Om detta
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beror på generella eller specifika faktorer i omgivningen är svårt att säga, men i och med att
det är flera olika organisationer kan det därmed bero på olika påverkansfaktorer från
respektive omgivning.

Ytterligare en åtgärd som tas upp av enhetschef Kristoffer och rektor Johan är
skolkoordinatorerna. Dessa arbetar inom kommunen och finns till hands för att hjälpa skolan
och familjer att skaffa ytterligare insatser/hjälp som kan vara behövlig.

Utifrån detta upplevs ansvarsfördelningen relativt tydligt och de professionella lyfter vikten
av att ta sitt eget ansvar och lita på de andra professionerna. SIP-möten fungerar som en bra
kartläggning av problemen och vilken profession som bör göra vad och skolkoordinatorerna
hjälper till att hålla kontakten mellan de aktuella professionerna. Även om det finns
förbättringspotential anser de professionella att det fungerar relativt bra. Därmed kan en anta
att de organisatoriska omgivningarna och kulturerna för det mesta kommer överens i de fall
där SIP-möten hålls och flera organisationer ska samverka i ett gemensamt fall.

Å andra sidan framkommer det en viss oenighet kring vem som har ansvaret om det är så att
den unges situation inte förbättras. Lärare Bengt menar att skolan kan försöka samverka med
andra professioner men att om inte den unge kommer till skolan begränsas deras möjligheter
att hjälpa.

Vi som skola kan inte gå och hämta eleven och tvinga eleven till skolan och tvinga hit dem. Det är inte
vår uppgift. /…/ Sen får ju vi.. ta kontakt med socialtjänsten för att säkerställa att eleven kommer till

skolan och får sin undervisning. (Bengt)

Här menar han att ansvaret hamnar hos socialtjänsten och att det inte är förrän den unge
kommer till skolan som de kan vara behjälpliga. Socialtjänsten å andra sidan lyfter sina olika
insatser som de kan erbjuda men att det sedan slutar där.

/../om det inte blir någon förändring i det, då har vi gjort det vi kunnat tyvärr. Då ligger det lite hos
skolan eller hos andra aktörer. (Lena)

Detta tyder på att det finns olika inställning hos de professionella vem som tar vid när den
unge inte tar sig till skolan och “allt” är gjort. Likt organisationsteorins diskussion kring
förväntningarna på de olika professionerna (Flaa et al., 1998, s.15), ser man här att det finns
en förväntning på ansvarstagandet. Det kan tolkas som att de skjuter över visst ansvar till
varandra, vilket en kan anta bygger både på förväntningar om vilken organisation som tar
ansvar. Men också utifrån hur man väljer att handla i relation till varandra. Här blir det
relevant att se relationen mellan organisationerna då det i detta fall, när den unge inte går till
skolan, blir svårt att avgöra vem som ansvarar för att den unge kommer tillbaka. Detta kan
ses som en organisatorisk fråga då det inte är fråga om hur individen i organisationen handlar
utan snarare vilka mål och riktlinjer organisationen har. I relation till detta berättar
intervjupersonerna om de problem som de stött på i samverkansarbetet.
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Det är det som är svårt.. om allt man försökt med inte funkar /…/ Då står man där med en elev som
inte kommer. Men det är klart, det är anmält till kommunen och.. man kanske kan få någon hjälp

därifrån. Men ja.. man står ju ändå där med en elev som inte går till skolan. (Tobias)

Respondenterna uttrycker att de anser att ansvarsfördelningen är tydlig så länge insatserna
fungerar. Då vet man vilken profession som ansvarar för vad och kan därmed se en tydlig
organisationskultur - de är medvetna om sina egna men även de andras verkningsmedel (Flaa
et al., 1998, s.79). När insatserna däremot inte fungerar brister tydligheten mellan
organisationerna. Det är inte helt självklart vem som ska ta ansvar om den unge fortsätter
vara hemmasittande, utifrån respondenternas svar ser man att de gärna anser att det är den
andra professionens ansvar. Detta kan därmed bli ett problem som uppstår. I och med att
respondenterna upplever att det är den andra organisationens ansvar om den unge inte hjälps
av insatserna och kommer iväg till skolan finns risken att de glöms bort av båda
organisationerna. Detta tyder på att även om organisationskulturen är tydlig och det finns en
viss kunskap om varandras professioner tyder inte något av det insamlade materialet på att
det är någon som vet vem som tar ansvar när insatserna inte fungerar.

