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Abstract 

When it comes to children and young at risk, collaboration plays a significant role in being able 

to prevent the young person from ending up in different criminal paths. In order to catch and 

prevent young people from ending up in different criminal paths, a strong collaboration between 

authorities is needed. The study deals with collaboration between school, social services, police, 

and recreation centres - SSPF. The overall purpose of the study was to conduct a case study on 

SSPF collaboration in Uppsala municipality and shed light on how collaboration works in 

theory and in practice. More specifically, it was about examining the collaboration parties' 

experiences of what SSPF collaboration means for their work and in the work with children and 

young people at risk. The empirical data for the study was based on eight interview participants, 

two from each authority, with some form of experience in working with SSPF. The theory for 

the study is collaboration theory, street-level bureaucracy, discretionary power, and discretion. 

The collaboration theory shows how collaboration between authorities works while street-level 

bureaucracy, discretionary power and discretion shows how each individual relates to their 

work. The results highlights the differences between how collaboration is represented in theory 

and how it is put into practice, and that there are both difficulties and opportunities in the 

collaboration work. Furthermore, the results show that there is not a single factor that enables 

good collaboration, but factors such as a common perspective, holistic view and relationship 

building have been necessary to enable good collaboration. The main conclusion of the study 

is that there are both similarities and differences between how SSPF is presented in theory and 

how it is realized in practice. More specifically, it is about collaboration being a complex 

phenomenon that involves many factors at the structural, organizational, and individual level.  
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Sammanfattning 

När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa spelar samverkan en central 

roll i att kunna förebygga att den unge inte hamnar i olika kriminella banor. Det innebär att i 

syfte att kunna fånga upp samt förebygga att unga hamnar i olika kriminella banor förutsätts en 

stark och fungerande samverkan mellan myndigheter som kan möjliggöra för en helhetssyn av 

problemet. Studien behandlar samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF. Det 

övergripande syftet med studien var att genomföra en fallstudie kring SSPF-samverkan i 

Uppsala kommun samt belysa hur samverkan fungerar i teorin och i praktiken. Mer specifikt 

handlade det om att undersöka samverkansparternas upplevelser kring vad SSPF-samverkan 

innebär för deras arbete och i arbetet med barn och unga i riskzon. Studiens empiriska material 

baserade sig på åtta intervjudeltagare, två från respektive myndighet, med någon form av 

erfarenhet i arbetet med SSPF. Den teoretiska utgångspunkten för studien var samverkansteori 

och kompletteras med ytterligare teorier och begrepp som gräsrotsbyråkrati samt 

handlingsutrymme. Samverkansteorin synliggör för hur samverkan mellan myndigheterna 

fungerar medan gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme visar hur respektive individ förhåller 

sig till sitt arbete. Resultatet synliggör att det finns tydliga skillnader mellan hur samverkan 

föreställs i teorin och hur det sätts i praktiken samt att det föreligger både hinder och möjligheter 

i samverkansarbetet. Vidare visar resultatet att det finns inte en enskild faktor som möjliggör 

för en god samverkan utan faktorer som gemensamma perspektiv, helhetssyn och 

relationsskapande har varit nödvändiga för att möjliggöra för en god samverkan. Studiens 

huvudsakliga slutsats är att det finns både likheter och skillnader mellan hur SSPF-samverkan 

framställs fungera i teorin hur det förverkligas i praktiken. Mer specifikt handlar det om att 

samverkan är ett komplext fenomen som inbegriper en mängd olika faktorer på strukturell, 

organisatorisk samt individuell nivå. 

 

Titel: ”Barn och unga i riskzon behöver någon som inte är bunden till ens myndighet hela 

tiden”: En kvalitativ fallstudie av SSPF-samverkan i Uppsala kommun kring barn och unga i 

riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga intervjudeltagare som har tagit sig an tiden och ställt upp 

på intervju. Även ett stort tack till alla som har stöttat samt hjälp mig under skrivprocessen. Det 

hade inte varit möjligt utan er. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom det sociala arbetet har samverkan alltid ansetts vara en central beståndsdel i arbetet med 

människor där allt fler samverkansprojekt har skapats inom välfärdssektorn (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2021, s. 200–201). Utifrån ett samhällsperspektiv har behovet av olika 

samverkansprojekt ökat under de senaste åren på grund av det förändrade samhällsklimatet. 

Charlotte Lundgren (2009, s. 12) belyser bland annat att kunskapsutvecklingen i dagens 

samhälle har resulterat i en situation där det i princip är omöjligt för en individ att ha en 

kunskapsöverblick inom ett särskilt fält. Vidare innebär det att den kunskap som krävs idag är 

så pass omfattande och komplex att det krävs kunskap från olika professioner för att på bästa 

sätt kunna hjälpa individen samt kunna hantera den problematiska situationen. Även 

Danermark (2000, s. 15) lyfter vikten av samverkan och menar att oavsett vad man samverkar 

kring är det nödvändigt att tillsammans arbeta mot ett specifikt mål, syfte eller problem. I senare 

skede kan det sägas att talet om förebyggande arbetet gällande kriminalitet handlar allt mindre 

om strukturella förklaringar och åtgärder. Ett ökat fokus läggs istället på dess effektivitet, vilket 

innefattar att tidigt upptäcka individer i som befinner sig i utsatta situationer och snabbt kunna 

förse dem med insatser. Fastän det inte finns någon heltäckande kunskap kring hur samverkan 

har byggts upp eller fungerar inom verksamheter som arbetar med barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa så har det under de senaste tio åren pågått ett flertal nationella 

utvecklingsarbeten i syfte att kunna stödja samt initiera samverkan kring barn i liknande 

målgrupper (Socialstyrelsen 2013, s. 25). 

När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa spelar samverkan således en 

central roll i att kunna arbeta förebyggande. Det innebär att i syfte att kunna fånga upp samt 

förebygga att unga hamnar i olika kriminella banor förutsätts en stark och fungerande 

samverkan mellan myndigheter som kan möjliggöra för en helhetssyn av problemet 

(Socialstyrelsen 2020, s. 46). Att i ett tidigt skede rikta ett stort fokus på ungas normbrytande 

beteende är av stor betydelse då ungdomstiden är en period som präglas av flest brott 

(Socialstyrelsen 2020, s. 46). Ju tidigare man arbetar förebyggande med unga som befinner sig 

i riskzonen reduceras även risken för att ungdomen utvecklar allvarliga problem i framtiden 

(Söderberg 2016, s. 19). Samverkan mellan myndigheter kan vara komplext då strukturella, 

organisatoriska och individuella faktorer har en ständig påverkan på varandra och genom att 

enbart belysa ett område av problemet finns risken att man misslyckas i att skapa sig en 
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helhetssyn gällande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Samverkan är således 

en kärna i det hela för att kunna lyckas arbeta förebyggande med individer som är i riskzonen 

för kriminalitet, i synnerhet när det handlar om barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa. Däremot innebär det inte per automatik att samverkan mellan olika aktörer resulterar i att 

det främjar arbetets syfte och mål. Brist på att integrera olika organisatoriska, strukturella och 

kulturella skillnader som existerar mellan myndigheter och yrkesroller kan resultera i det 

motsatta, nämligen att samverkan hämmar det arbete man har i avsikt att utföra (Danermark & 

Kullberg 1999, s. 54–55). Trots den komplexitet som samverkan kan medföra är det nödvändigt 

att undersöka och synliggöra de utmaningar olika samverkansmodeller kan tänkas stå inför.  

1.2 Problemformulering 

I Uppsala kommun är SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – ett sådant 

arbete och syftar till tidigt upptäcka ungdomar som befinner sig i riskzon gällande kriminalitet, 

missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende (SSPF Uppsala 2021). SSPF modellen 

innefattar ett omfattande arbete kring uppsökande, stödjande och samordnande gällande 

ungdomars problematiska situation. Främsta anledningen till att en ungdom eller en grupp av 

ungdomar blir aktuella för SSPF är det finns en oro kring att en enskild ung person eller grupp 

far illa eller riskerar att fara illa. Oftast är det någon i ungdomens närkontakt, såsom förälder, 

vän eller lärare, som tar kontakt med SSPF-teamet (SSP Uppsala kommun u.å. s. 3). För att ett 

individärende ska kunna påbörjas krävs det ett samtycke från den unge. Därefter hålls ett 

nätverksmöte med berörda professioner, ungdom samt vårdnadshavare i syfte att tillsammans 

synliggöra problemet och hur man bör handskas med det. Detta innebär att de olika 

samverkansparterna kommer i kontakt med flera olika arenor och sammanhang. Huvudsakligen 

inriktas arbetet på själva målgruppen, det vill säga ungdomarna, men även på de olika 

yrkesgrupperna. I det fallet fungerar SSPF som ett verktyg i syfte att kunna möjliggöra för 

organisering av myndigheternas respons gällande ungdomar i riskzon. Ytterligare en central del 

i arbetet är att de regelbundna mötena mellan aktörerna även bidrar med ökad kontakt samt 

informationsbyte, vilket synliggör behov samt möjliggör för att på ett flexibelt och effektivt sätt 

kunna möta dessa behov genom att rikta resurser och insatser dit det behövs. SSPF-modellen 

är en relativ ny modell och är i konstant förändring gällande struktur och arbetssätt. I teorin 

tolkas SSPF modellen vara något som anses vara idealt då flera myndigheter tillsammans 

arbetar mot ett specifikt syfte och mål, nämligen att barn och unga ska ha en fungerande 

skolgång samt ett liv fritt från droger och kriminalitet (Socialstyrelsen SSPF 2021). I praktiken 

kommer dock inte alla situationer man möter med unga, vårdnadshavare eller andra 
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samverkansaktörer vara ideala och kan därmed skapa spänningar i samverkan. Det finns således 

ett intresse i att undersöka SSPF i Uppsala kommun som ett fall där jag synliggör hinder och 

möjligheter med samverkan mellan samverkansparterna. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att genomföra en fallstudie kring SSPF-samverkan i 

Uppsala kommun samt belysa hur samverkan fungerar i teorin och i praktiken. Mer specifikt 

syftar studien till att undersöka de professionellas upplevelser kring vad SSPF-samverkan 

innebär för deras arbete och i arbetet med barn och unga i riskzon. 

Frågeställningar som studien har i syfte att undersöka är:  

 Vilka hinder och möjligheter upplever informanterna med SSPF-samverkan? 

 Vilken betydelse upplever informanterna att SSPF-samverkan har på deras arbete? 

 På vilket sätt skiljer sig synen på SSPF-samverkan mellan myndigheterna? 

1.4 Begreppsdefinition 

Samverkan 

Begreppet samverkan har olika innebörder, vilket antyder att begreppet kan uppfattas som 

flytande (Jakobsson & Lundgren 2013, s. 15). Utöver begreppet samverkan är begreppen 

samarbete, samordning, samvaro samt tvärprofessionellt arbete exempel på närliggande 

begrepp. Samverkan som ett enskilt begrepp kan samtidigt innebära olika saker beroende på 

det sammanhang det används i, då olika aktörer utgår från olika perspektiv samt 

behovstolkningar av begreppet (Uhr 2011, s. 12). Å ena sidan beskriver Josefsson (2007, s. 17) 

att samverkan är när någon eller några, vare sig det är en individ eller myndighet, använder de 

resurser man har till sitt förfogande för att gemensamt genomföra en uppgift. Å andra sidan 

syftar Danermark (2000, s. 15) att samverkan istället handlar om att man tillsammans med andra 

utför medvetna målinriktade handlingar avseende ett definierat problem och syfte.  

Ett problem gällande beskrivningarna är att de inte tar fasta på vilken nivå samverkan utgår 

från. Syftar beskrivningarna exempelvis på samverkan mellan individer, grupper eller 

organisationer. Det som istället synliggörs är att beskrivningarna pekar på fyra 

samverkansaspekter, nämligen målinriktade handlingar, ett definierat problem, en avgränsad 

målgrupp samt ett klart uttalat syfte (Jakobsson & Lundgren 2013, s. 16). Gällande barn och 

unga som far illa eller riskerar att fara illa är Danermarks (2000, s. 15) definition mer påtaglig 

för studien då det läggs en särskild vikt i att olika professioner går samman, med gemensamma 
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strategier och mål, i syfte att arbeta förebyggande med barn och unga i riskzon. Då studiens 

syfte är att undersöka samverkansparternas upplevelser av myndighetssamverkan är det av vikt 

att först göra en klar distinktion av ett begrepp som har skilda innebörder beroende på kontext. 

Det grundar sig i att skapa en entydig kommunikation, det vill säga att det ska vara tydligt i att 

man menar samma sak samt på vilket sätt det skiljer sig från andra närliggande begrepp. Detta 

är fundamentalt för studien då det är nödvändigt att forskaren och läsaren är på samma spår 

angående ett komplext begrepp. 

Riskzon 

Ett barn eller en ungdom i riskzon är en individ med ett normbrytande beteende 

(Socialstyrelsens 2020, s. 13). Med det avses negativa, destruktiva beteenden som på olika sätt 

resulterar i överträdelser mot normer, regler eller lagar. Normer innebär de ideal och oskrivna 

regler vilket ett samhälle och dess invånare förväntas leva upp till (Nationalencyklopedin 2022, 

norm). Kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende är således exempel på 

barn och unga som befinner sig i riskzon. 

Brottsförebyggande arbete 

SSPF-samverkan grundar sig i ett brottsförebyggande arbete med barn och unga i riskzon. 

Däremot är det nödvändigt att göra en klar distinktion mellan olika former av förebyggande 

arbete. Det brottsförebyggande arbetet kan beskrivas samt kategoriseras på olika sätt beroende 

på det syfte och mål själva insatsen har att förebygga. Det som avses med förebyggande insatser 

är att man tidigt sätter in olika typer av insatser för att förhindra en ogynnsam utveckling hos 

den unge (Regeringens proposition 2012/12:10, s. 94). Denna studie utgår från den sociala 

brottspreventionen, vilket fokuserar på att motverka att individer börjar begår brott i ung ålder 

eller återfaller i brottslighet. Vidare kan den sociala brottspreventionen delas in i olika nivåer 

beroende på vem eller vilka det riktas till. Då studien och SSPF-samverkan riktar fokus på barn 

och unga som redan befinner sig i riskzonen eller riskerar att hamna där är selektiv samt 

indikerad prevention två nivåer som är av relevans för studien. Selektiv prevention handlar om 

att rikta insatser till de som bedöms befinna sig i en riskzon. Indikerad prevention är insatser 

som är riktade till barn och unga som redan visar tecken på ett kriminellt beteende och handlar 

främst om att förebygga fortsatt kriminalitet (Socialstyrelsen 2020, s. 18–19). 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är uppdelad i sex kapitel som behandlar uppsatsens huvudsakliga 

innehåll. Vidare är respektive kapitel uppdelade i ytterligare delkapitel och möjliggör för en 

ökad tydlighet i uppsatsen. 

Kapitel 2 fokuserar på tidigare forskning kring detta fält och dess betydelse för studiens 

empiriska material. I detta kapitel redogörs även hur sökprocessen genomfördes för att hitta 

relevant forskning till studien. Likt studiens syfte och frågeställningar lyfter detta kapitel 

möjligheter, förutsättningar och hinder för myndighetssamverkan kring barn och unga i riskzon.  

I kapitel 3 presenteras studiens tillvägagångssätt och den metod som har använts för att samla 

in det empiriska materialet. Vidare beskrivs hur det empiriska materialet har analyserats genom 

tematisk analys samt vilka övergripande teman det har synliggjort, vilket presenteras i form av 

en tabell. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens tillförlitlighet och äkthet samt de 

etiska överväganden som har gjorts under studien. 

De teoretiska utgångspunkterna för studien presenteras i kapitel 4, vilket utgörs av både teorier 

samt teoretiska begrepp. Den teoretiska utgångspunkten för studien är samverkansteori och 

kompletteras med gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme. Dessa teorier och begrepp är 

relevanta dels för att SSPF bygger på en samverkan mellan flera myndigheter och dels för att 

samtliga aktörer i SSPF kommer i kontakt med varandra samt med målgruppen. 

Samverkansteorin synliggör för hur myndigheterna arbetar medan gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme visar hur respektive individ förhåller sig till sitt arbete.  

Kapitel 5 ägnas åt att redogöra studiens resultat av det empiriska materialet och de övergripande 

temana som framkom under analysprocessen. Vidare analyseras materialet med hjälp av de 

olika teoretiska verktygen som tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter 

förser. 

I kapitel 6 diskuteras studiens samtliga kapitel. I det här kapitlet diskuteras om studiens syfte 

och frågeställningar har besvarats och på vilket sätt studien förhåller sig till tidigare forskning. 

Vidare förs en diskussion kring de begränsningar som studien har stått inför. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning. De sista avsnitten i uppsatsen redogör för de referenser och 

bilagor som har använts i studien.  



6 
 

2. Forskningsöversikt 

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning som är av relevans för studien. Forskning kring 

samverkan är väldigt omfattande och behandlar en mängd olika områden. Samverkan är som 

nämnt tidigare ett begrepp som kan uppfattas som flytande och vars innebörd kan variera 

beroende på det sammangan det används i (Jakobsson & Lundgren 2013, s. 15). Det innebär att 

forskningen inom detta fält kan handla allt från samverkan mellan individer och organisationer 

i helt skilda syften. Den forskning kring samverkan som belyses i detta kapitel lyfter några 

huvudområden som är av intresse för studien, nämligen samverkan mellan myndigheter och 

dess aktörer i relation till barn och unga i riskzon. Den dynamik som skapas mellan 

professionella är minst lika viktigt som sammanhanget för samverkan. Det innebär att 

samverkan inte enbart ska ses som en professionell strävan, utav även som en mänsklig process. 

Med andra ord kommer inte professionella att samverka om insatsen grundar sig på 

föreställningen om att det kommer att gynna klienterna. I själva verket måste flera faktorer att 

beaktas inom ramen för samverkan, vilket möjliggör för att kunna identifiera ytterligare externa 

faktorer som påverkar samverkansprocessen. Min förhoppning är att denna studie kan vara av 

relevans till forskningen genom att identifiera graden av uppnådd samverkan i fallet SSPF och 

givetvis identifiera förbättringsområden. 

Uppsala universitetsbibliotek är den centrala databasen som har använts i syfte att hitta relevant 

forskning kring ämnet. Uppsala universitetsbibliotek som databas har dessutom möjliggjort för 

användningen av ytterligare databaser, vilket har resulterat i ett bredare sökresultat. För att 

kunna hitta relevant forskning i dessa databaser har det varit nödvändigt att använda sig av 

relevanta nyckelord. Sökprocessen har således inkluderat både ord och begrepp som 

samverkan, handlingsutrymme, myndighet, samarbete, ungdom, ungdomskriminalitet samt 

förebyggande arbete. Motsvarande engelska ord och begrepp har även använts i sökprocessen. 