5.6 De professionellas syn på familjens bemötande
Upplevelsen av hur familjen och vårdnadshavarna bemöter de professionella i denna
problematik är ytterligare ett centralt tema. Socialsekreterare Linda berättar att familjerna ofta
är öppna och vill ha hjälp, men att de inte vet hur. Vårdnadshavarna beskrivs som uppgivna
och slutkörda av samtliga respondenter. Lärare Bengt nämner också att han upplever att det
visas en förståelse från föräldrarnas sida:

De har uttryckt att de ser att vi gör allt vi kan och att det inte ska falla någon skugga på oss för de
har sett att vi vänt och vridit på varje sten för att det ska funka. De känner mer en hopplöshet över

situationen. (Bengt)

Även socialtjänsten upplever att föräldrarna är positiva till att ta emot hjälp och stöd av
professionerna. Däremot upplever Kristoffer från socialtjänsten att ibland kan inte
socialtjänsten kliva in och hjälpa i den situationen precis där och då, vilket ändå förstås av
föräldrarna.

Ibland är man införstådd med varför vi inte gjort saker och ting och tycker det är okej. Ibland så är
det så att vi lägger ner det här just nu och att ni får återkomma för att det här blir en för stor

belastning för er som familj och på barnet. (Kristoffer)

Han anser att det är viktigt att familjen får ta en sak i taget. Har de redan många kontakter
med olika professioner är det viktigt att det inte blir för många så att de inte får energi att
orka med vardagen. I detta fall väljer individerna att agera utifrån sina egna bedömningar
trots organisationens huvudmål. De professionella gör en egen bedömning för vad familjen
orkar med snarare än att vända sig till organisationens riktlinjer och mål - som i dessa fall kan
tänkas vara att man bör hjälpa de som behöver det.
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Å andra sidan kan Kristoffer uppleva att föräldrarna vill att det ska hända saker. De kan ha
gått lång tid i denna problematik och därmed kan missnöjet hos familjen öka. De känner ett
behov av att något ska hända och att den unges situation bör förbättras så snart som möjligt.

Det missnöjet behöver inte enbart riktas till socialtjänsten utan vi kan vara dem som får höra det. Och
man ställer mycket sitt hopp till socialtjänsten - att vi ska lösa saker som vi i inte alla gånger lyckas

med. (Kristoffer)

Här ser vi att de professionella upplever en förväntan hos föräldrarna på organisationernas
arbete (Flaa et al., 1998, s.63). Det upplevs som att familjen förväntar sig att socialtjänsten
ska kliva in och hjälpa dem i deras situation, vilket är förenligt med de organisationsmål som
kan finnas. Det dilemma som kan uppstå för de professionella kan vara att denna förväntan
krockar med de interna faktorer som påverkar organisationen. När socialtjänsten erbjudit det
de kan utifrån de resurser de har blir det svårt för de professionella inom organisationen att ge
ytterligare insatser som kan hjälpa.

Socialsekreterare Lena upplever att familjerna ofta är tacksamma över den hjälp de får,
särskilt när det handlar om att underlätta för deras kontakter med flera professioner.

Till exempel när man kallar till SIP-möten får man oftast mycket tack, och "gud vad skönt" av
föräldrar, att det forumet finns liksom. (Lena)

Även socialsekreterare Linda berättar att SIP-möten brukar underlätta då vårdnadshavarna
bara behöver gå på ett möte, de får träffa alla kontakterna och det upprättas en plan där och
då. Rektor Johan upplever även han att familjen brukar uppskatta SIP-mötet och
skolkoordinatorerna som finns i kommunen. Han berättar att de brukar tycka det är skönt att
någon strukturerar upp de kontakter som familjen har.

/…/ än att man har skolan, socialtjänsten, BUP och habiliteringen eller andra som man tillsammans
ska ha kontakt med och halvt förvirrat skicka ett mail till någon, något möte som ska ske som man inte

ser strukturen på. (Johan)

Utifrån organisationsteorins diskussion kring omgivningens inflytande kan de professionellas
inställning och stabilitet påverkas av familjens inställning (Flaa et al., 1998, s.173). Genom
att de professionella upplever att familjen har en tacksam syn på organisationerna och ser att
de gör vad de kan utifrån de resurser och tillgångar de har kan även de professionella känna
av denna positiva energi. Detta kan en anta att de professionella känner en trygghet i, att de
gör sitt bästa utifrån de resurser de har. Således skapas en positiv syn på organisationerna,
både skola och socialtjänst, vilket gör att relationen mellan organisationerna och familjerna
blir positiv och man känner tillit till varandra. I och med att detta är de upplevelser som de
professionella själva har finns det ingen garanti för att denna upplevelse delas av de familjer
som har denna problematik. Däremot kan en tänka att eftersom de professionella upplever
denna tacksamhet och tillit från familjens sida ökar den positiva känslan kring deras arbete.
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5.7 Gemensamma aspekter av de professionellas upplevelser
Lärare Bengt berättar att han upplever att de olika professionerna gör sitt bästa. Han berättar
att alla försöker göra så gott de kan utifrån sina förutsättningar.

Man försöker jobba framåt. Jag har aldrig upplevt några spänningar eller att det skulle vara någon
dålig stämning. Ibland kan jag uppleva att det finns en frustration - men det kanske har med själva

situationen att göra snarare att det är någon av oss som inte gör det dem skulle göra. Jag har upplevt
det som ett bra samarbete. (Bengt)

Genom en bra stämning från de båda professionerna ökar chanserna till ett gott samarbete.
Det kan bidra både till en god stämning inom professionerna men det leder även till att
omgivningen kring organisationerna blir positiv. Genom positiva förväntningar och
inställningar ökar möjligheterna för att få en stadig och trygg organisation (Flaa et al., 1998,
s.173). Detta kan tolkas som att de professionella inom organisationerna påvisar en positiv
inställning som bidrar till ett bättre samverkansarbete vilket förbättrar upplevelsen av det
gemensamma arbetet som sker.

Lärare Tobias och socialsekreterare Linda upplever dock att det är en tuff målgrupp att arbeta
med. När den unge inte återvänder till skolan blir det svårt att bemöta dem.

De här ungdomarna mår oftast väldigt dåligt och orkar inte skapa en relation med dig som
handläggare för att lyssna på dig eller fånga upp det du säger för att motivera dem till att tänka

annorlunda. (Linda)

Denna inställning är något som försvårar arbetet men både lärare Tobias och socialsekreterare
Linda anser att stämningen oftast är bra och att inställningen hos de professionella är viktig
för att arbetet ska fungera. Är det däremot ett tufft arbete kan detta påverka
samverkansarbetet. Likt det resonemang ovan påverkas professioner av sin omgivning. En
påfrestande situation för de professionella kan således bidra till instabilitet och osäkerhet
inom organisationen (Flaa et al., 1998, s.173). Detta tuffa arbete kan därmed påverka
individerna inom organisationen på så sätt att de känner sig mindre trygga i sitt arbete och
måste fundera kring hur de ska bemöta problematiken, vilket i sin tur kan påverka hur de
professionella bemöter varandra i samverkansarbetet. Om de professionella sliter med att
bygga upp goda relationer till den unge kan detta även tänkas påverka hur arbetet går och hur
mycket energi man har för att bemöta de andra professionerna på ett bra sätt. Detta kan i sin
tur påverka stämningen inom samverkansarbetet och det kan tänkas bli svårt att hålla en
positiv inställning och därmed en god ton.

Enhetschef Kristoffer berättar mycket om inställningen hos de professionella och att den
spelar stor roll i dessa typer av fall. Han menar att den ligger till grund för hur
samverkansarbetet går.
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Vad går jag dit med för inställning: går jag dit med inställningen att det här är någon annans
bekymmer eller går jag dit och tänker, jag måste se, vad kan min del bli i det här? Det skiljer sig,

jättemycket. (Kristoffer)

Han menar att det skiljer sig mycket mellan vilka förutsättningar som byggs upp för en
fungerande samverkan. Genom inställningen tycker han att man kan komma väldigt långt i
samverkansarbetet. Här ligger alltså en viss del hos individen inom organisationen som
påverkar organisationens handlande (se Flaa et al., 1998, s.15). Om individen har en bra
inställning till den problematik de bemöter bidrar det till att professionen kan utföra ett bra
och målsenligt arbete. Kommer den professionella däremot dit med en negativ inställning till
problemet och inte anser att det finns några lösningar kan det bli svårt att få till ett bra
samverkansarbete. Detta gör att det ligger ett relativt stort ansvar på individen inom
professionen då förutsättningarna hänger mycket på hur du som professionell verkar under
mötet. Organisationens mål kan därmed bli lättare eller svårare att uppnå utifrån hur
individen väljer att agera i detta fall. Detta är även något som kan påverkas
interorganisatoriskt (se Flaa et al., 1998, s.15). Genom individens inställning kan de andra
organisationerna påverkas av inställningen vilket i längden kommer påverka hur
professionernas handlingsmiljö kommer att se ut. Med positiva inställningar från individerna
kan en därmed tänka att handlingsmiljöerna för samtliga professioner kommer påverkas i en
positiv riktning och organisationerna ges en större möjlighet att agera utifrån sin fulla
potential.