Nyckelorden användes inte isolerat, utan en rad olika kombinationer användes i syfte att 

möjliggöra för ett bredare sökresultat. Forskningen som redovisas i det här kapitlet är hämtade 

ur vetenskapligt granskade publikationer, vilket omfattar både nationella artiklar såväl som 

internationella artiklar. Samtliga vetenskapliga artiklar är peer reviewed, det vill säga att alla 

vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie har gått igenom en process där artikeln 

har lästs samt granskats av experter inom ämnet. Det är en form av kvalitetsgranskning, vilket 

försäkrar att den publicerade artikeln håller en hög standard. I sökprocessen har artiklar som 

inte är peer reviewed filtrerats bort. Utöver peer reviewed vetenskapliga artiklar har 

myndighetsrapporter samt forskning i form av avhandling även använts.  
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Det skiljde sig mycket i sökresultatet beroende på om det var svenska eller engelska ord och 

begrepp som användes i sökprocessen. Svenska ord och begrepp gav ett fåtal träffar med 

relevanta artiklar. Mängden material som genererades i sökprocessen baserades mycket på 

antalet sökord som användes. Som nämnt tidigare användes inte begreppen isolerat, utan en rad 

olika kombinationer användes. Användandet av ett ord eller begrepp genererade således 

hundratals sökresultat medan en kombination av flera nyckelord skalade ned antalet träffar till 

ett tiotal. Däremot kunde jag med hjälp av dessa fåtal artiklar öppna upp för ytterligare 

forskning genom att använda de källor som angavs i de artiklarna. Det engelska sökresultatet 

gav en mängd träffar. Det var inte möjligt att inkludera alla artiklar som kunde ha en relevans 

för studien, vilket innebar att jag valde bort och skalade ned på antalet artiklar. Exempelvis gav 

en kombination av nyckelorden samverkan och ungdom cirka 30 peer reviewed träffar medan 

motsvarande kombination på engelska visade uppemot 100 000 träffar. De flesta artiklar kunde 

enkelt väljas bort då de inte hade någon relevans för studien. Det handlade exempelvis om 

forskning som inte berörde samverkan mellan myndigheter eller forskning som inte berörde 

barn och unga i riskzon. Det innebär att forskningen som har valts för studien innefattar 

myndighetssamverkan kopplat till barn och unga i riskzon.  

2.1 Forskning kring samverkan som arbetssätt 

Den forskning som presenteras i detta kapitel handlar främst om förutsättningar för samverkan 

mellan organisationer. Avsnittet lyfter olika strategier och faktorer som främjar 

samverkansarbetet mellan myndigheter och organisationer. 

2.1.1 Förutsättningar för samverkan mellan organisationer 

Josefsson (2007) har presenterat en nationell strategi för samverkan för barn som far illa eller 

riskerar att fara illa och baserar sig på kunskap om framgångsfaktorer samt hinder i 

samverkansprocessen. Då samverkan påverkas av strukturella olikheter gällande de 

professionellas perspektiv, regelverk samt organisatoriska förhållanden kan dessa olikheter 

antingen utgöra en styrka eller ett hinder i samverkansprocessen beroende på hur väl man 

implementerar de verktyg man har till sitt förfogande. Tre centrala verktyg som Josefsson 

(2007, s. 17) lyfter är av betydelse är styrning, struktur och samsyn. Studien kan med hjälp av 

dessa tre analytiska verktyg genomföra en djupare analys av hur respektive myndighet i SSPF 

förhåller sig till samt tillämpar dessa i deras samverkansarbete. 

En fungerade samverkan förutsätter en att det finns en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. 

Ledningsnivåerna möjliggör för viktiga överenskommelser mellan myndigheter gällande 
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exempelvis ansvarsfördelning, vilket även fungerar som ett sätt att bygga förutsättningar för 

långtgående samverkan genom att man tillsammans med olika myndigheter samordnar den 

administrativa och politiska planerings- samt beslutsprocessen. Struktur är en central aspekt för 

att kunna uppnå en framgångsrik samverkan. Struktur innebär i denna bemärkelse en tydlighet 

i arbetet, vilket omfattar faktorer som mål, arbetsfördelning, målgrupp, rutiner samt begrepp 

och termer kring samverkan. Samsyn är nödvändigt när det föreligger ett behov av flera aktörer 

att lösa ett särskilt problem. Samsyn bygger dessutom på tillit mellan de professionella och 

innefattar gemensamma utgångspunkter i arbetet. Det är nödvändigt att ha en gemensam 

teoretisk- samt kunskapsbas gällande exempelvis risk- och skyddsfaktorer eller vilka insatser 

som anses vara verkningsfulla. Samsyn bygger med andra ord på kommunikation mellan 

aktörerna och fungerar som en viktig beståndsdel för att kunna ta del av varandras uppdrag, 

resurser samt begränsningar, vilket öppnar upp för en ökad kompetens- och metodutveckling 

(Josefsson 2007, s. 17–19).  

Rumping, Boendermaker och Ruyter (2017, s. 299, 303) urskiljer sex övergripande faktorer 

som de menar främjar samverkansarbetet mellan myndigheter. Dessa sex faktorer synliggör att 

främjande faktorer i ett samverkansarbete ska ses i sin helhet. Det innebär även att om det skulle 

förekomma brister i att beakta dessa faktorer är det möjligt att resultatet blir det motsatta, 

nämligen att det istället hämmar samverkansarbetet. Forskningen bidrar med en ökad förståelse 

för den dynamik som finns i samverkansarbetet och med utgångspunkt från artikeln är det 

möjligt i studien att analysera hur denna dynamik ter sig i verkligheten. De sex faktorer som 

lyfts är: 

(1) Medvetenhet och förståelse för den andra disciplinen är grundläggande för samverkan då 

det skapar en förståelse för varandras mål, uppgifter, roll samt expertis. När de professionella 

är medvetna om varandras uppgifter möjliggör det för en ökad kommunikation samt ansvar, 

vilket påverkar samverkan och dess effektivitet på ett positivt sätt.  

(2) Kommunikation och interaktion: feedback, reflektion samt utvärdering. När den 

professionella ger eller tar emot feedback samt utvärdera samverkansprocessen kan detta 

påverka samverkansprocessen i en positiv riktning.  Att öppet kunna diskutera de olika intressen 

som spelar roll i samverkan skulle detta kunna leda till en ökad empatisk attityd gentemot de 

andra aktörerna.  

(3) Samarbetsstruktur. En lyckad samverkansprocess förutsätter att den är tydlig samt 

strukturerad. I synnerhet har det haft en positiv påverkan på ungdomar i behov av stöd då 

struktur kan stimulera den unge till att arbeta med olika typer av aktiviteter.  
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(4) Viljan att arbeta tillsammans gynnar samverkansprocessen då en öppen inställning 

möjliggör för samarbete vilket, direkt eller indirekt, erkänner vikten av den andras kompetens.  

(5) Delat ansvar. Att känna ett delat ansvar kan positivt påverka effektiviteten av ett samarbete. 

När professionella hanterar detta kan de lära av varandra och på så sätt förbättra effektiviteten 

i samverkansarbetet.  

(6) Ömsesidigt förtroende mellan professionella påverkar ett teams effektivitet positivt. 

Förtroende kan byggas genom att anordna informella eller formella möten där yrkesverksamma 

kan lära känna varandra. Detta kan hjälpa dem att bättre förstå varandras identitet, stärka sin 

egen identitet och bygga upp en förtroenderelation gentemot varandra. 

D’amour, Ferrada-Videla, Rodriguez och Beaulieu (2005) synliggör i deras studie vad det 

innebär med interprofessionellt samarbete och de indikatorer som är centrala delar i en 

samverkan.  Interprofessionellt samarbete är en nyckelfaktor för att kunna öka effektiviteten i 

ett samarbete. Författarna visar i deras studie att de centrala begreppen som används i samband 

med samarbete är ömsesidigt beroende, partnerskap samt delning (2005, s. 118–119). 

Ömsesidigt beroende innebär att samverkan mellan olika aktörer kräver en slags beroende av 

varandra än att aktörerna är autonoma. Detta ska även grunda sig i en gemensam förståelse för 

att tillgodose målgruppens behov. Med partnerskap innebär att flera olika aktörer går samman. 

I syfte att kunna möjliggöra för att partnerskap mellan olika aktörer ska kunna fungera krävs 

bland annat en öppen kommunikation, ömsesidig respekt, förtroende samt ärlighet mellan 

varandra. Det är även nödvändigt för varje aktör att ha en förståelse kring varandras olika 

perspektiv, vilket innebär att aktörerna ska sträva efter ett gemensamt mål. Delning i en 

samverkan innefattar bland annat ett delat ansvar mellan samverkansaktörerna gällande 

planering samt beslutsfattande.  

Huxham och Vangen (2000) har studera den roll samverkan mellan organisationer har för att 

kunna främja samverkansarbetet kring olika sociala frågor. Det är viktigt att samverkan mellan 

myndigheter måste förstås som någonting komplext och dynamiskt hos aktörerna då detta 

skapar en förståelse för de enorma utmaningar som samverkan innebär. Att kunna uppnå en bra 

samverkan mellan flera myndigheter lyfter Huxham och Vangen (2000) ett flertal olika 

faktorer. De faktorer som är genomgående i en samverkan och som oftast leder till svårigheter 

i att samverkan kommer till stånd är om det föreligger oklarheter och oense kring målet för 

samverkan. Behovet av att komma överens om en tydlig uppsättning mål är således avgörande 

för att komma vidare med samverkan. I praktiken uppnås detta dock ofta inte på grund av 

svårigheten att förstå och förhandla kring de olika ofta motstridiga synsätt som både individer 
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och organisationer kommer att ha angående samverkan, det vill säga organisatoriska skillnader. 

Ytterligare faktorer av betydelse är vikten av att skapa förtroende samt hantera ansvar mellan 

varandra (Huxham & Vangen 2000, s. 798–799). 

2.2 Forskning kring förebyggande arbete med barn och unga 

Detta avsnitt behandlar forskning om hinder och möjligheter kring myndighetssamverkan och 

har avgränsats till forskning som berör med barn och unga. 

2.2.1 Hinder och möjligheter kring myndighetssamverkan med barn och unga 

Samverkan mellan myndigheter har inom många sektorer uppmuntrats att samarbeta i syfte att 

bättre tillgodose behoven hos klienterna. Abbott, Townsley och Debby Watson (2005) 

fokuserar i deras studie om samverkan mellan organisationer i arbetet med barn med 

funktionsvariationer. Det framkom att samverkan med olika professioner kunde erbjuda 

familjer en mer effektiv hjälp trots att det fanns hinder. Det framkom även att de professionella 

upplevde förbättringar i arbetet, vilket handlade om att samverkan möjliggjorde för en bättre 

kommunikation samt en bättre förståelse för varandras roller och uppgifter. Alla dessa 

möjligheter som samverkan bidrog med var ett sätt för aktörerna att utvecklas professionellt 

och således kunna skapa bättre relationer gentemot målgruppen.   

Genom samverkan är det möjligt att bidra med en ökad kunskap kring barn och ungdomars 

behov och således bidra med effektivare arbetsmetoder. I syfte att på ett effektivt sätt kunna 

möta behoven hos barn och familjer som använder sig av eller är i behov av flera insatser är 

menar Prince och Austin (2008) det är nödvändigt med en fungerande samverkan. Det är genom 

att olika aktörer besitter olika kunskaper som det blir möjligt att kunna förse med mer effektiva 

insatser. En brist på hjälp kan leda till misslyckande hos den unge, bland annat i skolan. En 

ökad samverkan mellan flera aktörer bidrar således till att kunna förebygga olika hinder. Trots 

att det existerar vissa spänningar mellan olika myndigheter, då de har olika roller och 

arbetsuppgifter, är det nödvändigt att man delar ett gemensamt perspektiv, vilket kan då ge ett 

naturligt incitament för samverkansarbetet. 

Samverkan mellan föräldrar och skolor, men även andra myndigheter, har visat sig vara 

fördelaktiga när det gäller att förebygga ett barns benägenhet att mobba samt utföra andra 

kriminella handlingar (Drolet, Paquin & Soutyrine 2006, s. 217). I synnerhet om man bryter 

sådana mönster i ett tidigt skede. Hur effektiv forumet blir för aktörerna kan bero på olika 

aspekter. De mest centrala aspekterna innefattar att vårdnadshavare erkänner att de behöver 
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hjälp med att hantera barnets problematiska situation samt att man tillsammans med 

myndigheten kan utveckla en gemensam handlingsplan. Socialarbetare kan och bör ta tillfället 

i akt för att initiera olika former av samverkan mellan aktörerna och på så sätt kunna bidra med 

insatser. Att i ett tidigt skede kunna möjliggöra för en god kommunikation med föräldrar samt 

andra relevanta aktörer kan vara en bidragande faktor i att bryta ner dörrarna till isolering, social 

utestängning samt kriminalitet. Detta kännetecknas som själva essensen av att i ett tidigt skede 

möjliggöra för samverkan mellan myndigheter, vilket oftast är förankrat i positiva interaktioner 

mellan berörda myndigheter. Drolet m.fl. (2006) forskning är av särskild relevans för studien 

då en kärna i SSPF samverkan är att inhämta samtycke från den unge samt vårdnadshavaren. 

Brister i att integrera flera myndigheter tillsammans med den unge och vårdnadshavaren kan 

resultera i ett misslyckande i att förebygga en ungdoms benägenhet att utföra kriminella 

handlingar. 

Tillit är en återkommande faktor gällande myndighetssamverkan kring barn och unga. Lo, 

Breimo och Turba (2021, s. 1) synliggör de risker som myndighetssamverkan kan ha på utsatta 

barn och unga. Författarna menar att på grund av den komplexa dynamiken mellan individuella 

och organisatoriska faktorer i en samverkan kan detta producera både tillit och misstro beroende 

på olika situationer. Det belyses det samband som finns mellan tillit och flexibilitet i en 

samverkan. Strikta regler och riktlinjer som tvingar professionella att arbeta på ett visst sätt är 

ett sätt som kan öka misstron medan arbetsmetoder som möjliggjorde för ett mer flexibelt 

tillvägagångssätt istället ledde till mer exakta bedömningar och åtgärder (Lo m.fl. 2021, s. 12). 

Tillit benämns vara en avgörande faktor för att möjliggöra för en bra samverkan mellan aktörer. 

Samspelet mellan tillit, misstro och kontroll är faktorer som har visat sig samspela med varandra 

mellan organisationer. Däremot är dessa faktorer inte något definitivt i en samverkan. Snarare 

hävdar författarna att en mer produktiv spänning mellan teori och praktik uppnås genom att 

tillåta sådana begrepp att förbli öppna, vilket möjliggör för en ökad tolkning kring deras 

innebörd i skilda kontexter.   

Johan van Graan (2016, s. 136), belyser att gemenskapernas roll och bidrag utgör ett effektivt 

medel för det brottsförebyggande arbete. Vidare finns två viktiga observationer, nämligen att 

polisen enbart inte kan, på ett effektivt sätt, kontrollera brottslighet utan det offentliga stödet. 

Med andra ord handlar det främst om att olika samhällsbaserade brottsförebyggande initiativ 

inte kan förebygga brott på ett effektivt sätt när de arbetar isolerat från andra aktörer, utan att 

det istället är nödvändigt att gå in i ett samarbete med andra aktörer. Även enligt Forkby (2018, 

s. 580) är utvecklingen av samverkan mellan olika aktörer en av de vanligaste strategierna när 
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det gäller svensk brottsprevention, vilket bland annat inkluderar professionsövergripande 

insatser mellan civilsamhället och andra aktörer. Det framkommer dessutom att ett större fokus 

bör uppmärksammas på motstånd och motstrategier vid implementeringen av olika 

samverkansstrategier. Det visar på att samverkan är i många avseenden nödvändigt men bör 

användas med försiktighet och med en förståelse för vad som kan främja respektive hämma det 

man har i avsikt att utföra, i det här fallet ett förebyggande arbete.  

Burnett och Appleton (2004, s. 34) har i deras artikel lagt ett stort fokus på de nödvändiga 

processerna för att kunna sätta upp och leverera olika tjänster mellan organisationer. De betonar 

behovet av att myndigheter samarbetar mot ett och samma mål när det handlar om barn och 

ungdomar för att kunna förhindra att barn och ungdomar kränks. Mycket av argumenten för ett 

ökat samarbete grundar sig i att barn och unga som befinner sig i riskzon oftast är kopplade till 

en rad olika problem. Traditionellt hanteras dessa problem av separata myndigheter, bland annat 

socialtjänst och polis, och genom ett ökat samarbete skulle man därför kunna förena sina 

kompetenser och färdigheter samtidigt som man undviker dubbelarbete, inkonsekvenser eller 

andra skillnader mellan varandra. Däremot belyses det att bortom denna idealbild som utlovas 

av begrepp som samarbete eller samverkan mellan myndigheter ligger istället frågor om dess 

genomförbarhet och syfte. Likt det som har nämnts i studiens syfte kan det finnas skillnader i 

hur SSPF tolkas samt tillämpas i teorin och i praktiken. Det belyses även att forskning kring 

olika samverkansinitiativ har visat att det kan uppstå skillnader mellan hur det beskrivs i teorin 

och hur det förverkligas i praktiken, vilket studien har i åtanke. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

En sammanställning av tidigare forskning synliggör betydelsen av samverkan mellan olika 

aktörer samt hur det kan utrycka sig i olika kontexter. Kopplat till studiens syfte, där jag 

undersöker aktörernas upplevelser av myndighetssamverkan, har det varit nödvändigt att belysa 

forskning som diskuterar den roll samverkan har för barn och unga i riskzon. Framöver kan 

detta bidra med en ökad förståelse för eventuella likheter och skillnader samt öppnar upp för 

framtida diskussioner mellan studierna. Till skillnad från denna studie som enbart använder sig 

av en kvalitativ metod i form av intervjuer, har forskningen som har redovisats visat på en bred 

variation i användning av metod. Det är viktigt att påpeka att det i vissa fall kan vara till en 

fördel att enbart använda sig av tidigare forskning som använder sig av liknande metoder som 

studiens metod. Detta eftersom det kan anses vara relevant att dela det synsättet i synnerhet när 

det handlar om att skapa sig en djupare förståelse för aktörernas upplevelser. Däremot har val 
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av tidigare forskning inte enbart begränsat sig till forskning som använder sig av en kvalitativ 

metod. Anledningarna handlar främst om att det kommer ge en alltför stor homogen bild av 

forskningen samt att man per automatik riskerar att välja bort forskning som kan anses vara 

värdefulla för studien.  

En aspekt som är specifikt med samverkan i Sverige är att det finns lagar som belyser 

myndigheters skyldighet att samverka i olika ärenden. Myndigheter har ett gemensamt ansvar 

för att uppmärksamma att barn och ungas behov tillgodoses. Enligt förvaltningslagen 

(2017:900) 8§ ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde samverka med andra 

myndigheter samt att myndigheten bör i en rimlig utsträckning hjälpa individen genom att själv 

inhämta yttranden eller upplysningar från andra myndigheter. Då SSPF är en samverkan mellan 

skola, socialtjänst, polis och fritid finns även i dessa myndigheter specifika lagar som reglerar 

verksamheten när det handlar om samverkan. Det framkommer i Skollagen (2010:800) 29 kap. 