De professionella anser att det är viktigt med ett bra samarbete mellan de olika
professionerna. Lärare Bengt upplever att alla professioner gör det de kan utifrån de
möjligheterna som finns. Något som han tycker brukar fungera extra bra är när man har ett
tydligt gemensamt mål - att eleven ska komma tillbaka till skolan och utifrån det bestämmer
man vad respektive profession gör. Rektorn Johan bygger vidare på detta och anser att det
inte enbart krävs ett gemensamt mål. Det som han tycker är allra viktigast är samarbetet:

Samarbete, Samarbete och att bygga team. Det är det det handlar om och se att vi är en hel
organisation - det är en hel kommun som ska hjälpa ett barn, alla de här instanserna - sen ska man

lyckas med barnen också.

Genom ett gott samarbete och en strävan mot att arbeta som en hel organisation menar han att
förutsättningarna för att lyckas ökar. Johan nämner att det är viktigt att se sig som en hel
organisation, som en kommun. Genom detta synsätt skulle de professionella kunna bygga upp
en gemensam organisationskultur. Detta skulle bidra till att de bygger upp gemensamma mål,
kartlägger vilka verkningsmedel de har samt bygger upp och formar ett gemensamt språk (se
Flaa et al., 1998, s.79). Denna gemensamma bild skulle bidra till att de olika professionerna
ges en möjlighet att kommunicera genom ett språk som alla förstår och genom att se
gemensamma mål känner sig även individerna som en del i samma organisation. Individerna
kan därmed tänkas få en ökad motivation att arbeta sinsemellan och tillsammans arbeta för att
förbättra den unges situation.
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Socialsekreterare Lena berättar om att hon upplever att något som skulle kunna bli bättre är
tillgängligheten hos lärarna. Hon menar på att det ibland kan vara svårt att få tag på specifika
lärare när man är ute efter information kring den unge. För att kunna förbättra detta och göra
lärare mer lättillgängliga tycker hon att arbetstelefoner till lärare skulle underlätta. Detta
skulle därmed bidra till en bättre kontakt och vidare förbättra samverkansarbetet. Här blir det
en fråga om den generella och specifika omgivningen inom organisationen (Flaa et al., 1998,
s.173). Det kan tänkas vara så att skolan inte har ekonomi eller resurser till att ge ut telefoner
eller på annat sätt bidra till att lärarna blir mer tillgängliga. Detta kan även tänkas ha att göra
med den tid som lärarna har att tillgå. Likt det Lena nämner under ansvarsfördelningen
handlar det ofta om att lärare har fulla scheman med lektioner och annat som ingår i deras
arbete.

Lärare Bengt upplever att det överlag fungerar relativt bra med samverkansarbetet kring de
hemmasittande eleverna. Däremot trycker han på att det ofta tar lång tid att få något att
hända. Detta gör att de unga tappar mycket tid i skolan och hamnar efter på flera plan. Vidare
upplever han att det är svårt att hitta insatser som faktiskt hjälper. Han menar på att det är
viktigt att få eleven att må bra och hitta grundproblematiken, men att det ofta är ett svårlöst
problem. I och med att det är svårt att hitta insatser som faktiskt fungerar skulle man kunna
tänka att det kan bero på att organisationens verkningsmedel inte är tillräckliga och att det
därmed blir svårt för skolan att kunna hjälpa dessa ungdomar. Kanske kan det vara så att
någon annan organisation kring den unge har större möjligheter och verkningsmedel att
hjälpa dem.

De professionella har upplevt att det har blivit bättre kring denna problematik och att det
handlar om att vara kreativ som professionell.

Det finns ju ganska mycket resurser, ibland gäller det bara att.. man måste vara lite kreativ i sitt
tänkande, veta sin ram men ändå vara kreativ inom ramen. (Kristoffer)

En tillgång som enhetschefen Kristoffer nämner i intervjun är att det finns så kallade
skolkoordinatorer som arbetar för att vägleda skolan och familjen till de olika resurser som
finns i kommunen. Dessa arbetar även med att ta kontakt med exempelvis socialtjänsten för
att kunna samla in olika resurser som kan hjälpa den unge. Lärare Tobias lyfter ytterligare en
tillgång som är relativt ny i kommunen som kallas för “Socialtjänsten i skolan”. Detta
presenterar han som en person som arbetar åt socialtjänsten men som är på plats i skolan och
bygger kontakt med både lärare och elever.

Det tycker jag är bra att de försöker göra steget lite mindre. Att det inte behöver vara så att man är
anmäld för att man ska få hjälp från socialtjänsten utan det kan vara att man får tips och hjälp ändå

som förälder. Det tycker jag har blivit mycket bättre. (Tobias)

Utifrån denna förbättring och nya typer av organisationer kan en tänka att det har gjorts vissa
satsningar kring denna problematik. Genom nya organisationer i form av exempelvis
skolkoordinatorerna med nya mål och verkningsmedel kan situationen eventuellt förbättras.
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De befintliga organisationerna får fler i sin omgivning att både samarbeta med men även få
fler resurser utanför deras egen organisation. Detta utvecklar de organisatoriska nätverk som
de befintliga organisationerna har. Genom att ha flera samarbetspartners kan det bli lättare att
hitta lämpliga resurser. Något som man bör ha i åtanke är dock att flera organisationer ställer
högre krav på faktorer som inställning, organisationskulturer, tillgänglighet och gemensamma
språk. Ska ännu en eller flera organisationer bli en del av samverkansarbetet kan detta göra
att man exempelvis har svårt att arbeta och kommunicera på ett sätt så att alla parter förstår
vad man menar och åt vilket håll man arbetar. Detta kan tänkas ställa ytterligare krav på
individerna inom organisationerna att hålla en professionell roll gentemot de andra
organisationerna samtidigt som man arbetar utifrån sin organisations handlingsmöjligheter
och mot sin egen organisations huvudmål. Däremot kan den positiva inställningen som
enhetschef Kristoffer och lärare Tobias visar samt en förväntan kring att dessa nya
organisationer hjälpa till ytterligare och eventuellt bidra till stabilare organisationer som har
goda relationer både till varandra men även till framtida klienter.

6. Avslutande diskussion

6.1 Summering
Det resultat som presenterats och analyserats ovan har visat på hur de professionella upplever
samverkansarbetet för hemmasittande elever. I stora drag uttrycker de professionella att det
relationella samverkansarbetet fungerar, alltså att stämningen mellan individerna är oftast
god. Skolan och socialtjänstens personal uppger att det interorganisatoriska arbetet präglas av
en bra inställning och gör sitt yttersta för att bidra och hjälpa den unge och dess familj.
Många gånger handlar det om vilja till samarbete och en bra inställning. Samverkansarbetet
kräver ofta att olika professioner hjälps åt och tar sitt ansvar kring problematiken. Detta är
något som de upplever att man gör och att det sällan är en fråga om ovilja. Det som kan vara
ett problem är vilka resurser som organisationerna har och de styrs ofta av sina
organisationsmål samt vilka verkningsmedel och resurser de har tillgång till. Professionerna
uttrycker att det ofta upplevs som att de tillsatt alla insatser och resurser de kan erbjuda men
att det sällan räcker till för att lösa problematiken.

Ytterligare brister som lyfts i resultatet är tidsbristen inom professionerna samt att sekretessen
påverkar insynen mellan dem. Vad gäller tidsbristen är detta ofta en fråga om personalens
tillgänglighet. Det är svårt att boka in möten med samtliga professioner då de flesta redan har
en hög arbetsbelastning vilket gör att det blir svårt att få till tider som passar alla. Detta gör
att det ofta tar lång tid att verkställa den plan som man kommer överens om vilket i sin tur
leder till att den unge inte får hjälp förrän det gått en lång tid. Lärare Bengt lyfter detta och
upplever en frustration kring att det krävs mycket tid för att något ska hända. Han menar att
den unge tappar mycket tid i skolan och det blir en påfrestande situation för familjen.
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Sekretessen är ytterligare något som ses som ett hinder, främst från skolans sida. Detta är
något som de upplever påverkar deras insyn i det arbete som görs. Skolan känner en viss
frustration kring socialtjänstens sekretess då informationen kring vad socialtjänsten gör blir
knapphändig. Skolan känner sig till viss del utelämnad i arbetet och anser att det är svårt att
följa processens gång med den unge när de inte får tillgång till all information. Även om det
finns en förståelse för socialtjänstens sekretess upplevs detta som ett problem. Detta är även
något som socialtjänsten själva känner av från skolans sida då de kan uppleva att skolan anser
att socialtjänsten arbetar på ett fyrkantigt sätt och inte låter skolan vara mer delaktiga i deras
arbete. Detta grundar sig mycket i att de olika professionerna har olika sorters sekretess,
vilket kan göra det svårt för lärarna att förstå varför de inte kan vara mer delaktiga i det som
händer kring deras elever. Detta kan således påverka relationen mellan de professionella och
därmed påverka samverkansarbetet kring den unge. Om det finns frustration mellan de
professionella kan det påverka arbetet negativt.