13§, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1a§ samt Polislagen (1984:387) 6§ att dessa 

myndigheter ska samverka med organisationer, samhällsorgan samt andra som berörs när det 

gäller frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dessa lagar visar att ett stort 

ansvar läggs på samtliga myndigheter för att de ska samverka med varandra. Därför har det 

under de senaste tio åren pågått ett flertal nationella utvecklingsarbeten i syfte att kunna stödja 

samt initiera samverkan kring barn i liknande målgrupper (Socialstyrelsen 2013, s. 25).  

De övergripande resultaten från studierna som har presenterats visar att samverkan är komplext 

och att det finns flera olika faktorer som antingen kan gynna eller missgynna samverkan. Utöver 

det går det att synliggöra återkommande mönster i studierna gällande vilka faktorer som främjar 

respektive hämmar en samverkan. Detta mönster har även visat sig i nationell såväl som 

internationell forskning där det finns tydliga likheter. Organisatoriska förhållanden som lagar 

och regler samt professionsmässiga aspekter som kommunikation och tillit har bland annat visat 

sig vara genomgående i de olika studierna. Dessa ovannämnda studier kan således vara av 

användning för att möjliggöra för en bredare analys av det empiriska materialet.  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras de metoder som har legat till grund för studiens genomförande, 

vilket är indelat i sex separata avsnitt. Genom att strukturera metodkapitlet i flera avsnitt är 

avsikten att underlätta för läsaren att hänga med, vilket även ökar transparensen för studien. I 

det första avsnittet presenteras val av vetenskaplig metod i syfte att kunna samla in relevant 

empiriskt material. Avsnitt två och tre beskriver jag studiens genomförande, urvalsmetod samt 

analysmetod av det empiriska materialet. Vidare i avsnitt fyra diskuteras studiens tillförlitlighet 

och metodavsnittet avslutas i avsnitt fem med studiens etiska utgångspunkter.  

3.1 Vetenskaplig metod 

3.1.1 Kvalitativ fallstudie 

I syfte att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ 

fallstudie som vetenskaplig metod. En fallstudie är en empirisk metod som har i syfte att 

undersöka ett fenomen (fall) på djupet (Yin 2018, s. 15). Ett fall kan exempelvis vara en individ, 

flera organisationer eller en specifik situation. Till skillnad från andra metoder skiljer sig 

tillvägagångssättet i en fallstudie då den kännetecknas av att forskaren vill förstå ett verkligt 

fall och belysa detta utifrån ett antal olika perspektiv. I mitt fall har jag studerat SSPF i Uppsala 

kommun som ett fall där jag har illustrerat hur samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritid fungerar i teorin och i praktiken. För att kunna synliggöra samverkansparternas 

upplevelser av hur samverkan fungerar har det varit nödvändigt att belysa upplevelser kring 

hinder och möjligheter med samverkan, vilken betydelse samverkan har på yrket samt på vilket 

sätt synen på samverkan skiljer sig mellan samverkansparterna. Fallstudie som en vetenskaplig 

metod har varit användbar för studien då jag har ämnat mig åt att uppnå en djupare förståelse 

för den sociala miljön vilket studien har haft i syfte att behandla. Fördelarna med att använda 

fallstudie som metod är att applicerbar på verkliga mänskliga situationer, vilket bidrar med en 

djupgående relevant data samt främjar en förståelse för komplexa situationer (Yin 2018, s. 18). 

Det största problemet med fallstudier är den begränsning att dra generaliserbara slutsatser. På 

grund av forskarens nära engagemang och inflytande på studien kan forskningen ifrågasättas  

om den kan ses som vetenskaplig då detta kan påverka resultatet (Yin 2018, s. 19–21). Då jag 

med inte har haft intentionen att generalisera studiens slutsatser har detta inte varit något 

problematiskt. Anledningen till det är att jag istället har haft avsikt att skapa en djupare 

förståelse för hur samverkansparterna i SSPF upplever samverkan fungerar i teorin och i 

praktiken.  
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3.1.2 Kvalitativ intervju 

Inom kvalitativ forskning finns det olika sätt att samla in data. Den här studien tillämpar 

kvalitativ metod i form av intervjuer. Inom kvalitativ metod läggs tonvikten oftare på ord än på 

siffror. I forskning kännetecknas det av att man undersöker ett visst fenomen eller problem på 

djupet (Bryman 2018, s. 454). Forskning som sker med kvalitativ metod innebär svårigheter att 

generalisera resultaten i studien. Detta är i regel inte heller ett mål med kvalitativ forskning då 

syftet är att undersöka samverkanspartners upplevelser av ett fenomen. I så måtto fungerar 

intervjuer som ett mer lämpligt sätt att inhämta data. Utöver svårigheter att generalisera möter 

kvalitativ metod ett flertal andra svårigheter (Bryman 2018, s. 484–485). Oftast brukar 

kvalitativa forskare kritiseras för att undersökningarna är alltför subjektiva och att resultat i 

alltför stor utsträckning bygger på forskarens egen uppfattning om vad som anses vara 

betydelsefullt. Dessutom kan det anses vara problematisk gällande det nära förhållande man 

etablerar med undersökspersonerna. Bristande transparens är något kvalitativ forskning i allt 

större utsträckning försöker åtgärda och något som är nödvändigt att belysa (Bryman 2018, s. 

484–485) Jag har försökt redogöra för den kvalitativa forskningens problem och utmaningar i 

denna studie i syfte att göra genomförandet, analyserna, resultaten och mina tolkningar av 

resultaten så transparant som möjlig.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Intervjuguide 

Kvalitativa intervjuer kan variera stort när det gäller hur forskaren väljer att gripa sig an dem 

(Bryman 2018, s. 563). Intervjuguiden byggdes på semistrukturerade frågor. Det innebär att det 

finns fasta och strukturerade intervjufrågor som ställs till alla intervjudeltagare. Forskaren har 

alltså en lista över förhållandevis specifika teman som ska lyftas upp. Det ska inte blandas ihop 

med en strukturerad intervjuform då samtliga intervjudeltagare fick samma frågor i samma 

ordning. I själva verket rörde det sig om en semistrukturerad intervjuform i det avseende att 

intervjufrågorna är flexibla och anpassningsbara, i den bemärkelsen att olika följdfrågor ställdes 

till intervjudeltagarna (Bryman 2018, s. 563). En intervju riskerar att få en lösare form om 

intervjuguiden enbart använder sig av ett fåtal teman, till skillnad från en intervjuguide som 

kompletterar intervjun med olika frågekategorier, det vill säga preciserande- och 

sonderingsfrågor, vilket då har en större sannolikhet att få en djupare samt fastare form (Bryman 

2018, s. 569). Preciserande frågor är helt enkelt följdfrågor som man ställer till 

intervjudeltagarna under intervjun. Sonderingsfrågor handlar istället om att forskaren under 

intervjun ber intervjudeltagaren att fördjupa sitt svar. Intervjuguiden strukturerades därmed i 
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olika teman och kompletterades av preciserande- och sonderingsfrågor. Intervjuguiden inledde 

med frågor kring intervjudeltagaren utbildning, tjänst och arbete med SSPF. Vidare berördes 

generella teman gällande intervjudeltagarnas upplevelser av SPPF samverkan och dess olika 

hinder och möjligheter. Ytterligare ett centralt tema var ansvarsrollen kopplat till, bland annat, 

intervjudeltagarnas yrkesroll. Intervjuerna avslutades med generella frågor om SSPF-

samverkans framtid och möjligheter till förbättring. 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjudeltagare kontaktades i första hand via e-mejl där de blev frågade om de skulle 

vilja delta på en intervju kring deras upplevelser av SSPF-samverkan. I e-mejlet framkom även 

generell information om mig själv gällande min utbildning, yrkesroll, vad studien hade i syfte 

att undersöka samt hur länge intervjuerna beräknades att ta. I samband med det första e-mejlet 

bifogades även en samtyckesblankett samt ett informationsbrev som belyste generell 

information gällande den som skulle delta i en studie. Det framkom även i e-mejlet möjligheten 

för intervjudeltagarna att få tillgång till intervjufrågorna i förhand om det önskades. Målet var 

att intervjua 2 individer från respektive myndighet i syfte att få en balans i det insamlade 

materialet. På så sätt skulle det insamlade materialet inte enbart bli vinklat från en myndighets 

perspektiv på SSPF-samverkan. Då jag själv är verksam inom fritid hade jag någorlunda 

kännedom gällande vilka individer som arbetar med SSPF i respektive myndighet. Mot 

bakgrund av det skickades e-mejlet ut i första hand till totalt sju individer: två från skola, två 

från socialtjänsten, två från fritid och en från polisen. Anledningen till att jag enbart kontaktade 

en individ från polismyndigheten var för att jag, utöver den individ jag redan hade kontaktat, 

var osäker kring vilka från polismyndigheten som var en del av SSPF. Samtliga sju individer 

som kontaktades via e-mejl svarade och gav sitt samtycke till att delta i studien. Det var först 

efter intervjun med polisen som hen hänvisade mig vidare till ytterligare en polis med erfarenhet 

med SSPF-samverkan. Kontakt togs med den individen via e-mejl som då gav sitt samtycke till 

att delta i studien. 

Vidare bestämdes datum, tid samt plats för intervjuerna, vilket utgick från intervjudeltagarnas 

önskemål. Samtliga intervjudeltagare fick tillgång till intervjufrågorna i förhand efter deras 

uttalade önskemål. Intervjuerna varade cirka 45 minuter per intervju. Samtliga intervjuer 

spelades in med en mobiltelefon samt en surfplatta, vilket försäkrade samt möjliggjorde för en 

god kvalité på ljudet. I efterhand transkriberades allt material ordagrant. Däremot inkluderades 

inte ord som ”eh”, ”mm” samt upprepande ord ”som, som, som” i transkriberingen eftersom 

sådana fraser inte uppfyllde någon funktion för studiens syfte. Intervjudeltagarna har fått 
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möjligheten att ta del av deras respektive transkriberade material. Dock skedde inte alla 

intervjuer på plats och två av intervjuerna genomfördes per telefon varav resterande sex 

intervjuer var direkta intervjuer, det vill säga att det sker ansikte mot ansikte (Bryman 2018, 

s.208). Intervjuerna som genomfördes per telefon var något intervjudeltagarna själva ville, då 

de av olika personliga anledningar inte kunde träffas fysiskt. De direkta intervjuerna skedde på 

intervjudeltagarnas arbetsplats och utfördes separat med intervjudeltagarna. Intervjun var 

utformad på ett sådant sätt att intervjudeltagarna skulle ges tillräckligt med tid och utrymme att 

reflektera gällande deras upplevelser, vilket gjordes med hjälp av öppna frågor samtidigt som 

slutna frågor undveks. Öppna frågor innebär att respondenten kan svara fritt medan slutna 

frågor redan har ett antal fastställda svarsalternativ (Bryman 2018, s. 242). Däremot kan öppna 

frågor innebära både för- och nackdelar för forskaren. Å ena sidan ger öppna frågor 

respondenterna tillräckligt med utrymme att besvara med sina egna ord samt att öppna frågor 

lämnar utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner. Å andra sidan kan det finnas en risk för 

att arbetet som krävs i syfte att gå igenom det insamlade materialet ibland kan bli 

överväldigande samt tidskrävande för forskaren. 

3.2.3 Urval och avgränsning 

Då studien syftar till att undersöka SSPF-samverkan mellan myndigheterna skola, socialtjänst, 

polis och fritid bestod intervjudeltagarna av personal från dessa myndigheter. Utöver det var 

det ett krav att intervjudeltagarna hade någon form av erfarenhet med att arbeta kring SSPF 

samt varit en del av SSPF-samverkan. Däremot fanns det inget specifikt krav på hur lång 

erfarenhet intervjudeltagarna förväntades att ha i arbetet med SSPF utan det varierade mellan 

två till åtta års erfarenhet. Anledningen till detta krav grundar sig att intervjudeltagarna bör ha 

en grundläggande förståelse för SSPF i syfte att kunna möjliggöra för att studiens syfte och 

frågeställningar kan besvaras. Det handlar med andra ord om ett målstyrt urval (Bryman 2018, 

s. 496). Det innebär att forskaren inte väljer ut deltagare slumpmässigt. I själva verket väljs 

deltagare ut på ett strategiskt sätt där forskaren ser till att välja ut deltagare som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. I urvalsprocessen använde jag mig av en deltagare från 

Polismyndigheten som kunde hänvisa mig vidare till en polis med erfarenhet av SSPF-

samverkan. Vidare baserades inte urvalet på intervjudeltagarnas kön, ålder, etnicitet eller 

sexuell läggning eftersom dessa faktorer inte uppfyllde någon funktion för studiens syfte och 

frågeställningar. Då studiens syfte avgränsade sig inom ett geografiskt område, nämligen 

Uppsala kommun innebar det att det var ett kriterium för intervjudeltagarna att vara 

yrkesverksamma inom Uppsala kommun.  
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Det har varit önskvärt att inkludera så olikartade perspektiv och synpunkter som möjligt från 

intervjudeltagarna för att få ett brett resultat i det insamlade materialet. Därför har det varit av 

stor betydelse att inkludera lika många deltagare från respektive myndighet så att det inte enbart 

är en myndighet som representerar hela SSPF-samverkan. Dock är det svårt i förväg att veta 

urvalsstorleken på studien, gällande hur många intervjuer man behöver genomföra och hur 

mycket data som bör samlas in, vilket dessutom kan variera beroende på olika faktorer. Inom 

kvalitativ forskning fortsätter man att samla in data, i det här fallet intervjuer, till man har 

uppnått en teoretisk mättnad (Bryman 2018, s. 394, 436). Det innebär att man fortsätter med att 

samla in data tills inga nya eller relevanta data framkommer. Med andra ord är det en 

bedömning om ett urval är tillräckligt stort eller inte. Dock finns det i princip inga kriterier för 

om man har uppnått teoretisk mättnad eller ej, utan det är något som forskaren bestämmer själv 

utifrån det som har framkommit i analysen av det empiriska materialet (Bryman 2018, s. 394, 

436). När det inte framträder några nya teman eller kategorier i datan har man uppnått teoretisk 

mättnad. Studien bedöms ha uppnått en teoretisk mättnad efter åtta intervjuer då det i resultatet 

inte hade framkommit några nya övergripande teman. Under kapitlet analysprocessen redogörs 

det mer utförligt kring de teman som har identifierats för studien.   

3.3 Metodanalys 

3.3.1 Tematisk analys 

Tematisk analys är den analysmetod som har använts i syfte att identifiera, analysera samt 

beskriva teman i det insamlade empiriska materialet. En fördel med tematisk analys är dess 

flexibilitet då metodanalysen inte behöver hålla sig inom en specifik teoretisk ram (Braun och 

Clarke 2006, s. 78–79). Likt de flesta former av kvalitativ data analys, utgör kodning även en 

startpunkt för den tematiska analysen. Processen påbörjas när forskaren börjar synliggöra 

mönster och teman i det empiriska materialet som är av relevans för studien. Braun och Clarke 

(2006, s. 87–93) belyser att denna process att analysera det empiriska materialet görs i sex olika 

steg i syfte att kunna identifiera olika teman och som studien har förhållits till. Steg ett handlar 

om att bekanta sig med det empiriska materialet, vilket gjordes genom att intervjuerna 

transkriberades ordagrant och därmed lästes materialet flera gånger. Steg två innefattar att ta 

fram initiala koder i det empiriska materialet. Kodning innefattar att dra ut särskilda ord, 

stycken eller meningar i datamaterialet som är intressant eller relevant för studiens syfte, 

exempelvis ord som kommunikation eller helhetssyn. Samtliga intervjuer kodades manuellt av 

mig. Därefter bearbetades det empiriska materialet på ett systematiskt sätt, vilket säkerställde 

att all data uppmärksammades. Steg tre innefattades av att analysera samt gruppera koderna 
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som identifierats i föregående steg till potentiella underteman. Denna process utfördes genom 

att flera olika koder sorterades utifrån likheter i vad de handlade om, vilket mynnade ut i 

potentiella underteman. Vidare förfinades koderna ytterlige i respektive undertema för att 

urskilja samt synliggöra möjliga underteman. I steg fyra förfinades samt omarbetas de koder 

och underteman som hade framkommit under de föregående stegen, vilket möjliggjorde för en 

omförflyttning samt jämförelse mellan koderna. I slutet av denna steg fanns det en bra 

uppfattning kring vilka övergripande teman som var relevanta, det vill säga att det fanns en 

tydlig skillnad mellan teman. Steg fem gick ut på att definiera samt namnge de olika teman, 

vilket gjordes genom att identifiera kärnan av vad varje tema handlade om. Det sista steget 

innefattades av att skriva uppsatsen. Tabellen nedan visas ett litet utdrag på hur analysprocessen 

gjordes för att synliggöra de övergripande teman i det empiriska materialet, vilket presenteras 

mer genomgående i resultat och analyskapitlet. 

3.3.2 Analysprocessen 

Citat Kod Undertema Tema 

”Men typ ett 

helhetsperspektiv där 

samtliga är involverade 

på olika sätt vilket gör att 

man kan fånga upp det 

tidigare och det blir 

liksom täpper igen det.” 

 

”Men sen överlag den här 

kulturen i de här 

områdena är så här nej vi 

vill inte på nått sätt 

samverka med polis. Man 

är lite nojjig och vad 

andra ska tänka och tycka 

att man sitter med en 

polis.” 

 

 

 

Helheten för barn och 

unga i riskzon 

 

 

 

 

 

 

Svårare att samverka med 

särskilda yrken på grund 

av kultur. 

 

 

 
 

 

 

 

Helhetsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader i yrken 

 

 

 

 

Förutsättningar för och 

möjligheter med SSPF-

samverkan 

 

 

 

 

 

 

Hinder och utmaningar i 

SSPF-samverkan 

3.4 Tillförlitlighet och äkthet 

För att kunna bedöma kvaliteten på en studie kan skilda begrepp komma att användas beroende 

på om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie. Guba och Lincoln (Bryman 2018, s. 467) har 

formulerat två kriterier för att värdera och granska kvalitativa studier som utgör ett alternativ 
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till det som begreppen validitet och reliabilitet, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Det är 

nödvändigt att specificera skilda termer och metoder i syfte att kunna etablera samt bedöma 

kvaliteten i den kvalitativa forskningen. Då studien har grundat sig på en kvalitativ metodansats 

har motsvarande begrepp, det vill säga tillförlitlighet och äkthet, använts samt diskuterats för 

att bedöma kvaliteten på studien. Vidare har begreppen tillförlitlighet och äkthet ytterligare 

delkriterier, vilket redogörs samt diskuteras nedan.  