Vidare anses ansvarsfördelningen mellan de olika professionerna tydlig och det är sällan en
fråga om vem som gör vad. Något som är viktigt att ha i åtanke är att man som professionell
inte kliver över gränsen och försöker berätta hur en annan profession ska sköta sitt arbete.
Detta är något som lyfts av flera respondenter och de anser att man behöver lita på de andra
professionerna och vara trygg i att alla gör så gott de kan i denna typ av problematik. Även
om den anses tydlig och man litar på varandra, brister ansvarsfördelningen när insatserna inte
fungerar. Respondenterna visar tydligt på att det inte är självklart vem som tar vid och
ansvarar för den unges situation om denne inte tar sig till skolan och situationen förbättras.
Skolan menar å ena sidan att socialtjänsten har ett ansvar men att skolan är redo att ta vid och
hjälpa till när den unge väl tagit sig till skolan. Socialtjänsten å andra sidan anser att när de
provat de insatser de kan erbjuda familjen och de inte fungerar, är det inte längre deras ansvar
att försöka lösa situationen. De anser att ansvaret ligger på skolan om inte den unge tagit sig
dit och socialtjänstens insatser inte ger effekt.

Respondenterna upplever att familjerna som har denna problematik, ofta är positiva och
tacksamma gentemot de professionella. De visar en förståelse kring att alla gör så gott de kan.
Vad gäller samverkansarbetet upplever de professionella att familjerna visar på att det
fungerar bra. Respondenterna upplever även att familjerna ofta är tacksamma över de
samverkansmöten och SIP-möten som sker. Det underlättar då de kan träffa alla sina
kontakter samtidigt och tillsammans bygga upp en plan. Detta gör att de slipper gå på flera
olika möten och istället får de bra information och planering på ett och samma möte. Något
att ha i åtanke är dock att synen på familjens bemötande är från de professionellas sida. I och
med att detta blir en andrahandskälla går det inte att säga säkert att det som de professionella
kan uppleva som något underlättande är bekräftat hos familjerna. Därmed kan det vara svårt
att anta att den tacksamhet som framställs från de professionella är något som familjerna
själva kan intyga. Samma sak gäller för den frustration som kan upplevas från familjerna.
Den frustration som de professionella anser handla om en viss sak kan handla om något helt
annat om man går till familjerna själva och frågar. Då detta är en studie av de professionellas
upplevelser anses det ändå relevant att lyfta då det kan påverka hur de professionella upplever
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att arbetet fungerar och hur de påverkas av familjernas bemötanden utifrån vad de själva
upplever.

Även om samverkansarbetet upplevs som något positivt relationellt sett, mellan individerna,
kan frustrationen skina igenom, både hos familjen och professionerna. De professionella
upplever att familjen kan uttrycka en frustration när situationen inte förbättras och de
professionella kan känna en viss frustration kring att denna process ofta tar lång tid och är
svår att lösa. Detta kan bero på olika organisationers scheman, det ska passa alla och ibland
kan det vara svårt att göra något åt detta snabbt.

Vidare tar respondenterna upp att det är viktigt att de håller sig professionella. Genom att ha
koll på varandras ansvarsområden och ett hum om vilka åtgärder respektive profession ska
sätta in minskar riskerna för överraskningar och eventuella konflikter. Det är även viktigt att
hålla sig professionell i den mån att man inte skyller på de andra professionerna om det
uppstår problem. Detta är särskilt viktigt inför familjerna. Genom att hålla sig professionell
bibehåller man en god stämning mellan professionerna vilket gör att den relationella
samverkan gynnas och att stämningen mellan individerna fortsätter vara god.

Framåt tycker de professionella att samverkansarbetet har förbättrats med tiden. Det har
tillkommit ytterligare organisationer som arbetar och hjälper till i denna typ av problematik
samt inom samverkansarbetet. Skolkoordinatorer är något som tas upp och som är uppskattat
av respondenterna. Dessa bidrar till en förbättrad samverkan där de förmedlar kontakter
mellan olika organisationer men ser även över de insatser som finns att tillgå. Detta kan ses
som ett lyft för det organisatoriska samverkansarbetet framöver. Genom att ha en organisation
som specifikt fokuserar på att förmedla information till de olika professionerna kan en tänka
att arbetet blir tydligare och mer transparent för de olika parterna.

6.2 Diskussion kring förhållandet mellan studiens resultat/analys och
tidigare forskning
Forskningsfältet presenterar till en viss del orsaker och behandlingar som är centrala kring
problematiken hemmasittare. En orsak som forskningen visar på är den psykiska ohälsan.
Detta är även något som tas upp av socialsekreterare Linda där hon menar på att det är en tuff
målgrupp att arbeta med och att den unge ofta har någon form av psykisk ohälsa. Vidare
presenterar forskningsfältet att det är viktigt att de olika professionerna arbetar med att både
stärka den unge men även stötta och hjälpa familjen. Utifrån denna studie kan man se att där
finns en tydlig ansvarsfördelning i grunden mellan de olika professionerna där man fokuserar
på att både se till att den unge får den hjälp den behöver men att de professionella även ser till
att familjen får den stöttning de är i behov av.

Vidare finns det en hel del forskning kring samverkansarbete som kan jämföras med vad
denna studie bidrar med. Davis och Sims (2003) forskning visar på att det är viktigt att varje
profession har en förståelse för de andra och att man är medveten om sina roller. Detta är
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något som respondenterna tar upp och de pratar om att det finns en förståelse för att alla gör
det de kan i dessa fall. Rektor Johan tar även upp att det är viktigt att lita på varandra och anta
att alla tar sitt ansvar. Detta kan ses som en faktor som respondenterna upplever fungerar och
som även utifrån tidigare forskning visar sig vara en förutsättning för att samverkan ska
fungera.

Josefsson (2007) presenterar i sin forskning att samverkan är något som tar tid och kräver
mycket resurser. Respondenterna uttrycker att det sker en bra planering kring denna typ av
arbete och att de har bra forum i form av SIP-möten som både uppskattas av de olika
organisationerna men även upplevs uppskattas av familjerna i fråga. Däremot upplever de att
tidsaspekten kan vara något som brister. Att få till gemensamma möten och att få igång
behandlingen tillsammans med andra professioner är något som de alla upplever tar lång tid,
vilket också skapar en viss frustration hos de som arbetar. Vidare visar Josefssons (2007)
forskning att engagemang och motivation krävs hos de professionella för att det ska fungera.
Här ser vi något som enhetschef Kristoffer nämner och tar upp. Han menar att inställningen
hos de professionella är viktig för att få till ett bra samarbete. De andra respondenterna pratar
även om att de upplever att de samverkansarbetet fungerar bra relationellt och att stämningen
mellan de olika professionerna är bra. Detta tyder på att utifrån denna forskning och studiens
resultat är detta något som de professionella är medvetna om och som bidrar till god
samverkan.

Något som presenteras i den tidigare forskningen som inte är något som respondenterna tar
upp, är kollegial handledning. Ek et al. (2017) menar att kollegial handledning med samtliga
professioner bidrar till en bättre samverkan och ökad kunskap mellan dem. Detta skulle
kunna vara något som skulle kunna bidra till det samverkansarbete som finns idag. Även om
respondenterna uttrycker att de har viss kunskap kring de andra professionernas
ansvarsområde, skulle en gemensam handledning eventuellt kunna öka denna ytterligare. Ett
hinder för detta skulle däremot kunna vara tidsaspekten ännu en gång. Eftersom det upplevs
svårt redan nu att boka in gemensamma möten skulle det kunna tänkas finnas svårigheter
även för dessa typer av handledningar.