3.4.1 Tillförlitlighet 

Trovärdighet lägger en stor tonvikt i forskningens resultat och hur pass trovärdigt det är. Att 

kunna skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper olika faktorer. Dels handlar det om att man 

har säkerställt att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns och dels att man 

rapporterar resultaten till de individer som har studerats. Detta i syfte att kunna säkerställa att 

forskaren har uppfattat individens sociala verklighet på ett korrekt sätt (Bryman 2018, s. 467). 

Samtliga intervjudeltagare har fått möjligheten att ta del av det transkriberade materialet för att 

ha kunnat säkerställa eventuella missförstånd eller felaktigheter från forskarens sida. Denna 

process har varit nödvändigt eftersom det gett mig möjligheten att kontrollera det empiriska 

materialet tillsammans med intervjudeltagarna och således öka trovärdigheten i det insamlade 

materialet. Studien har följt de regler och riktlinjer som Uppsala universitet har angivit gällande 

hur studien ska utformas samt utföras, vilket beskrivs mer utförligt under etik avsnittet. 

Överförbarhet behandlar frågan om det är möjligt att generalisera studiens resultat till resten av 

befolkningen (Bryman 2018, s. 468). Fylliga berättelser är ett sätt att avgöra i vilken 

utsträckning det går att överföra resultatet till andra miljöer. Då studien har använt öppna frågor 

har det även möjliggjort för fylliga svar. Genom att lyfta upp längre citat i resultatdelen, vars 

berättelser är fylliga, har det även varit ett sätt att öka överförbarheten av studien. I och med att 

kvalitativ forskning i normalfallet handlar om att undersöka en liten grupp av individer med 

vissa gemensamma egenskaper kan forskaren inte säkerställa om resultatet från 

intervjudeltagarna går att generalisera till resterande befolkning då det empiriska materialet 

grundar sig på intervjudeltagarnas egna upplevelser, erfarenheter och perspektiv kring ett 

fenomen. Däremot är det möjligt att jämföra studiens resultat med andra liknande studier i syfte 

att synliggöra eventuella likheter eller skillnader. På så sätt är det möjligt att tillämpa studiens 

resultat i andra liknande miljöer. Då studien använde sig av tidigare forskning med liknande 

ämnen och områden innebar det att jag har kunnat överföra tidigare forskning till studiens 
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resultat, vilket även ökar möjligheten att studiens resultat går att överföra till andra liknande 

miljöer. 

Pålitlighet syftar till att säkerställa att det skapas en detaljerad samt fullständig redogörelse för 

hela forskningsprocessens olika faser, vilket bland annat innefattar problemformulering, teori, 

metod och resultat (Bryman 2018, s. 468). Genom att redogöra för hela forskningsprocessen på 

ett detaljerat och fullständigt sätt ökas transparensen för studien och därmed även påverkar 

pålitligheten i studiens slutsatser. Jag har varit noga med att redogöra för alla delar i 

forskningsprocessen och hur det har genomförts samt strukturerat studien på ett sätt som gör 

det enkelt att följa hela forskningsprocessen. Att motivera val av metod eller teoretiskt verktyg 

har varit ett sätt att stärka studiens pålitlighet. Då uppsatsen skrevs individuellt har det varit mitt 

ansvar att ständigt granska texten. Däremot har handledningstillfällen, seminarium samt 

opponering varit en bidragande faktor för mig att kunna granska texten, vilket har stärkt 

pålitligheten. I syfte att stärka pålitligheten ytterligare har jag jämfört studiens 

forskningsprocess med tidigare forskning. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker att säkerställa att hen har 

agerat i god tro, utifrån den insikten att det inte är möjligt att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning (Bryman 2018, s. 470). Med andra ord ska det vara uppenbart att 

forskaren inte medvetet har låtit ens egna personliga värderingar påverka hur man har utfört 

studien samt de slutsatser som har dragits. Under studiens gång har detta tankesätt varit centralt 

i hur studien har genomförts, genom att bland annat undvika personliga åsikter och fördomar. 

Dock är detta inget som går att säkerställa fullt ut då personliga åsikter och fördomar kan vara 

något undermedvetet. Även studien i sin helhet är inte fri från personliga åsikter då det har 

funnits ett personligt intresse att studera detta ämne. Genom att vara så transparant som möjligt 

samt belägga påstående med fakta har varit ett sätt att undvika att personliga åsikter och 

fördomar inte genomsyrar studien.  

3.4.2 Äkthet 

Äkthet och dess kriterier väcker ett antal mer generella frågor som behandlar 

forskningspolitiska konsekvenser (Bryman 2018, s. 470). Rättvis bild beaktar om forskningen 

har getts en tillräcklig rättvis bild kring de skilda åsikter samt uppfattningar som kan finnas hos 

den grupp människor som har studerats. Studien har beaktat detta genom att vilket studien har 

gjort genom att lyfta olika citat från samtliga intervjudeltagare så att det inte blir en myndighet 

som representerar hela SSPF-samverkan. Ontologisk autencitet syftar till om studien på något 
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sätt har hjälpt intervjudeltagarna att skapa sig en bättre förståelse kring deras upplevelser i deras 

respektive sociala miljö, vilket främst har gjorts genom att intervjudeltagarna fick tillgång till 

det transkriberade materialet. Pedagogisk autencitet frågar sig mer om deltagarna i samband 

med studien har kunnat skapa säga en bättre förståelse kring andra individers upplevelser i 

liknande miljöer. Genom att studien har redovisat resultatet från samtliga intervjudeltagare 

bidrar detta även till en ökad förståelse för intervjudeltagarna. Katalytisk autenticitet frågar sig 

om deltagarna som har medverkat i studien har på något sätt kunna förändra sin situation. 

Taktisk autencitet lyfter frågor gällande huruvida undersökningen har bidragit med att 

deltagarna fått en bättre möjlighet samt förståelse att kunna vidta eventuella åtgärder och behov. 

De två sistnämnda kriterierna har i denna studie inte varit möjligt att synliggöra. Däremot finns 

förhoppningen att studien på något sätt har bidragit till en förändring samt varit till hjälp för 

intervjudeltagarna på ett eller annat sätt. Äkthetskriterierna kan ofta uppfattas ha mindre 

inflytande för forskningen. Däremot har dessa fem kriterier visat sig vara nödvändiga för både 

mig som forskare och även de individer som deltog i studien. 

3.5 Etiska utgångspunkter 

Forskningsetik är ett viktigt område inom forskning och handlar främst om relationen mellan 

forskning och etik. Centralt handlar det om att överväga olika etiska frågor gällande de individer 

som deltar och medverkar i forskningen. Etiska övervägande spelar en viktig roll för att försäkra 

om att forskningens kvalitet, genomförande och resultat kan på ett ansvarsfullt sätt användas i 

syfte att utveckla vårt samhälle. Ett stort ansvar riktas nämligen till forskaren och olika etiska 

krav man ska förhålla sig till i sin forskning. Detta grundar sig i att individer som deltar och 

medverkar i forskningen i största möjliga utsträckning ska skyddas från kränkningar eller 

skador (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Forskningsetiska reflektioner är inte en 

engångsföreteelse, utan det är en kontinuerlig process som pågår redan när studien påbörjas till 

att den avslutas. Det innebär att ett flertal etiska överväganden har gjorts under hela 

forskningsprocessen. I synnerhet är det viktigt att noga fundera på de olika etiska överväganden 

i samband med när man ska intervjua individer som deltar i forskningen. Forskaren kommer 

exempelvis att befinna sig i en maktposition gentemot intervjudeltagarna då det är forskaren 

som benämner samt kategoriserar människor, grupper och fenomen utifrån ens egna världsbild 

(Bryman 2018, s. 287). Jag har beaktat fyra grundläggande etiska principer kring de personer 

som är direkt inblandade i forskningen och är något som forskaren behöver ta hänsyn till i 

utförandet av studien. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman 2018, s. 170–172). Dessa krav har varit av största prioritet att 
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uppfylla i utförandet av intervjuerna, i syfte att försäkra om att intervjudeltagarna fick en god 

förståelse för den undersökning de deltar i och den betydelse deras medverkan har på 

undersökningen. 

Informationskravet handlar om forskarens uppgift om att tydliggöra berörda personer om 

undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Vidare ska det klargöras 

för dem som medverkar och deltar i studien att det är frivilligt och kan när som helst under 

forskningsprocessen välja att avsluta sin medverkan. Väljer en deltagare att avsluta sin 

medverkan är det forskarens uppgift och ansvar att försäkra om att allt material som har samlats 

in från den individen tas bort (Bryman 2018, s. 170). Informationskravet uppfyllde jag genom 

att intervjudeltagarna i första hand kontaktades via e-mejl där de fick en övergripande 

information vad undersökningen skulle handla om samt en kort information kring hur de etiska 

principerna skulle beaktas i undersökningen. I samband med det första e-mejlet bifogades 

dessutom ett informationsbrev som mer djupgående berörde hur samtliga etiska principer skulle 

beaktas samt en samtyckesblankett. I båda blanketterna fanns även alla nödvändiga 

kontaktuppgifter, vilket gav deltagarna en möjlighet att ta kontakt vid eventuella frågor och 

funderingar kring studien. Intervjudeltagarna informerades även i den första kontakten att de i 

förhand skulle kunna få ta del av intervjufrågorna som skulle ställas under intervju. Däremot 

skickades intervjufrågorna inte ut i den första kontakten, utan intervjudeltagarna fick del av 

dem efter att de hade gett deras samtycke till att delta i undersökningen. Vid intervjutillfället 

informerades de etiska principerna återigen muntligt samt gav intervjudeltagarna möjligheten 

att ställa frågor om något var otydligt.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska ha gett sitt samtycke till att 

delta i undersökningen. Samtycket kan ges i muntlig och/eller skriftlig form. Vidare finns det 

fyra olika former av samtycke. Det första handlar om att deltagandet är frivilligt, nämligen att 

det är intervjudeltagarna som självmant bestämmer om de vill delta i undersökningen eller inte. 

Därefter handlar det om att intervjudeltagarna kan välja att inte svara på en specifik fråga utan 

att behöva ange orsak. De sista innefattar intervjudeltagarna möjlighet att när som helst avbryta 

intervjun samt efter intervjun kunna välja att utesluta information från studien (Bryman 2018, 

s.171, 176). Samtyckeskravet uppnåddes på olika sätt. I första hand gavs ett skriftligt samtycke 

från intervjudeltagarna via e-mejl att de var villiga att delta i undersökningen. I samband med 

det e-mejlet fick intervjudeltagarna välja den tid, dag och plats som fungerade bäst för dem att 

genomföra intervjuerna på. I både informationsbrevet samt samtyckesblanketten var det tydligt 

att intervjudeltagarna när som helst under intervjun kunde avbryta och avsluta sin medverkan. 
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Även innan och under intervjun tydliggjordes det att deltagaren kunde välja att inte svara på 

någon fråga. Innan intervjuerna genomfördes gav deltagarna sitt samtycke muntligt samt 

skriftligt genom att skriva under den samtyckesblankett som bifogades i det första e-mejlet.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga uppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, vilket innebär att de så långt som möjligt ska göras anonyma (Bryman 

2018, s.171). Konfidentialitetskravet är ett område som möjligtvis inte har tillgodosetts fullt ut, 

vilket jag var fullt medveten om samt var noggrann med att informera de berörda om det. Det 

insamlade materialet har bevarats fullkomligt oåtkomligt för obehöriga. Dock var det inte fullt 

möjligt att bevara anonymiteten mellan vissa intervjudeltagare. Det handlade enbart mellan 

intervjudeltagarna dem själva, exempelvis att deltagarna från samma myndighet hade 

kännedom om varandras deltagande i studien. Viktigt att belysa är att samtliga deltagares 

anonymitet bevarades gentemot utomstående aktörer. Gällande de deltagare som var medvetna 

om varandras deltagande utryckte inget problem med detta samt försäkrade om att det inte 

påverkade deras svar under intervjuerna. Intervjudeltagarna var väl medvetna om att intervjun 

skulle spelas in samt transkriberas samt att det transkriberade materialet skulle förstöras efter 

avslutad undersökning. I syfte att ytterligare bevara deltagarnas anonymitet nämndes inga 

personliga uppgifter i resultatet och i bilagorna som riskerade att röja deltagarnas identitet. Då 

studiens syfte var att undersöka SSPF-samverkan i Uppsala kommun var det nödvändigt att inte 

nämna den skola eller fritidsgård deltagarna var yrkesverksam i, vilket bevarar deltagarnas 

anonymitet ytterligare.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in gällande enskilda individer enbart 

ska användas för forskningsändamålet och inte i kommersiella eller ickevetenskapliga syften 

(Bryman 2018, s. 171–172). Det empiriska materialet som inhämtades förvarades enligt 

konfidentialitetskravet samt att det transkriberade materialet förstördes efter avslutat 

undersökning. Samtidigt vill jag mena att nyttjandekravet har tillgodosetts genom trovärdighet 

och pålitlighet, vilket nämndes ovan. Det var genom att jag framställde undersökningen enligt 

de regler som fanns samt redogjorde för hela forskningsprocessen som nyttjandekravet kunde 

tillgodoses. Då det fanns en risk för vissa deltagare att bli identifierade har det varit mitt ansvar 

att undvika potentiella skadliga konsekvenser som deltagaren kan bli utsatt för. Det är av vikt 

att föra en sådan diskussion om studien resulterar i någon skada för deltagarnas del. Genom att  

studien har varit tydlig med de etiska principerna, varit transparant samt gjort deltagarna 

delaktiga har det varit möjligt se till att det inte har inneburit någon form av skada för 

deltagarnas del.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Under kapitlet teori kommer ett antal perspektiv och teoretiska utgångspunkter som är av 

relevans för studien att presenteras. Samverkansteorin bidrar med ett övergripande perspektiv 

kring hur organisationer och dess aktörer kan möjliggöra för samverkan. Gräsrotsbyråkrati samt 

handlingsutrymme är centrala begrepp som belyser ett individperspektiv på hur den enskilde 

individen utför sitt arbete i förhållande till den myndighet man representerar. Nämnda teorier 

och begrepp ska synliggöra hur individuella och organisatoriska faktorer kan tänkas samspela 

med varandra och bidrar således med en helhetssyn över det studien har i syfte att studera. 

4.1 Samverkansteori 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är samverkansteorin. I detta avsnitt vidareutvecklas 

ytterligare de teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen, mer specifikt inriktat på 

direkt samverkan. Viktigt att belysa är att all samverkan har ett specifikt objekt vilket man har 

i syfte att samverka kring. Det innebär således att det inte finns ett enskilt perspektiv eller teori 

som beskriver vad samverkan är, utan beroende på vilket objekt som studeras kan det skilja sig 

åt i val av teoretiska utgångspunkter. I denna studie handlar samverkan om människor, det vill 

säga att det rör sig om samverkan mellan personer som är utbildade i syfte att arbeta med andra 

människor och organisationer med liknande syften. I studien behandlas skolan, socialtjänsten, 

polisen och fritid som olika organisationer i samverkan med varandra. Då olika organisationer 

har skilda arbetssätt, normer och regler menar jag att det är nödvändigt att lyfta 

samverkansteorin i syfte att kritiskt granska, synliggöra samt skapa en förståelse för vad som 

förutsätter en fungerande samverkan på en organisatorisk nivå.   

4.1.1 Samverkan som verktyg 

De centrala verktygen som används i studien utgår från en modell av Horwath och Morrison 

(2007, s. 56) som beskriver fem möjliga nivåer där samverkan kan hamna. Modellen, likt denna 

studie, är utarbetad efter myndighetssamverkan med barn och unga i riskzon. Mot bakgrund av 

detta är Horwath och Morrison (2007) modell av relevans för studiens syfte och frågeställningar 

då modellen utgår från samverkan kring barn och unga i riskzon. Den första och lägsta nivån är 

kommunikation, vilket innebär att samverkanspartnerna helt enkelt kommunicerar med 

varandra. I princip finns det inte överenskommelser om samverkan på denna nivå. Samarbete 

är nästa nivå och innefattar en högre grad samt intensitet i samarbetet. Den tredje nivån är 

samordning. I den här nivån är samverkan mer formaliserad då flera individer från respektive 

organisation är involverade men även individer på olika nivåer. Koalition är den fjärde nivån 
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av samverkan. I denna nivå är intensiteten i samverkan högre då det finns gemensamma 

strukturer mellan organisationerna. Den femte och högsta nivån av samverkan är integration. 

Här är samverkan som mest formaliserad genom exempelvis regler och avtal och att samverkan 

ska gå före den enskilda organisationens intresse. Organisationer går samman skapar en ny 

gemensam identitet. Vad Horwath och Morrisons (2007, s. 60–64) modell synliggör som är av 

betydelse för studien är hur olika faktorer som bland annat gemensamma mål, ledarskap, 

delaktighet och informella nätverk är betydelsefulla för att kunna skapa en bättre samverkan. 

Med andra ord använder sig studien av dessa faktorer för att kunna skapa en förståelse för 

intervjudeltagarnas upplevelser kring hur SSPF-samverkan framställs samt tillämpas i deras 

arbeten.  

Danermark (2000, s. 46, 48) menar att det finns tre grundläggande faktorer som påverkar 

samverkan, nämligen kunskaps- och förklaringsmodeller, organisatorisk struktur samt 

regelverk. Då människor med skilda utbildningar har olika sätt att definiera, förklara samt lösa 

problem så handlar kunskaps- och förklaringsmodeller främst om att identifiera dessa olikheter. 

Det är först när man har synliggjort dessa olikheter i perspektiv mellan organisationen som 

samverkan blir kan möjligt. Att vara anställd innebär att man tillhör en organisation, att man är 

en del av en organisatorisk struktur. Ett problem som uppstår är att det gör oss till viss del ofria 

då vi inte kan handla som vi skulle vilja. Olikheter gällande organisationens struktur, befattning 

och uppbyggnad är exempel på faktorer som kan ha en direkt påverkan på samverkan. 

Danermark (2000) menar därför att det är av stor betydelse att den organisatoriska situationen 

tydliggörs för både en själv och samverkansparterna. Regelverk innefattar formella och 

informella regler som både styr och möjliggör för samverkan. Då organisationer såväl som 

individer måste följa regelverk i form av lagar och förordningar, i samband med att olika 

organisationer har olika regelverk att förhålla sig till, innebär det skillnader i hur det styrs och 

kan därmed påverka samverkan mellan parterna. Dessa tre faktorer fungerar som nödvändiga 

analysredskap i syfte att kunna skapa sig en bredare förståelse för vad det är som hämmar eller 

främjar ett samverkansarbete. Fastän studien syftar till att undersöka samverkansparternas 

upplevelser av hur SSPF-samverkan fungerar i teorin och i praktiken är dessa tre perspektiv 

fortfarande viktiga då de hinder och problem som uppstår måste kunna diskuteras och 

klarläggas på ett kritiskt sätt.  
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4.1.2 Samverkan och helhetssyn 

Jakobsson och Lundgren (2013, s. 21) menar exempelvis att idén om samverkan utgår från en 

helhetssyn och bygger på ett systemteoretiskt och interaktionistiskt synsätt. Det innebär att 

individens problem ses som ett resultat av bristande samspel mellan olika faktorer, vilket kan 

vara kopplat till individen såväl som den närmaste omgivningen, närsamhället eller mer 

strukturella faktorer. Samverkan och interaktionen mellan individer, grupper och verksamheter 

ses då som ett sätt att skapa en bättre helhet av problembilden. Detta synsätt synliggör för många 

problem som SSPF-samverkan kan tänkas stå inför gällande barn och unga i riskzon, vilket kan 

vara kopplade till brister i samverkan kring att kunna fånga upp barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa. I helhet bidrar samverkansteorin med både en begreppslig och teoretisk 

ram för den formen av samverkan studien har i syfte att undersöka. 

4.2 Gräsrotsbyråkrati  

Då studien undersöker olika myndigheters och dess aktörers upplevelser kring samverkan är 

begreppet gräsrotsbyrokrati ett verktyg för att analysera de professionellas arbetssätt i 

förhållande till den egna myndigheten samt de andra samverkansparterna. Gräsrotsbyråkrati är 

viktig för studien då det synliggör det dilemma som den professionella står inför i mötet med 

en klient. Då den professionella möter klienter med unika förutsättningar och situationer, 

samtidigt som den professionella i praktiken ska behandla alla lika samt behandla flera ärenden 

på kort tid, kan det uppstå dilemman kring hur aktörerna i SSPF går tillväga i organisationen. 

Till skillnad från samverkansteorin bidrar gräsrotsbyråkrati med en djupare förståelse på 

individnivå kring hur individuella aktörer i SSPF förhåller sig till respektive organisation. 

”Gräsrotsbyråkrat” är ett begrepp som beskriver den position aktörerna i SSPF har i arbetet med 

barn och unga i riskzon. Exempelvis representerar socialarbetare socialtjänsten och 

lärare/skolkurator representerar skolan. Oavsett om organisationen är offentlig, privat eller 

ideell, innefattar de olika yrkena inom SSPF att stå i direkt kontakt med den människa som är i 

behov av hjälp (Svensson, Johnsson & Laanemets 2021, s. 16). Begreppet är översatt från 

statsvetaren Michael Lipskys (2010) begrepp street level bureaucrats. Begreppet syftar till att 

definiera den position den professionella står i när de möter medborgaren samtidigt som de är 

representant för en myndighet. 

Även om det finns många olika typer av offentliga yrkesverksamma, handlar deras arbete inte 

enbart om att utforma arbetet för att uppnå målen, utan det krävs samtidigt en grad av 

improvisation för att kunna svara mot de individuella klienters särskilda behov (Lipsky 2010, 
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s. xii). Det är vanligt att gräsrotsbyråkrater utsätts för press av olika faktorer i sin arbetsmiljö, 

exempelvis otillräckliga resurser eller otydliga organisatoriska och politiska mål. Det innebär 

att Lipskys (Lipsky 2010) begrepp om gräsrotsbyråkrater är av relevans i anknytning till 

organisationer då det synliggör hur gräsrotsbyråkrater klarar av sina svåra jobb genom att 

utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt för att kunna underlätta arbetsbördan. 

Gräsrotsbyråkrater formar sin roll och position i mötet med människor men även utifrån de 

uppdrag organisationen har gett (Svensson, Johnsson & Laanemets 2021, s. 16). Ett dilemma 

som uppstår med gräsrotsbyråkrater är att de å ena sida möter medborgaren som människa till 

människa, å andra sidan har dessa yrkesutövare ett begränsat handlingsutrymme efter de ramar 

organisationen har satt upp. Gräsrotsbyråkratens uppdrag är även präglade av moraliska och 

normativa aspekter och det är gräsrotsbyråkratens uppgift att knyta samman både medborgarens 

behov med organisationens mål samt kunna förena parterna. I syfte att kunna möjliggöra detta 

har respektive gräsrotsbyråkrat specifika kunskaper samt organisationens resurser till sitt 

förfogande. Gräsrotsbyråkrater fungerar som en nödvändig länk mellan staten och de 

behövande. Då gräsrotsbyråkrater har de bästa förutsättningarna för att utvärdera varje klients 

behov krävs det även att behålla en hög grad av självständighet och ”discretion”. Det Lipsky 

(2010, s. 14) menar med ”discretion” kan tolkas som den frihet en arbetstagare kan utöva i ett 

specifikt sammanhang samt de faktorer som möjliggör för denna frihet. Med andra ord syftar 

det till det handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har. 

4.2.1 Handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkrater kan i särskilda fall göra undantag från regelverk och kan inom de bestämda 

ramarna handla efter eget omdöme, vilket enligt Lipsky (2010, s. 22) benämns vara 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet definieras som hur mycket individen, i en organisation, 

styrs i sin arbetsroll av dess lagar, regler och struktur. Det innefattar en individnivå där 

individen kan fatta beslut utifrån individuella faktorer, vilket innebär en möjlighet att själv välja 

hur man ska agera utifrån de villkor organisationens uppdrag sätter (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2021, s. 25). Studien använder sig av begreppet handlingsutrymme för att synliggöra 

hur de professionella utnyttjar handlingsutrymmet i deras arbete trots olika lagar, regler och 

förhållningssätt. Då skilda regler och struktur kan försvåra samverkan mellan de professionella 

är det i synnerhet viktigt att lyfta handlingsutrymmets betydelse i SSPF samverkan. I synnerhet 

när respektive myndighet även innefattas av olika yrkesgrupper. Ett tydligt exempel är skolan 

som bland annat innefattar yrkesgrupper som skolkurator, lärare, skolpsykolog och 

skolsköterska. Dessa skillnader kan medför olika perspektiv i att kategorisera klienterna på. 
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Olika handlingsutrymmen mellan de professionella har således en betydelse för att förstå vilka 

hinder och möjligheter som uppstår i fallet SSPF. 

Däremot innebär handlingsutrymmet inte enbart möjligheten att välja, utan det innefattar även 

kunskapen samt förmågan att kunna bedöma vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla. 

Handlingsutrymmet skapas med andra ord i samspel mellan professionen och organisationen  

sätter (Svensson m.fl. 2021, s. 25). Fastän organisationens ramar sätter olika gränser, kan 

professionen även sätta egna gränser och därmed påverka organisationen. Då 

handlingsutrymmet formas i samspelet mellan organisation och profession kommer det att 

framträda på olika sätt i olika sammanhang. Svensson m.fl. (2021, s. 25–26) framhäver att en 

stark profession kan påverka hur organisationen sätter ramarna, medan en svag profession 

enkelt kan bli organisationens verktyg. Lipsky (2010, s. 38) belyser två centrala villkor som 

kan begränsa handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater. Det första handlar om resursbristen. 

Det innebär att även om organisationen skulle öka sina resurser finns det alltid klienter, i det 

här fallet barn och unga i riskzon, till hands som kommer att bruka dessa resurser. Då 

organisationen inte kan hjälpa alla potentiella klienter innebär det dessutom en begränsning i 

utbudet av tjänster. Resursfrågan synliggör med andra ord den problematik samverkansparterna 

kan tänkas stå inför när deras yrkesroll begränsas av resurser samt vilken påverkan det har på 

barn och unga i riskzon. Det andra tillståndet är frånvaron av tydliga riktlinjer när det kommer 

till att begränsa olika tjänster. Ofta är organisationens mål så otydliga eller motstridiga att 

gräsrotsbyråkrater inte kan göra tydliga prioriteringar i deras arbete. I de fall när organisationens 

mål är tydliga menar Lipsky (2010, s. 40, 49) att dessa mål oftast inte ger några användbara 

riktlinjer då det finns för många variabler att ta hänsyn till i själva utvärderingen.  
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5. Resultat & Analys 

I det här avsnittet presenteras samt redovisas de två teman som framkom i den tematiska 

analysprocessen av det empiriska materialet. Resultat och analys av det empiriska materialet 

kommer att presenteras med hjälp av citat från intervjudeltagarna, vilket kommer att analysera 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Det innebär att 

intervjudeltagarnas svar kommer att sättas i relation till samverkansteorin, gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme. I det första temat, förutsättningar för och möjligheter med SSPF-

samverkan, skildras intervjudeltagarnas upplevelser kring vad som förutsätter en bra 

samverkan. Vidare i det andra temat, hinder och utmaningar i SSPF-samverkan, analyseras 

intervjudeltagarnas upplevelser av vilka hinder som finns i SSPF. Genom att först skildra 

intervjudeltagarnas upplevelser av vad som förutsätter en bra SSPF-samverkan och därefter 

synliggöra vilka hinder det finns i SSPF-samverkan går det att analysera om deras upplevelser 

i teorin överensstämmer eller är tillämpbar i praktiken. Jag har valt att namnge 

intervjudeltagarna efter respektive myndighet i SSPF, i syfte att både bevara intervjudeltagarnas 

anonymitet samtidigt som det blir enklare att följa varje individs tankar och upplevelser. 

5.1 Förutsättningar för och möjligheter med SSPF-samverkan 

Detta tema lyfter intervjudeltagarnas upplevelser kring vilka möjligheter det fanns i SSPF-

samverkan och är indelade i tre centrala underteman, nämligen bilden av SSPF, helhetssyn, och 

relationsskapande. Med utgångspunkt i samverkansteorin kommer jag i dessa underteman att 

redovisa samt analysera centrala områden där intervjudeltagarna upplevde var de viktigaste 

möjligheterna med SSPF-samverkan samt vad som enligt dem förutsätter för att samverkan ska 

kunna fungera.  

5.1.1 Bilden av SSPF 

Barnets bästa var ett område som genomsyrade samtliga intervjudeltagares svar gällande vad 

SSPF-samverkan bidrar med mest. Fastän samtliga intervjudeltagare inte explicit nämnde att 

SSPF-samverkan var till för barnets bästa var detta fortfarande självklart då det ansågs vara det 

övergripande målet med SSPF-samverkan. 

Fritid 2: ”Jag skulle säga att det är en samverkansgrupp bland olika myndigheter som jobbar 

för ungdomen eller barnets bästa.”.  
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Skola 1: ”Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar som finns i 

kommunen med syfte att fånga upp barn och ungdomar med ett normbrytande beteende som är 

i riskzon för att hamna i kriminalitet.” 

I det förstnämnda citatet är det tydligt att målet med SSPF-samverkan är att arbeta för barnets 

bästa. Däremot nämns inte detta explicit i det andra citatet. Istället betonas barnets bästa mer 

implicit genom att samverkan bidrar med en bättre lägesbild kring den unge och kan då på bästa 

sätt hjälpa individen. Denna tydlighet i vad SSPF-samverkan har i syfte att åstadkomma är 

något som dessutom överensstämmer med samtliga intervjudeltagare, vilket visar att det finns 

en tydlighet i vad SSPF har i syfte att uppnå. Det finns med andra ord ett tydligt avgränsat mål. 

Med hjälp av Horwath och Morrison (2007, s. 62) går det att tolka det som om de olika aktörerna 

inom SSPF använder gemensamma mål som ett verktyg för att på bästa sätt kunna arbeta 

förebyggande med barn och unga i riskzon men även för att kunna uppnå en högre nivå av 

samverkan. Tydlighet i mål mellan samverkansaktörerna är däremot inte tillräcklig för att 

säkerställa en god samverkan (Danermark 2000, s. 15). Som citaten synliggör är att denna 

föreställning av SSPF-samverkan stämmer överens mellan samverkansaktörerna. Det var inga 

intervjudeltagare som explicit lyfte vilken betydelse en tydlig gemensam målformulering, 

målgrupp, avgränsning samt problemområde har på SSPF-samverkan. Oavsett om 

intervjudeltagarna var medvetna eller omedvetna medvetna kring denna betydelse framkom det 

en röd linje i samtliga intervjudeltagares beskrivningar kring bilden av SSPF- samverkan och 

dess syfte. Vad detta även synliggör är att det finns en struktur i SSPF-samverkan.  

I likhet med Josefssons (2007, s. 17–18) beskrivning av vad som förutsätter en fungerande 

samverkan, är en tydlig struktur en central aspekt för att samverkan ska kunna fungera. I 

intervjudeltagarnas beskrivningar kring vem som har det övergripande ansvaret för att 

samverkan kommer till stånd fanns det knappt några konstigheter i det svaret. 

Skola 1: ”För mig är det tydligt. För att hen eller ungdomsjouren (socialtjänsten) är ju de som 

sammankallar till de möten som vi har […] och som leder dem och […] vi som skola vänder 

oss till om det är så att vi är lite villrådiga i hur vi ska hantera ett ärende […].” 

Socialtjänst 1: ”Det är Uppsala ungdomsjour och vi är ju en del av socialtjänsten då men inte 

myndighetssidan.” 

Polis 1: ” Ansvaret att samordna de här forumena, de här mötena det har råd och stöd på 

socialtjänsten, Uppsala ungdomsjour” 
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Fritid 1: ” Jag skulle nog säga att det är socialtjänsten, det skulle jag säga att det är de som 

har det övergripande rollen i den strukturella delen.” 

En struktur innebär även en tydlighet i arbetet, vilket även innefattar arbetsfördelning och 

ansvar. Samtliga intervjudeltagarna visade att det fanns en tydlighet i deras arbete när det gällde 

faktorer som exempelvis målgrupp och arbetsfördelning. Jag tog ett citat från respektive SSPF 

myndighet för att synliggöra hur tydligt det är bland samverkansaktörerna att det är 

socialtjänsten som har detta ansvar. Denna tydlighet mellan samverkansaktörerna går att tolka 

som att det även finns en tydlig styrning mellan olika ledningsnivåer som Josefssons (2017, s. 

17) även lyfter. Genom att ledningsnivåer möjliggör för viktiga överenskommelser mellan 

myndigheterna, i det här fallet ansvarsfördelningen, är även en förutsättning för att kunna bygga 

en välfungerande samt långtgående samverkan. Finns det inte en fungerande samt tydlig 

ansvarsfördelning finns dock risken att samverkan inte fungerar.  

Skola 2: ”Alltså jag tror olika nivåer, jag tycker inte att det hamnar på min samordnare […] 

men jag skulle nog säga att det ligger ändå på chefsnivå om det är nånting som inte funkar att 

liksom fixa eller så.” 

Socialtjänst 1: ”[...] jag ska ansvara för att arbetet drivs framåt och jag ska föra anteckningar 

att det följs upp och då blir jag ofta, jamen min roll blir sen att återkoppla också till styrgruppen 

genom min chef [...], jag tänker att det blir mycket uppdrag att ta lite pulsen på alla och se till 

att vad behöver vi om vi känner att nu har vi låst oss i samarbetet” 

Skola 2 visar att ansvarsfördelningen sker i olika nivåer och att det inte enbart är samordnaren 

från socialtjänsten som ansvarar för att samverkan kommer till stånd. Samtidigt visar 

Socialtjänst 1, som dessutom är samordnare för Uppsala ungdomsjour, att hen har ansvaret att 

driva arbetet framåt men även att återkoppla till styrgruppen, vilket bland annat består av 

verksamhetschefer inom skola, socialtjänst, polis och fritid. Detta synliggör att det finns tydliga 

överenskommelser mellan myndigheterna där det är samordnaren i socialtjänsten som har den 

rollen och ansvaret och fungerar således som bryggan mellan SSPF aktörerna och SSPF 

styrgruppen. Det är genom samordnaren som ledningsnivån även kan legitimera SSPF-

samverkan genom att bland annat kontrollera utvärdering och uppföljning av hur samverkan 

fungerar mellan myndigheterna. Styrning, som Josefsson (2017, s. 17) berörde, visar att om 

verksamheter går samman samtidigt som det finns en klar linje mellan olika ledningsnivåer, 

gällande gemensamma mål eller tydliga ansvarsfördelningar, ger det bättre möjligheter att nå 

det mål myndigheterna vill uppnå med samverkan. Det är även viktigt att kunna känna att man 
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har ett delat ansvar i en samverkan, vilket även kan positivt påverka effektiviteten i en 

samverkan (Huxham & Vangen 2000; Rumping m.fl. 2017, s. 303). Skulle det vara en ojämn 

ansvarsfördelning finns risken att det hämmar samverkansarbetet. Här kan det uppstå konflikter 

kring att det inte finns ett delat och jämnt ansvar mellan SSPF myndigheterna då samtliga 

intervjudeltagare upplever att det är socialtjänsten som har ett större ansvar för att se till att 

samverkan kommer till stånd. Däremot är det nödvändigt att se samverkansarbetet samt 

ansvarsfördelningen i sin helhet.  

Polis 1: ”Min första tanke är att det är naturligt att de (socialtjänsten) har det övergripande 

ansvaret. Sen som sagt om polisen skulle vilja eller personal från skola vilja hade det säkert 

gått också.”  

Skola 2: ”Jag är en del av pusslet. Jag tänker att det är tydligt sen är det tydligt att man har 

olika roller och hur det ser ut på olika nivåer.” 

Fritid 2: ”Först och främst är det från ungdomsjouren de skickar ut en mötesinbjudan. De sköter 

hela mötet, då håller i mötet, det kommer en dagordning, minnesanteckningar kommer från 

dem. Det hade vart konstigt om man hade delat upp det och att jag från fritid skulle sköta 

minnesanteckningar och sen så kommer nån från skolan och sköter. Då kan det bli missvisande 

för andra att vem är det egentligen som håller i det.” 

Dessa tre citat sammanfattar samtliga intervjudeltagares svar och tankar kring 

ansvarsfördelningen och belyser tre centrala faktorer till varför den ojämna ansvarsfördelningen 

mellan SSPF myndigheterna inte resulterar i att det hämmar samverkansarbetet. Det Polis 1 

synliggör är att fastän det är självklart att det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret 

finns fortfarande möjligheten och utrymmet att ta ett större ansvar om det skulle önskas. 

Samtidigt är samtliga intervjudeltagare medvetna om att det är nödvändigt att det finns någon 

som har ett större ansvar för att se till att samverkan kommer till stånd. Socialtjänst 1 lyfter, i 

linje med Horwath och Morrison (2007) den betydelse delaktighet har för samverkan, att fastän 

den samordnande rollen är en central del i hens arbete är det minst lika viktigt att alla aktörer 

är med i samverkan. Skola 2 synliggör att fastän socialtjänsten har det övergripande ansvaret är 

samtliga aktörer i SSPF fortfarande en del av pusslet och fyller således en lika viktig funktion 

i SSPF-samverkan. Fritid 2 uttrycker att en tydlig ansvarsfördelning ökar tydligheten i SSPF-

samverkan. Oklarheter och ständiga förändringar i ansvarsfördelning ökar risken att det blir 

både missvisande för samverkansparterna och för målgruppen (Rumping m.fl. 2017, s. 303). 
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Socialtjänst 1: ”[...] det är ju i mångt och mycket mitt jobb att också få det att funka. Sen är det 

klart att det är alla behöver ju vara med men man har ju ändå sett vikten av att ha den här 

samordnande rollen också för annars är det lätt att samverkan bara rinner ut i sanden och så 

blir det ingenting [...].” 