Ek et al. (2017) presenterar även vikten av kontakt mellan professionerna. Detta skulle kunna
bidra till fler gemensamma bedömningar och en bättre gemensam planering kring dessa fall.
Utifrån det material som samlats in i denna studie kan man däremot anta att sekretessen
skulle vara ett hinder i detta fall. Utifrån studiens resultat sker det sällan gemensamma
bedömningar och varje profession arbetar mycket utifrån sina egna mål och insatser. Den
bristande insynen som upplevs från skolans håll är ett tecken på att kontakten mellan
professionerna är bristande och har ofta mycket med sekretess att göra. Även om idén är god
skulle detta i dagens läge och lagstiftning vara något som skulle vara svårt att få till. Det som
skulle kunna underlätta är förstås om familjen samtycker till att professionerna får prata öppet
sinsemellan.
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Utifrån det resultat som presenterats och analyserats i denna studie kan en se att en del av
detta material och den tidigare forskning som finns stämmer relativt bra överens med
varandra. Det tas upp viktiga aspekter, främst inom samverkan, som stärker den forskning
som redan finns. Vidare kan en se att den tidigare forskning lyfter en del faktorer som inte
uttrycks av de professionella i deras upplevelser. Dessa kan ses som förbättringar inom
samverkansarbetet och kan bli centrala då några av de faktorer som presenteras, som
exempelvis tät kontakt mellan professionerna, är sådant som de professionella i denna studie
upplever som en form av hinder eller brist. Därmed kan det resultat som presenteras här
stärka den tidigare forskning som finns, vidare kan det även bidra till att vissa delar blir
sådant som skulle kunna användas för att således förbättra de professionellas upplevelser av
samverkansarbetet. Sekretessen, insynen och tidsbristen är tre brister som lyfts utifrån det
organisatoriska arbetet. De professionella från skolan känner sig utelämnade i arbetet kring
denna problematik på grund av den rådande sekretess som främst begränsar socialtjänstens
möjligheter att dela information till skolan. Detta gör att stämningen mellan de olika
professionerna påverkas på så sätt att lärarna känner en frustration över att de inte vet vad
som händer, medan socialtjänsten upplever att skolan ser dem som fyrkantiga och
återhållsamma. Framåt kan detta påverka hur samverkansarbetet fungerar mellan
professionerna då individerna kan påverkas av den frustration som kan upplevas och därmed
försämra det gemensamma arbetet. Tidsaspekten är också något som påverkar och bidrar till
viss frustration. I och med att samverkansarbetet rent praktiskt är svårt att få till drar det ofta
ut på tiden. Detta är också något som de professionella upplever skapar en frustration och
som därmed också kan påverka det gemensamma arbetet.

6.3 Metoddiskussion i förhållande till resultat och analys
Denna studie har bidragit med en analys av samverkansarbetet kring hemmasittande elever.
Genom de intervjuer som gjorts har de professionella getts utrymme för egna berättelser
kring sina upplevelser. Intervjuerna har gett information kring det samverkansarbete som sker
kring dessa ungdomar. Då de intervjuade fått berätta fritt har de teman som plockats fram
varit relevanta utifrån de upplevelser som lyfts under intervjuerna. Att göra kvalitativa
intervjuer gör att man kan se samband och teman mer förutsättningslöst än om intervjuerna
varit mer styrda eller om insamlingen gjorts på något annat sätt. Genom att intervjuerna har
analyserats ur en tematisk analys och abduktion har materialet fått tala fritt och utifrån sina
gemensamma delar och teman tolkats och analyserats i koppling till den valda teorin. Därmed
får man en bild av de upplevelser som de professionella har och genom de likheter som
upptäckts vid analys och resultat kan man därmed bilda en uppfattning av hur det kan se ut
för de professionella.

I och med att de intervjuade arbetar inom samma kommun får man en upplevelse som är
begränsad till en och samma plats. Därmed ges en större förståelse för hur det är inom just
denna kommun. De faktorer som anses brista, vara viktiga eller om något anses extra bra blir
därmed användbart för just denna kommuns arbete. Detta blir relevant även för andra
kommuner genom att se vad som fungerar bra eller ej och därav lära sig utifrån det. Till
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exempel presenteras en del satsningar som gjorts i denna kommun som visat sig vara
uppskattade av de professionella.

6.4 Implikationer för forskning och praktik
Utifrån denna studie ges en bild av det samverkansarbete som görs mellan skola och
socialtjänst. Detta ger en bra grund och en förståelse kring det organisatoriska arbete som
finns och upplevs i ett samverkansarbete. Trots att det är två kommunala organisationer så
presenteras ändå olika upplevelser emellan men även inom de båda organisationerna. De
professionella ger en bild av vad de upplever som bra men även om något brister.

Framåt kan denna studie bidra med ett fokus på hur de professionella inom organisationerna
upplever sin situation. De lyfter både frustration och ett behov av att lita på varandra mellan
organisationerna. Detta gör att man kan se till hur samverkansarbetet är upplagt inom
kommunala verksamheter och vad de professionella faktiskt tycker om det.

Detta kan således både vara ett inslag till det praktiska sociala arbetet samtidigt som det kan
ligga till grund för framtida arbeten eller ifrågasättanden. Exempelvis frågan om sekretessen
kan utredas vidare, hur detta skulle kunna läggas upp för att vara både lagenligt men utan att
skapa hinder mellan kommunala verksamheter. Även hur de professionella tycker att arbetet
fungerar men också hur de upplever att familjerna bemöter samverkansarbetet bidrar till en
idé om hur man kan lägga upp det sociala arbetet på bästa sätt. Denna studie ger främst en
relationell syn på samverkansarbetet men utifrån materialet kan man även utvinna en del
organisatoriska brister som är väsentliga både för framtida studier men också för det
praktiska arbetet.
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