Som samordnare är Socialtjänst 1 väl medveten om den betydelse olika roller och ansvar har 

på SSPF-samverkan. Skulle det inte finnas en samordnande roll eller någon som har det 

övergripande ansvaret är det lätt hänt att samverkan inte kommer till stånd. Även fast D’amour 

m.fl. (2005, s. 118) lyfter att en ojämn fördelning i ansvar kan påverka samverkansarbetet 

negativt, upplever intervjudeltagarna att dessa skillnader istället gynnar samverkansparterna då 

det tydligt strukturerar samverkan och på så sätt förbättrar effektiviteten i samverkansarbetet. 

Många av dessa upplevelser faller tillbaka på samverkansstrukturen som Rumping m.fl. (2017, 

s.  299) även lyfter upp och är en central förutsättning för samverkan. I synnerhet är detta viktigt 

då en samverkansstruktur inte enbart är gynnsam för myndigheterna, utan har även positiva 

utfall för barn och unga. I dess helhet går detta undertema i linje med många av de faktorer som 

främjar samverkansarbetet mellan organisationer. Forskningen som Huxham och Vangen 

(2000), D’amour m.fl. (2005), Josefssons (2007) samt Rumping m.fl. (2017) synliggör tydliga 

likheter för organisationer att ha en tydlig ansvarsfördelning samt tydlighet arbetet för att öka 

effektiviteten i samverkan. Forskningsfältet kring samverkan visar att dessa faktorer är centrala 

även i fallet med SSPF.  

5.1.2 Helhetssyn 

Samtliga intervjudeltagare syftar till att samverkan mellan myndigheterna bidrar i största 

allmänhet till ett helhetsperspektiv kring den unge i riskzon. Helhetsbilden förutsätter även att 

samtliga aktörer är delaktiga i samverkan där varje aktör är en nödvändig funktion i SSPF-

samverkan. Vidare kommer jag att redogöra för samtliga myndigheters upplevelser kring den 

betydelse helhetssynen har på SSPF-samverkan. Olika begrepp såsom helhetsperspektiv, 

helhetssyn, helhetsbild eller helhet används av intervjudeltagarna, men vars innebörd är 

detsamma. Samtliga intervjudeltagare upplever att varje myndighet i SSPF har en lika viktig 

roll i samverkan för att kunna skapa sig ett helhetsperspektiv kring den unge.  

Skola 1: ”[...] så att det inte är vi på skolan behöver veta och kunna allting och uppfinna hjulet 

själva, utan att det är, det finns andra som sluter upp och skapar helhet.” 
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Skola 2: ”Vi kan inte plocka bort skola, vi kan inte plocka bort socialtjänst, vi kan inte plocka 

bort polis, vi kan inte plocka bort fritid och sen så är alla med på olika sätt i olika situationer 

men i det stora hela behövs helheten.” 

Helhetsbilden är således ett återkommande tema. Skola 1 belyser även att varje individ eller 

myndighet inte behöver bära på all kunskap kring den unge. Istället är det möjligt att få en bättre 

kunskapsöverblick genom att SSPF sluter samman och bidrar med olika perspektiv och 

kunskap. Det är heller inte rimligt för en individ eller myndighet att ha en fullständig 

kunskapsöverblick inom ett särskilt fält, i det här fallet barn och unga i riskzon. Även Lundgren 

(2009, s. 12) betonar att detta i princip är omöjligt i dagens samhälle. Den kunskap som krävs 

för att få en fullständig kunskapsöverblick kring barn och unga i riskzon är idag så pass 

omfattande samt komplex för en enstaka myndighet att hantera det. I syfte att på bästa sätt 

kunna hjälpa den unge och kunna hantera den problematiska situationen krävs det kunskap från 

flera olika professioner och myndigheter. Forskningen kring samverkan betonar vikten i att 

olika professioner och myndigheter sluter samman för att på ett bättre kunna uppnå målet med 

samverkan. Då olika aktörer besitter olika kunskaper lyfter Prince och Austin (2008) att detta 

möjliggör för ett mer effektivt arbetssätt i att förse med insatser. Viktigt att ha i åtanke är att 

detta samtidigt förebygger hinder då brister i att förse med effektiva insatser kan leda till ett 

misslyckande för den unge. Skola 2 belyser dessutom att fastän de olika myndigheterna i SSPF 

bidrar på olika sätt i olika situationer är samtliga oersättliga i samverkan då respektive 

myndighet bidrar med en unik kunskap kring den unge. Även intervjudeltagarna från 

socialtjänsten framhåller på vilket sätt en helhetssyn och olika perspektiv är kopplade till 

varandra. Likt intervjudeltagarna från skolan, upplever socialtjänsten även att man tillsammans 

med SSPF kan möjliggöra för en helhetsbild.  

Socialtjänst 1: ”Mycket att man får olika perspektiv på saker och ting men att vi ändå då kan 

hitta gemensamma lösningar istället för att jobba i parallella spår helt enkelt.” 

Socialtjänst 2: ”[...] eftersom både skola, polis och fritid är med så får vi en helhetsbild i det 

område som vi jobbar i plus att man kan delge i vad som händer i Uppsala.” 

Ytterligare ett område som intervjudeltagarna synliggör är att fastän myndigheter sluter 

samman och samverkar med varandra innebär det inte per automatik att det resulterar i en 

helhetsbild över problembilden. Det är nämligen nödvändigt att samverkansparterna även har 

kunskap om varandras perspektiv. Då intervjudeltagarna har olika utbildningar och erfarenheter 

innebär det olika sätt att definiera, förklara samt lösa problem. Enligt Danermark (2000, s. 46) 
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beskrivning av kunskaps- och förklaringsmodeller kommer olika perspektiv att mötas i 

samverkan mellan olika myndigheter. Det är därför viktigt att samverkansparterna synliggör 

dessa olikheter för att möjliggöra för en samverkan men även kunna skapa sig en bättre 

helhetsbild. En central del för att kunna möjliggöra det är att klargöra de olika synsätten som 

föreligger mellan varandra samt att man visar respekt och lär sig av varandras synsätt. 

Polis 1: ”[...] en respekt för varandras verksamheter, vi nyttjar varandras kompetens [...]. Men 

vi har ju alla olika yrken, fritids är inte ute och är som poliser och tvärtom. Jo men kanske att 

socialtjänsten ska vara [...] mer hjälpande, poliser är ju mer brottsbekämpande.” 

Fritid 1: ”Polisen jobbar ju mycket brottsförebyggande ute i samhället och de ska ju hålla lagen 

och ordningen i styr [...].Vi (fritid) har och socialtjänsten har mer den hjälpande rollen” 

Det framgår tydligt av Polis 1 att det föreligger en respekt för varandras verksamheter samtidigt 

som man kan nyttja sig av varandras olika kompetenser. Vidare upplever både Polis 1 och Fritid 

1 att med olika yrken föreligger olika synsätt. I det här fallet handlar det om att polisens roll i 

SSPF-samverkan är mer utav det brottsbekämpande medan socialtjänsten har den hjälpande 

rollen. Det går att tolka som att det föreligger skilda synsätt mellan myndigheterna samtidigt 

som det finns en medvetenhet kring det. Att ha kunskap och förståelse för varandras olika 

synsätt och hur det kan nyttjas är en viktig aspekt för att samverkan ska lyckas (Danermark 

2000, s. 46). Intervjudeltagarna visar ständigt den betydelse informations- och kunskapsutbytet 

mellan myndigheterna har på både varandra och på barn och unga i riskzon.  

Fritid 2: ”Vi har många gånger stött på problem som vi själva som fritidsledare bör kunna ta 

itu med men har de också som en stöttepelare, så har de kunnat hjälpa oss så det är många 

fördelar som finns med att samverka tillsammans med SSPF. Också ett informationsutbyte där 

man ger varandra mycket information om ungdomarna så att vi lägger nästan ett steg före dem, 

en bättre lägesbild.” 

Det går att tolka detta som att det finns en gemensam form av organisatorisk struktur i samtliga 

myndigheter som förutsätter att det finns en tydlighet i varandras kunskapsområden. Samtidigt 

är detta en självklarhet i samverkan då man som anställd är en del av en organisatorisk struktur. 

Danermark (2000, s. 46) talar om vikten av att den organisatoriska strukturen tydliggörs för 

både en själv och samverkanspartnerna. Föreligger det inte en grundläggande förståelse för 

varandras kompetensområden och roller är det heller inte möjligt att nyttja detta i 

samverkansarbetet. Det innebär att en samverkan mellan myndigheter per automatik inte leder 

till en lyckad samverkan. Fastän samverkan kan anses vara ett verktyg för att uppnå önskade 
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mål är det nödvändigt att synliggöra hur detta verktyg används i praktiken. Precis som 

intervjudeltagarna upplever är informations- och kunskapsutbytet mellan myndigheterna ett 

sådant medel för samverkan att lyckas. Detta är dessutom viktigt att ha i beaktande då samtliga 

myndigheter i SSPF kan karaktäriseras som människobehandlande organisationer, det vill säga 

att man arbetar med människor och har i syfte att behandla, påverka eller omforma dessa 

människor (Danermark & Kullberg 1999, s. 59). För att lyckas med det är myndigheterna därför 

beroende av varandras nätverk och kunskapsområden. 

Polis 2: ”[...] man får en bättre överblick på den här ungdomen och [...] så blir det lättare kanske 

för socialtjänsten när de ska bedöma vilka insatser som krävs för ungdomen [...]. Den delen i 

socialtjänsten som tar hand, har ansvar över.” 

Polis 2 uppger att fastän SSPF-samverkan skapar en helhetssyn kring den unges situation kan 

hen, utöver sin egen roll, inte göra så mycket mer i de situationerna och förlitar sig då på 

socialtjänstens kunskapsområden samt deras bedömning av insatser. Det samtliga 

intervjudeltagare har synliggjort är att det finns olika dimensioner i helhetssynen och hur det 

kan förstås i teorin samt hur det förverkligas i praktiken. I grunden handlar det om att det måste 

finnas en vilja i att arbeta tillsammans, vilket Rumping m.fl. (2017, s. 303) menar att det direkt 

eller indirekt erkänner vikten av den andras kompetens. Precis som intervjudeltagarna berättar 

finns det en grundläggande tillit och vilja att samverka med varandra. Det finns även en 

ömsesidig förståelse att varje aktör i SSPF är oersättlig i samverkan. Inga intervjudeltagare 

upplevde exempelvis att SSPF-samverkan och arbetet med andra myndigheter medförde att det 

begränsade skapandet av en helhetssyn. Fastän intervjudeltagarnas upplevelser kring helhetssyn 

stämde överens med varandra fanns det olikheter i hur helhetssynen användas i praktiken. 

Skola 2: ”[...] det finns en struktur kring den information och då tror jag att möjligheten blir att 

informationen stannar inte utan det finns ett flöde [...].” 

I det här fallet upplever Skola 2 att helhetssynen präglas av hur väl informationen sprids mellan 

samverkansparterna. Då en helhetssyn innebär att en mängd olika information tillkommer från 

flera aktörer skapas en helhetssyn först när det finns en struktur kring den informationen. Det 

synliggör även den dynamik som finns gällande helhetssyn, nämligen att det kan antingen kan 

medföra ett hinder eller en möjlighet i samverkan beroende på om det finns någon form av 

struktur kring all den information som kommer in eller inte. Mycket av detta kan förstås utifrån 

den samarbetsstruktur som Rumping m.fl. (2017, s. 299) och Josefsson (2007, s 17) lyfter är av 

vikt i en samverkan. När det väl finns en struktur syftar Skola 2 till att informationen inte stannar 
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upp och har således ett flöde. Likt Skola 2 synliggör Socialtjänst 2 hur detta flöde av information 

i SSPF-samverkan ter sig i praktiken.  

Socialtjänst 2: ”[...] genom SSPF har man då skapat de här kontakterna så att man ganska 

snabbt kan identifiera och ta en kontakt med den skola som berörs som då kan ta kontakt med 

vårdnadshavare.” 

En helhetssyn i samband med ett flöde medför en snabb respons i att koppla in insatser och 

därmed kunna erbjuda hjälp så fort som möjligt. Helhetssynen fungerar i de här fallen som ett 

verktyg för att kunna handla praktiskt. Trots olikheter i intervjudeltagarnas upplevelser kring 

hur helhetssynen tillämpas i praktiken, grundar det sig i det faktum att samverkan och 

interaktionen mellan individer, grupper och verksamheter ses som ett sätt att skapa en bättre 

helhet av problembilden. Denna idé om samverkan, som intervjudeltagarna utgår ifrån, handlar 

i grunden om en strävan efter en helhetssyn och som bygger på ett systemteoretiskt och 

interaktionistiskt synsätt (Jakobsson & Lundgren 2013, s. 21). Detta perspektiv, likt 

intervjudeltagarna, synliggör att barn och ungas problem är ett resultat av bristande samspel 

mellan samverkansparternas förmåga att fånga upp dessa individer.  

Polis 1: ”[...] vi vuxna som arbetar med ungdomar vi blir [...] bättre och bättre på att samverka 

kring ungdomarna, för ungdomarna är proffs på att samverka [...]. De är minuten operativa i 

sin samverkan och vi vuxna måste försöka [...] samverka på samma sätt.” 

Med utgångspunkt från det systemteoretiska och interaktionistiska (Jakobsson & Lundgren 

2013, s. 21) går det att tolka Polis 1 uttalande som en slags medvetenhet om att samverkan 

mellan myndigheterna inte är perfekt samtidigt som hen uttrycker att ungdomar är proffs på att 

samverkan. Det tyder på att brister i att fånga upp barn och ungdomar i riskzon handlar i 

grunden om ett bristande samverkan mellan SSPF-aktörerna. I helhet går det att tolka att 

samtliga intervjudeltagares upplevelser faller tillbaka till denna idé om att samverkan utgår från 

en strävan efter en helhetssyn där ett större fokus läggs på hur samverkan mellan myndigheterna 

kan utvecklas i syfte att kunna skapa en bättre helhetsbild kring den unge.  

5.1.3 Relationsskapande 

Relationsskapandet är det tredje och sista återkommande undertemat som samtliga 

intervjudeltagare upplevde vara en central förutsättning för att SSPF-samverkan, i arbetet med 

barn och unga i riskzon, ska kunna fungera. Det förekom både likheter och skillnader mellan 

intervjudeltagarna kring den betydelse relationsskapandet har i SSPF-samverkan. Samtliga 
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deltagare upplevde däremot att mötesforumen fungerar som en bas för att kunna skapa 

relationer mellan samtliga aktörer. Intervjudeltagarnas upplevelser av relationsskapandet 

kommer att brytas ned i två delar, nämligen kommunikation och tillit, för att synliggöra för hur 

dessa faktorer har för betydelse för att kunna skapa goda relationer och därmed möjliggöra för 

en lyckad samverkan. 

Kommunikation 

En möjlighet som SSPF forumen skapar är den öppna kommunikationen mellan 

samverkansparterna. Samtliga intervjudeltagare upplever att kommunikation är en fundamental 

aspekt i SSPF-samverkan och skulle det förekomma brister i detta riskeras samverkan att rasera. 

 

Fritid 1: ”Alla vi aktörer som sitter med i det här forumet när vi väl delger och är bollplanket 

till varandra och kan lyfta ett dilemma det är det som är den positiva delen i sig. Den positiva 

delen är nog att man kan prata högt om det och bolla idéer och tankar med varandra. [...].” 

Polis 2: ”[...] många olika individer som representerar de här myndigheterna och alla förklarar 

sin roll och lägesrapport att så här ser det ut där jag jobbar i min avdelning. Det här ser jag 

och det här hör jag.” 

Fritid 1 och Polis 2 upplever att mötesforumen möjliggör för en ökad kommunikation mellan 

aktörerna då det finns flera individer som representerar olika myndigheter. Kommunikationen 

fungerar i det här fallet som ett verktyg för att kunna delge problembilden till varandra och då 

tillsammans kunna skapa en bättre lägesbild. Det visar att kommunikation även går hand i hand 

med att kunna skapa sig en helhetssyn. Går det inte att ha en öppen dialog med varandra 

upplever intervjudeltagarna att det skulle ha en negativ påverkan på samtliga 

samverkansaktörer.  Vidare används kommunikationen som ett verktyg för att motverka brister 

i samverkan och för att förhindra misskommunikation eller hinder mellan samverkansparterna.  

Skola 1: ”Då tar vi upp det till diskussion, det är mitt korta svar på det, [...] min upplevelse är 

att det är så pass högt i tak under våran möten och i våran samverkan att det fungerar på det 

viset.” 

Skola 1 visar med säkerhet hur pass enkelt det är att använda sig av kommunikation när det väl 

uppstår hinder i samverkan. Det visar den dynamiken som en god kommunikation medför. En 

stark kommunikation skapar både en gynnsam miljö för alla berörda samtidigt som det skyddar 

samt motverkar eventuella hinder i samverkan. Likt Rumping m.fl. (2017, s. 299) visar 

intervjudeltagarna att kommunikation är en faktor som främjar samverkansarbetet. 
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Kommunikation i dessa mötesforum innefattar mer än bara en plattform där 

samverkansaktörerna kan delge sina dilemman. I själva verket fungerar forumet även som en 

plattform där samtliga aktörer får utrymmet att reflektera, kritisera samt utvärdera sina tankar 

och dilemman. När professionella ger och tar emot feedback är dessutom en faktor som 

påverkar samverkan i en positiv riktning då detta kan leda till en ökad positiv attityd gentemot 

varandra. Vad intervjudeltagarna dessutom synliggör är att kommunikation inte är så pass 

enkelt som många forskare inom samverkan kanske framställer det som (Abbott m.fl. 2005; 

Rumping m.fl. 2017). Det är exempelvis inte tillräckligt att bara kunna samtala med varandra i 

syfte att kunna uppnå en bra kommunikation. Abbott m.fl. (2005) påpekar dels att de faktorer 

som möjliggör för samverkan är ett sätt för aktörerna att utvecklas professionellt. Det behöver 

således inte innebära att främjande faktorer per automatik resulterar i en möjlighet för 

samverkan, utan det är något intervjudeltagarna måste bygga vidare kring. I själva verket 

handlar det om en process som man behöver arbeta med under en tid. Intervjudeltagarna från 

socialtjänsten belyser i synnerhet hur nödvändigt det är att behålla en kontinuitet i att 

samverkansparterna träffas regelbundet. 

Socialtjänst 1: ”Sen tänker jag att det är oerhört viktig att man har den här kontinuiteten att 

man ses regelbundet. [...]. För att ses vi inte och har de här stående träffarna då kommer vi 

tappa de här relationerna och då kommer vi inte samarbeta på samma sätt.” 

Socialtjänst 2: ”[...] jag tycker att en stor styrka är att det finns en kontinuitet, att vi träffas 

varannan vecka hela tiden.” 

En stark kommunikation förutsätter således att det finns en kontinuitet i arbetet. I samband med 

det är det nödvändigt att ständigt arbeta med SSPF modellen och kring dess utveckling. Flera 

av intervjudeltagare lyfter hur organisatoriska förändringar i SSPF har möjliggjort för en bättre 

kommunikation samt relationsskapande mellan samverkansaktörerna och målgruppen.  

Fritid 2: ”[...] det känns som att vi har arbetat upp oss tillsammans att vi har verkligen visat att 

vi har pratat mycket om SSPF [...] förut så fanns inte ens F:et med [...]. De jobbade inte lika 

mycket med relationsskapande som de gör idag.” 

Efter att fritidsverksamheten blev en del av samverkan, det vill säga ett skifte från SSP till 

SSPF, har det haft en positiv påverkan för samverkansparterna och målgruppen. Fritid 2 visar 

även att det måste finnas en kontinuitet i arbetet och beskriver hur den samverkan som de har 

idag är ett resultat av flera års arbete tillsammans. Detta tolkar jag som om att det tidigare hade 
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funnits ett behov av att arbeta mer relationsskapande kring barn och unga. Däremot fanns inte 

den möjligheten eller tillräckligt med resurser för SSP att kunna uppnå detta mål. Mot bakgrund 

av att mötesforumen fungerar som en plattform för samverkansparterna att utvärdera och 

diskutera om vad som efterfrågas, ansågs fritidsverksamheten då vara ett nödvändigt verktyg 

att ha med i samverkan i syfte att då kunna arbeta mer med relationsskapande och därmed kunna 

uppnå målet. Även polis 1 upplever att fritidsverksamheten har en viktig roll i att kunna arbeta 

relationsskapande bland ungdomar.  

Polis 1: ”Förut var det bara SSP och jag är glad att fritid är med för att jag ser ett mervärde av 

det. De är spjutspetsarna ute bland ungdomarna på kvällstid och får mycket information [...].”  

Det här visar det förhållande som finns mellan kommunikation och relationsskapande. Samtliga 

intervjudeltagare visar i deras beskrivningar att relationsskapande mellan samverkansparterna, 

mellan barn och unga samt deras vårdnadshavare förutsätter i första hand en bra 

kommunikation. Mer konkret är detta av särskilt betydelse då en god kommunikation har visat 

sig vara fördelaktiga för samtliga intervjudeltagare gällande det förebyggande arbetet. 

Kommunikationen som möjliggörs i SSPF mötesforumen upplevs vara ett effektivt verktyg 

bland intervjudeltagarna att i ett tidigt skede kunna möjliggöra för en god relation med 

vårdnadshavare. Likt Drolet m.fl. (2006, s. 217) kan SSPF tillsammans med vårdnadshavarna i 

ett tidigt skede bryta negativa mönster hos den unge. Däremot förutsätter det att 

vårdnadshavaren erkänner att de är i behov av hjälp med att kunna hantera den unges 

problematiska situation. Det synliggör att mötesforumen per automatik inte resulterar i att det 

skapar en bra kommunikation mellan berörda aktörer och därmed gynnar samverkan. Hur 

effektivt mötesforumen blir beror således på olika faktorer och hur väl samverkansparterna kan 

integrera dessa faktorer. Kommunikationen fungerar i den här aspekten som ett effektivt 

verktyg för att både kunna motivera och informera vårdnadshavare att söka hjälp och kunna 

skapa goda relationer med berörda aktörer. Fastän det finns en medvetenhet att alla ungdomar 

inte kan räddas från kriminalitet och missbruk upplever intervjudeltagarna att de verktyg som 

samverkan bidrar med gör att det blir möjligt att på bästa sätt kunna nå ut till vårdnadshavaren 

och därmed kunna stoppa nyrekryteringen av unga in i grov kriminalitet.  

Tillit 

Tillit är den andra faktorn som intervjudeltagarna upplevde vara centralt i relationsskapandet. 

Tidigare område synliggjorde den betydelse mötesforumen hade på relationsskapande genom 

att det möjliggjorde för en ökad kommunikation mellan samtliga berörda aktörer. Till skillnad 
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från kommunikation upplevde vissa intervjudeltagare att mötesforumen inte direkt ökar tilliten 

mellan samverkansparterna. I själva verket upplevdes tillit vara ett resultat av en god 

samverkan. 

Fritid 1: ”Kommunikationen är kärnan, utan den allt kan bli värre. Men jag vet också att om 

man inte snackar med varandra går det inte att bygga tillit och den relationen med varandra.” 

Socialtjänst 1: ”Jag tänker att kommunikation är jätteviktig för det är så vi vet att vi förstår 

varandra och det är så vi bygger tillit.” 

I det här fallet anses kommunikation fungera som ett verktyg för att kunna bygga tillit. Å ena 

sidan tolkar jag detta som om att tillit mellan samverkansparterna inte kan existera om det i 

första hand inte finns en bra kommunikation. Å andra sidan är anses tillit vara nödvändig för 

att kunna skapa relationer. Det sker med andra ord ett ständigt samspel mellan kommunikation 

och tillit där båda faktorerna är fundamentala för ett relationsskapande. Vissa intervjudeltagare 

upplever att kommunikation inte är kärnan i att kunna bygga relationer, utan tvärtom att tillit 

istället har den funktionen. 

Socialtjänst 2: ”Tilliten är kanske en av de viktigaste när det gäller samverkan [...]. Och att det 

är ju så att det tar långt tid att bygga upp en bra verksamhet, en bra relation, men det går 

jättefort att rasera en.” 

Vad intervjudeltagarnas upplevelser synliggör är att kommunikation och tillit är två 

fundamentala faktorer för relationsskapande och att det ständigt sker ett samspel mellan dessa. 

Skulle det finnas brister i kommunikationen eller inte tillräckligt med tillit kan 

relationsskapandet mellan samverkansparterna försämras. Jag tolkar det som att 

samverkansarbetet i SSPF måste ses i sin helhet. Vad intervjudeltagarna har beskrivit tyder på 

att fastän relationsskapande, kommunikation och tillit i teorin är aspekter som främjar 

samverkansarbetet kan det i praktiken vara annorlunda. I SSPF-samverkan behöver det finnas 

en balans i arbetet och inte enbart lägga ett alltför stort fokus på ett område.  

Det är även viktigt lyfta att relationsskapandet är en viktig aspekt i arbetet med barn och unga 

i riskzon. SSPF-samverkan innefattar inte enbart att skapa relationer mellan varandra utan lika 

mycket fokus läggs på att bygga en stark tillit med barn och unga. Att skapa en förtroendefull 

relation med barn och unga samt deras vårdnadshavare upplever flera intervjudeltagare är ett 

sätt för dem att kunna nå dessa individer och kunna bistå med den hjälp de behöver. Tillit hos 

barn och unga kan dessutom innebära att de, vid behov av hjälp, själva tar kontakt med SSPF.  
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Tilliten fungerar i den här aspekten även som ett verktyg för att kunna arbeta förebyggande. 

Detta stämmer överens med det Rumping m.fl. (2017, s. 303) benämner som ömsesidig 

förtroende mellan professionella. Det är genom mötesforumen, men även andra informella eller 

formella möten, som SSPF-parterna lär känna varandra och hjälper dem att bättre förstå 

varandras kompetenser och roller.  

Det här går att koppla tillbaka till det som har nämnts tidigare angående hur viktigt det är i 

SSPF-samverkan att man har förståelse för varandras roller och kompetenser. Denna 

medvetenhet och förståelse för den andra disciplinen är även enligt Rumping m.fl. (2017, s. 

299) grundläggande för samverkan och möjliggör för en ökad kommunikation mellan varandra. 

Det här tyder på att det finns en komplexitet i relationsskapandet och möjligtvis inte är så enkelt 

som det kanske framställs av intervjudeltagarna. Fastän samtliga intervjudeltagare lyfte att 

relationsskapande präglas av en kombination av kommunikation och tillit mellan 

samverkansparterna, innefattar det andra aspekter. För att SSPF ska kunna arbeta 

brottsförebyggande och lösa gemensamma mål måste det föreligga en samsyn mellan de 

professionella, vilket Josefsson (2007, s. 19) även beskriver bygger på både tillit och 

kommunikation.  

Tillit är dessutom en återkommande faktor gällande myndighetssamverkan kring barn och unga 

(Lo, Breimo & Turba 2021). I forskningsfältet kring myndighetssamverkan synliggörs den 

komplexa dynamiken mellan individuella och organisatoriska faktorer, vilket kan både resultera 

i tillit eller misstro. Mycket av Lo m.fl. (2021) forskning visar att tillit kan vara en avgörande 

faktor för att möjliggöra för en bra samverkan mellan aktörerna. Enligt samverkansparterna har 

tillit å ena sidan fungerat som ett verktyg för att främst kunna bygga upp en bra verksamhet och 

å andra sidan fungerar som ett verktyg för att förhindra att samverkan raserar. När det gäller 

myndighetssamverkan kring barn och unga i riskzon är tillit dessutom viktig för att kunna skapa 

en bra relation mellan myndigheterna och målgruppen. I stora drag går hela undertemat i linje 

med det D’amour (2005, s. 118–119) benämner som partnerskap. För att kunna möjliggöra för 

att partnerskap, det vill säga att flera aktörer går samman, ska fungera krävs en öppen 

kommunikation mellan varandra samtidigt som det bygger på en ömsesidig respekt samt tillit 

mellan varandra, vilket går i linje med intervjudeltagarnas upplevelser. Då gräsrotsbyråkraten 

(Svensson m.fl. 2021, s. 16) fungerar som en nödvändig länk mellan staten och målgruppen 

fungerar relationsskapande som ett sätt att knyta samman dessa aktörer. Vad detta undertema 

har synliggjort är att det finns en röd linje i SSPF:s arbetet med att kunna skapa goda relationer 

med samtliga berörda aktörer. Oavsett om det finns skillnader i intervjudeltagarnas upplevelser 
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kring vilken funktion som väger mest i relationsskapandet är det viktigaste att samtliga 

intervjudeltagare är på samma spår och att mötesforumen fungerar som en central plattform för 

relationsskapande. 

5.2 Hinder och utmaningar i SSPF-samverkan 

I detta kapitel ämnar jag att redogöra för intervjudeltagarnas upplevelser av vad det finns för 

hinder, utmaningar eller svårigheter med SSPF-samverkan. Då jag i det föregående temat 

redogjorde för samtliga intervjudeltagares upplevelser för vad som förutsätter en bra samverkan 

är det nu möjligt att skildra eventuella kontraster i hur samverkan sker i praktiken. Det innebär 

att bilden av SSPF-samverkan, helhetssyn samt relationsskapande som synliggjordes i 

föregående tema kommer att tas i beaktande i detta tema och huruvida dessa förutsättningar 

lyckas levas upp i verkligheten. Två övergripande områden har identifierats där det föreligger 

hinder i SSPF-samverkan. Detta tema är således uppdelat i två centrala underteman, 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i myndigheten samt gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme i professionen, vilka lägger ett fokus på de begränsningar som 

intervjudeltagarna möter i SSPF-samverkan. Med utgångspunkt från teori om gräsrotsbyråkrati 

och handlingsutrymme går det att undersöka vilka hinder intervjudeltagarna upplever att det 

finns i SSPF-samverkan. 

5.2.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i myndigheten 

Sekretessens dualitet 

Den sekretess som föreligger mellan myndigheterna kring barn och ungdomar upplevs vara en 

viktig faktor som skyddar barn och ungdomar i den aspekten att man värnar om deras integritet 

och anonymitet. Samtidigt innebär sekretessen ett hinder i SSPF-samverkan då det begränsar 

intervjudeltagarnas möjlighet att kunna samtala mellan varandra kring den unge i riskzon. I 

samband med att sekretessen mellan myndigheterna hävs, genom att ett samtycke inhämtas från 

ungdomen och vårdnadshavaren, upplevs hindren dessutom försvinna då alla parter är på 

samma plan kring situationen. Det finns alltså en slags dualitet i sekretessfrågan och kan 

innebära både möjligheter och hinder för samverkan beroende på hur det används.  

Polis 2: ”Alltså jag upplever att när det finns ett samtycke då finns det inga hinder. Det är min 

upplevelse. Sen när det inte finns ett samtycke då finns det hinder. Vi kanske vill ha information 

om nån ungdom och då blir ger de inte, att de inte får det.” 
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Flera intervjudeltagare delar denna upplevelse att det inte finns några hinder i samverkan efter 

att sekretessen hävs. Dock är resan från att sekretessfrågan blir aktuell bland myndigheterna till 

att den hävs inte så enkelt och kan medföra flera konsekvenser för samverkansparterna samt för 

den unge även efter att ett samtycke har inhämtats. 

Fritid 2: ”Ibland så kan relationer förstöras speciellt från fritidsledarnas sida. [...] att skola har 

tryckt på en ungdom att den till exempel väljer att inte komma till skolan men den kommer till 

fritidsgården. Sen väljer skolan att skriva på en samtyckesblankett tillsammans med den vi 

gemensamt har i SSPF. Och sen nästa gång ungdomen träffar sin fritidsledare, i ett sånt möte, 

då har fritidsledaren inte fått prata med den ungdomen innan och tänk att den (ungdomen) går 

inte till skolan men den kommer varje kväll till fritidsgården och sen helt plötsligt nästa gång 

ungdomen ser fritidsledaren det är på en sån mark, det är en besvikelse. Jag har varit med om 

ungdomar som har känt att de har blivit lurade, att all den här tryggheten försvinner.” 

Citaten skildrar en komplexitet i sekretessfrågan och utgör en polaritet mellan hur 

samverkansparterna utnyttjar sitt handlingsutrymme. Fritid 2 beskriver att fastän SSPF lyckas 

få ett samtycke av en ungdom och deras vårdnadshavare innebär det inte per automatik att alla 

hinder försvinner. I själva verket synliggör Fritid 2 vilken effekt ens handlande kan ha på barn 

och ungdomar. Det framkommer av intervjudeltagarna att samtycke från ungdom och 

vårdnadshavare i de flesta fall inhämtas av skolan eller socialtjänsten. Båda poliser menar 

exempelvis att de inte arbetar med att inhämtning av samtycke utan att det redan finns inhämtat 

när de ansluter till ett individsamtal, lika så gäller intervjudeltagarna från fritid. Däremot ändras 

inte det faktum att samtliga myndigheter har en viktig funktion i SSPF-samverkan och bör 

inkluderas lika mycket. Som gräsrotsbyråkrat är man representant för en organisation samtidigt 

som man står i direkt kontakt med barn och ungdomar (Svensson m.fl. 2021, s. 16). Det innebär 

att dessa yrkesutövare är begränsade i deras handlingsutrymme efter de ramar som har satts upp 

av organisationen, bland annat sekretessen. För att kunna förena SSPF kring en ungdom och 

således knyta samman ungdomens behov med SSPF:s mål tolkar jag det som om att skolan 

och/eller socialtjänsten behöver inhämta samtycke för att både möjliggöra för SSPF-samverkan 

samt för att kunna tillhandahålla insatser till barn och unga i behov. Då det enligt 

intervjudeltagarna finns en hög grad av frihet och flexibilitet i deras arbeten i SSPF-samverkan 

är det i synnerhet nödvändigt att kunna beakta hur denna flexibilitet kan framträda på olika sätt, 

i olika sammanhang.  

Relationsskapande, som nämnt tidigare, är enligt samtliga samverkansparter en central funktion 

i SSPF-samverkan och bygger på en stark kommunikation och tillit. Dock utifrån det som har 



46 
 

beskrivits har det i vissa avseenden förelegat en brist i kommunikation i SSPF-samverkan, 

vilket har medfört konsekvenser för den unge. Med utgångspunkt från Lipskys (2010) 

beskrivning av vad som kan begränsa handlingsutrymmet tolkar jag att det grundar sig i olika 

prioriteringar i arbetet. Då arbetet i SSPF-samverkan är så pass flexibelt och fritt kan det 

resultera i att det uppstår olika prioriteringar bland intervjudeltagarna. Medan somliga upplever 

att inhämta samtycke är av betydelse kanske andra upplever att relationsskapandet är det 

viktiga. Oavsett innefattar det många variabler som behöver tas i hänsyn i själva utvärderingen 

där alla aspekter har en viktig funktion för barn och ungdomar. Syftet med att lyfta upp dessa 

olikheter är inte för att kritisera eller diskutera vem som har rätt eller fel utan jag har istället 

försökt synliggöra det faktum att fastän SSPF-samverkan upplevs vara en plattform som 

möjliggör för en ökad relationsskapande med barn och ungdomar kan olika brister istället 

resultera i det motsatta. Citatet från fritid 2 framställs möjligtvis som en kritik mot skolans sätt 

att arbeta men däremot är det viktigt att klargöra att så är inte fallet. I själva verket upplever 

både skolan och fritid att relationsskapandet är nyckeln till att kunna inhämta ett samtycke men 

att arbetet ibland kräver att man agerar fort.   

Skola 1: ”Ju mer vi har byggt relation innan ju lättare är det för att då kommer det inte som 

nån chock att ett papper som man ska skriva under läggs fram utan det vet man snarare om 

innan. [...] men jag har varit med om fall där det har gått väldigt fort om man tänker polisens 

brottstrappa så är det som om att de har tagit hissen upp i den, så det har gått väldigt, väldigt 

fort.” 

Skola 1 upplever alltså att det är nödvändigt att bygga relationer men att det ibland behövs ett 

samtycke för att kunna hjälpa ungdomen. Tar det för lång tid finns risken att ungdomen klättar 

på polisens brottstrappa, det vill säga ju högre upp i brottstrappan ungdomen befinner sig på 

desto grövre blir brotten. Även fritid 2 upplever dessa begränsningar. 

Fritid 2: [...] ibland känner jag att det inte alltid behövs en samtyckesblankett för att kunna 

hjälpa en ungdom. Att det måste ta sån tid från att ungdomen ska få det här pappret eller att ta 

med sig hem det eller att ungdomens föräldrar får det direkt och sen ska det komma tillbaka till 

skolan och sen kan vi prata med ungdomen. Vi det läget kan vi ha tappat ungdomen redan . 

Citatet från Skola 1 och Fritid 2 visar sekretessens två olika sidor och dess komplexitet. Å ena 

sidan är myndigheterna tidsbegränsade i den aspekten att man snabbt måste kunna hjälpa barn 

och unga men å andra sidan kan det bli problematiskt, mellan myndigheterna och den unge, om 

denna process går alldeles för fort. Problematiken grundar sig dessutom i att olika myndigheter 

har olika handlingsutrymmen. På grund av detta menar Huxham & Vangen (2000, s. 798–799) 
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att det i praktiken kommer uppstå sådana svårigheter i samverkan mellan organisationer. Dessa 

problem, främst organisatoriska skillnader, kan då försvåra för samverkan att komma vidare. 

Däremot kan det tolkas vara en nödvändighet i en samverkan då detta skapar en förståelse för 

de utmaningar samverkan står inför.  

Vidare beskriver intervjudeltagarna från fritid att de inte är en myndighet på samma sätt som 

skolan, socialtjänsten och polisen är samt att de inte har samma begränsningar som de har. 

Fritid 1: ”om man tar fritidsledare i jämförelse med myndighet så har vi olika sätt vi jobbar så 

det kan ju sätta hinder eftersom vi inte jobbar identiskt på samma sätt. [...] Men att vi ser saker 

och ting olika. Ibland kanske jag vill hjälpa ungdomen på ett sätt men nån annan vill göra det 

på ett annat.” 

Fritid 2: ”Som sagt är fritid inte en myndighet på samma sätt som de andra, alltså skola, 

socialtjänst och polis, så våra begränsningar kanske inte är på samma sätt som dem. Ärligt 

talat så behövs det speciellt när man jobbar med barn och ungdomar som har det svårt och är 

i riskzon.” 

Det skapas alltså en obalans mellan myndigheternas handlingsutrymmen där fritid upplever sig 

ha ett ökat handlingsutrymme än exempelvis skolan. Denna obalans är en anledning till att det 

kan uppstå krockar i hur man arbetar i SSPF kring barn och unga. Båda intervjudeltagarna från 

fritid lyfter att de genom deras handlingsutrymme kan arbeta runt sekretessen genom att bland 

annat beskriva vem ungdomen umgås med. Möjligheten för fritid att arbeta runt problemet har 

enligt fritid bidragit till en större hjälp för ungdomarna då man snabbt har kunnat lösa olika 

problem, istället för att behöva vänta på sekretessen och hela den processen. Vad detta har 

synliggjort är att sekretessfrågan går i linje med hur intervjudeltagarna utnyttjar deras 

handlingsutrymme (Lipsky 2010, s. 22). Till skillnad från resterande myndigheter behöver fritid 

nödvändigtvis inte ett samtycke för att kunna arbeta med barn och unga, utan deras 

handlingsutrymme möjliggör för att kunna arbeta runt det. Sekretessens dualitet kan i stora drag 

relateras till Lo m.fl. (2021) forskning där författarna synliggör de risker som 

myndighetssamverkan kan ha på utsatta barn och unga. På grund av den komplexa dynamiken 

mellan individuella och organisatoriska faktorer, som sekretessen har visat på, har det inneburit 

konsekvenser för den unge. Likt Lipsky (2010) menar Lo m.fl. (2021, s. 12) att det finns ett 

samband mellan tillit och flexibilitet där strikta regler och riktlinjer kan tvinga professionella 

att arbeta på ett visst sätt, vilket kan öka misstron mellan varandra. Arbetsmetoder som istället 

har ett mer flexibelt tillvägagångssätt möjliggjorde istället för en bättre samverkan. Detta är en 
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förklaring till den problematik som uppstod mellan skola och fritid och som dessutom synliggör 

detta samspel mellan tillit och misstro bland samverkansparterna.  

Situationen kring hanteringen av sekretessen och dess dualitet speglas även i Drolet m.fl. (2006, 

s. 217–218) forskning, vilket lyfter att samverkan mellan vårdnadshavare och myndigheter är 

fördelaktigt för att förebygga ungas benägenhet att utföra kriminella handlingar. För SSPF-

samverkan innebär ett samtycke från vårdnadshavare och den unge att det blir möjligt att tidigt 

kunna arbeta i syfte att bryta destruktiva mönster. Därför kan det blir viktigt för skolan eller 

socialtjänsten att få ett samtycke som fort som möjligt men att det i vissa avseenden upplevs 

vara problematiskt för fritid. Samtidigt är det nödvändigt att ha i åtanke att brister i att integrera 

andra myndigheter tillsammans med den unge och vårdnadshavare kan istället medföra i det 

motsatta. Vad hela situationen alltså tyder på tolkar jag handlar om att inte enbart fokusera på 

hur ett verktyg, i det här fallet samtycke, kan tänkas lösa ett särskilt problem, utan att beakta 

dess komplikationer i ett annat område. Mycket av Drolet m.fl. (2006) resonemang går således 

i linje med Lo m.fl. (2021) resonemang om att en mer produktiv spänning mellan teori och 

praktik sker i en samverkan. Därför är det viktigt att många av dessa begrepp förblir öppna i 

syfte att möjliggöra för en ökad tolkning kring dess innebörd i olika kontexter. 

Ett glapp i socialtjänsten 

Ett centralt problem som somliga intervjudeltagare upplever föreligger med SSPF-samverkan 

är att ungdomsjouren, vilket representerar socialtjänsten i SSPF-samverkan, ligger under 

insatsdelen och inte den myndighetsutövande delen. Det innebär att det finns ett glapp i SSPF-

samverkan då socialtjänsten inte omfattas av hela myndigheten.  

Skola 2: ”[...] sen är det (SSPF) fortfarande under arbete såklart för att få in hela 

socialförvaltningen kanske, i den här samverkansmodellen. Men jag tänker att det fyller glappet 

så att det ska finnas en röd tråd. Men sen har jag också sett om man tänker socialförvaltningen 

i stort, för det är så många uppdelningar och liknande [...]. De vet kanske inte vilka man är 

[...]. Så det ser jag som en utvecklingspotential att hela socialförvaltningen har den här med 

sig och förstår syftet och målgruppen och hur man kan använda varandra för att då tror jag att 

man kan jobba större liksom med det.” 

I kontrast till förutsättningarna för SSPF-samverkan innebär det här glappet en rad olika 

implikationer för samverkan. Med hjälp av Horwath och Morrisons (2007) modell för 

samverkan tolkar jag det främst som om att det föreligger ett hinder för SSPF-samverkan att 

integreras om en stor del av en myndighet inte omfattas i samverkan. Det finns fortfarande en 

kommunikation mellan socialtjänstens insatsdel och myndighetsdel men att denna typ av 
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samverkan är inte lika etablerad som SSPF-samverkan. Det här går även i linje med Danermark 

(2000) att olikheter i organisationens struktur eller uppbyggnad är en faktor som har en direkt 

påverkan på samverkan. Varför detta kan tänkas vara problematiskt är främst att det begränsar 

handlingsutrymmet för ungdomsjouren, vilket per automatik innebär konsekvenser för SSPF-

samverkan. 

Socialtjänst 1: ”Om vi får mycket resurser för att jobba med samverkan måste det också finnas 

mycket resurser på myndighetssidan som faktiskt kan besluta om insatser för annars kan ju bara 

fånga hur många ungdomar som helst men det behövs ju en mottagare [...], att man ska satsa på 

förebyggande arbete men man måste lika mycket satsa på dem som också kan besluta om insatser 

för där ser jag ett glapp. Ibland så bara fångar vi upp dem sen bara, nu då, vad blir det då? 

Socialtjänsten är ju super överbelastad och då tänker jag att det är lurigt med de som hamnar lite i 

mellan läget. Det är inga tvångsåtgärder som ska till, sen kanske man tackar nej till insats för det 

ville de inte ha.” 

Detta glapp mellan socialtjänstens insatsdel och myndighetsdel utgör ett särskilt problem för 

barn och unga i riskzon och sträcker sig även till de andra myndigheterna i SSPF-samverkan. 

Även D’amour m.fl. (2005, s. 118) stärker det faktum att samverkan kräver ett ömsesidigt 

beroende mellan varandra än att aktörerna är autonoma, vilket är en central faktor till att öka 

effektiviteten i en samverkan. Saknas denna aspekt innebär det att samverkan riskerar att 

hämmas. Då myndighetssidan kan utifrån intervjudeltagarnas upplevelser tolkas vara autonoma 

i förhållande till resterande SSPF men att SSPF fortfarande är beroende av myndighetessidan 

är detta ett centralt problem för att kunna tillgodose målgruppens behov.  

Glappet som Socialtjänst 1 påpekar innefattar även ett minskat handlingsutrymme för 

ungdomsjouren att kunna tillhandahålla nödvändiga insatser. Resursfrågan blir då ett ytterligare 

problem. Om SSPF skulle vara i behov av fler resurser, för att möjliggöra för en bättre 

samverkan kring barn och unga, resulterar detta glapp i en begränsning för socialtjänstens 

handlingsutrymme. Fastän resursfrågan inte är det primära problemet synliggör det fortfarande 

vilka konsekvenser organisatoriska olikheter samt en låg nivå av samverkan har i sin helhet. 

Det måste alltså föreligga en balans i resurser mellan insats- och myndighetsdelen och en 

resursbrist i någon av dessa innebär en direkt begränsning i den professionellas 

handlingsutrymme. Mycket stämmer överens med Lipskys (2010, s. 38) beskrivning av att 

resursbristen är en central faktor som begränsar gräsrotsbyråkratens och handlingsutrymme. I 

det här fallet innebär denna begränsning i handlingsutrymmet att barn och unga i riskzon 
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riskerar att falla mellan stolarna. Generellt tolkar jag att detta glapp även försvårar för att kunna 

uppnå en faktor som förutsätter en bra samverkan, nämligen bilden av SSPF. 

Socialtjänst 1: ”[...] att alla socialsekreterare på hela myndighetssidan kanske inte har koll på 

vad de ska få ut på ett sånt här forum och även om vi jobbar väldigt hårt med att gå ut med 

information så har de jättehöga belastning [...], det kanske blir jobbigt det här. Där kan man ju 

märka att då man har inte full förståelse för de olika uppdragen.” 

Trots myndighetsdelens indirekta roll i SSPF-samverkan har ovan nämnda citat visat att den 

delen av socialtjänsten utgör en viktig faktor för SSPF:s arbete med barn och unga i riskzon. 

Jag tolkar att det blir problematiskt när det upplevs att myndighetsdelen inte har en bra koll på 

SSPF som forum samt dess syfte och mål, då en god samverkan förutsätter att det finns en 

tydlighet i dessa faktorer (Danermark 2000). Fastän socialtjänstens insats- och myndighetsdel 

troligtvis har liknande mål, då de fortfarande är under samma myndighet, kan arbetssättet för 

hur man når dessa mål vara annorlunda. Då barn och unga som befinner sig i riskzon oftast är 

kopplade till en rad olika problem, vilket traditionellt hanteras av separata myndigheter, är det 

därför nödvändigt att det finns ett flyt mellan myndigheterna för att kunna leverera olika insatser 

men också för att undvika dubbelarbete mellan varandra. Burnett och Appleton (2004, s. 35, 

51) lyfter även att bortom denna idealbild som utlovas samverkan mellan myndigheterna bör 

fokuset även ligga på dess genomförbarhet. Intervjudeltagarnas beskrivningar visar att fastän 

det finns en tydlig bild mellan samverkansparterna finns det fortfarande redan inbyggda hinder 

som försvårar hur denna idealbild kan förverkligas i praktiken. 

Även D’amour m.fl. (2005, s. 118) stärker det faktum att samverkan kräver ett ömsesidigt 

beroende mellan varandra än att aktörerna är autonoma, vilket är en central faktor till att öka 

effektiviteten i en samverkan. Saknas denna aspekt innebär det att samverkan riskerar att 

hämmas. Då myndighetssidan kan utifrån intervjudeltagarnas upplevelser tolkas vara autonoma 

i förhållande till resterande SSPF men att SSPF fortfarande är beroende av myndighetessidan 

är detta ett centralt problem för att kunna tillgodose målgruppens behov.  

5.2.2 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i professionen 

Mer än bara SSPF 

Ett inbyggt hinder i SSPF-samverkan är att de individuella aktörerna som representerar sin 

myndighet har andra arbetsuppgifter utöver de arbeten som tillkommer med SSPF-samverkan. 

Det innebär en begränsning i intervjudeltagarnas handlingsutrymme och medför olika problem.  
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Skola 1: ”En begränsning kan vara tid för att [...] vi har ju ungdomarna mellan de klockslagen som 

de går här i skolan. Då är de ju liksom under skolans ansvar, annars inte. Så det kan vara ett hinder. 

[...] men något som försvårar är att jag är inte bara anställd med syfte att samverka inom SSPF 

utan jag har ju andra arbetsuppgifter också så det gör ju ibland att jag inte riktigt har tid ibland.” 

Tidsbegränsningen som upplevs av Skola 1 kan tänkas utgöra en begräsning i SSPF-samverkan 

då hen inte kan vara tillgänglig under särskilda tider. Även under dagtid, då Skola 1 är verksam, 

upplevs det vara problematiskt att samverka inom SSPF på grund av de arbetsuppgifter som 

kommer med den tjänst som hen har. Även Fritid 1 har liknande upplevelser kring denna 

problematik. 

Fritid 1: ”Men mitt arbete är inte bara SSPF, jag är ju först och främst fritidsledare. SSPF finns 

med hela tiden, men att jag har ju såklart andra uppgifter också, så det tänker jag. Tiden kanske att 

få in allt.” 

Mycket av detta faller tillbaka till organisatoriska skillnader i form av olika roller och 

arbetsuppgifter. Trots att flera forskare (Prince & Austin 2008; Huxham & Vangen 2000) inom 

forskningsfältet lyfter att organisatoriska skillnader utgör ett hinder för att förena 

myndigheterna tolkar jag snarare att detta inte är det primära problemet som begränsar deras 

handlingsutrymmen. I själva verket handlar det om att SSPF-samverkan anses komma i andra 

hand av intervjudeltagarna, medan det egna arbetet är det som kommer i första hand. SSPF-

samverkan anses alltså vara en del av deras arbetsuppgifter. Om jag återgår till Horwath och 

Morrisons (2007, s. 56) samverkansmodell kan det anses vara problematiskt för SSPF-

samverkan då detta synsätt försvårar möjligheten att uppnå en hög nivå av samverkan. I den 

högsta nivån av samverkan, integration, förutsätter att samverkan ska gå före den enskilda 

organisationens intresse. Det här är dessutom ett dilemma för intervjudeltagarna då de som 

gräsrotsbyråkrater å ena sidan är representanter för sin myndighet men å andra sidan måste 

förhålla sig till SSPF och sätta samverkan före den enskilda myndigheten. För att kunna hantera 

detta dilemma syftar flera intervjudeltagare på en så kallad ”SSPF anda”, nämligen ett synsätt 

som ska genomsyra samtliga myndigheters arbeten. Det framkommer i ovannämnda citat från 

Fritid 1 att SSPF hela tiden finns med i hens arbete. Även Skola 2 lyfter denna aspekt. 

Skola 2: ”Jag tänker speciellt inom ungdomsjouren eller den tjänsten jag har så är det den här 

SSPF andan, det tänket, det är så vi arbetar. Vi har det med oss i ryggraden att okej det är 

skola, socialtjänst polis och fritid och det fungerar inte utan nån av de.” 

”SSPF andan” fungerar som en nödvändig länk som förenar samverkansparternas eget arbete 

och SSPF i dess helhet. Danermark (2000) beskriver i sin modell för samverkan att vara anställd 
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innebär att man tillhör en organisation och är således en del av den organisatoriska strukturen. 

Ett problem med detta är att det gör intervjudeltagarna, till viss del, ofria då de är begränsade 

till organisationens redan uppsatta ramar. Därför kan detta dilemma utgöra en begränsning i 

deras arbeten. Däremot är handlingsutrymmet något som formas i samspelet mellan 

organisation och profession, vilket innebär att det framträder på olika sätt i olika sammanhang 

(Svensson m.fl. 2021, s. 25). Ett tydligt exempel är att det här dilemmat skiljer sig åt mellan 

myndigheterna. Uppsala ungdomsjour, socialtjänsten, har exempelvis ett helt annat perspektiv 

kring denna fråga. 

Socialtjänst 2: ”Och SSPF blir ju för min del [...] en basverksamhet. Så att ungefär som en 

fritidsgård har en [...] tonårsverksamhet som bas är SSPF en bas för mig. Men så att det är 

liksom, det är grunden i det hela, allting. Sen jobbar vi med olika saker, jag jobbar också, man 

jobbar med klassbesök, man jobbar med uppsökande på skolorna och så vidare men i det 

övergripande strukturella arbetet så blir SSPF samverkan det som jag liksom verkar i mera, till 

skillnad på andra som kanske har sin grundverksamhet i skolor eller fritid.” 

Till skillnad från skola, polis och fritid är SSPF en basverksamhet för ungdomsjouren och är 

därmed deras primära arbete. Det innebär att ungdomsjouren i det här avseendet inte är 

begränsade i deras arbete på samma sätt som de resterande myndigheterna. Dock kan skillnader 

i myndigheternas prioriteringar och arbetsuppgifter ha direkta implikationer på barn och unga 

i riskzon. En sådan begränsning är att det upplevs vara problematiskt att få till ett SSPF möte 

när många aktörer är involverade och där alla har olika scheman och arbetsuppgifter. 

Polis 2: ”Föräldrar till individen ska kunna vara med, individen ska själv kunna vara med, lärarna 

ska kunna vara med, rektorn ska kunna vara med, nån socialsekreterare ska kunna vara med, 

polisen också alltså det är 7–8 personer som ska kunna vara med. Det blir som ett pussel försöka 

att hitta ett datum. [...] vill man ha ett möte kring en individ man ska inte behöva vänta en månad 

eller två det ska gå fort [...] Det ska gå fort ”bam” man ska kunna trycka på en knapp och då finns 

ett datum nästa vecka och här har vi 5–6 aktörer som kommer vara med.  

Här föreligger det en problematik för samverkansparterna att fort kunna handla. Det framkom 

i föregående tema att en helhetssyn, som SSPF-samverkan bidrar med, medför en snabb respons 

i att koppla in insatser och därmed kunna erbjuda hjälp så fort som möjligt. Även fast SSPF-

samverkan och helhetssynen möjliggör för en snabbare respons, till skillnad från om samverkan 

inte skulle existera, föreligger det fortfarande ett hinder i hur det möjliggörs i praktiken. Polis 

2 synliggör således att denna problematik uppstår i SSPF-samverkan på grund av det föreligger 

olika roller, arbetsuppgifter och prioriteringar bland samverkansparterna. Vidare kan problem 



53 
 

som tidsbrist och olika prioriteringar och scheman ge en dålig signal till barn och unga. Varför 

ska barn och unga exempelvis behöva samverka och vara samarbetsvilliga när myndigheterna 

inte kan få till det eller tar för lång tid på sig? Polis 2 synliggör dessutom detta problem. 

Polis 2: ”Och det är inte en så hög prioriterad fråga, ändå tycker jag att det kan bli svårt att få 

till ett möte. Även om inte jag kan vara med finns det andra också men då blir det svårt med 

dem också, just det här med resursbrist och planering. [...]. De (barn och ungdomar) tänker vad 

fan är det här för jävla tomtar som avbokar och bokar nya tider hela tiden 

Återigen synliggör intervjudeltagarna de två centrala villkor som enligt Lipsky (2010, s. 38) 

begränsar handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater. Resursfrågan är det ena och precis som 

Polis 2 beskriver är det en faktor som begränsar att snabbt få till ett möte med flera aktörer. 

Detta har då ha en negativ påverkan på barn och unga då det kan ta alldeles för lång tid att fånga 

upp och hjälpa dem. Som nämnt tidigare innebär det en risk i att den unge klättrar i brottstrappan 

om samverkansparterna tar för lång tid på sig. Mot bakgrund av det faktum att samtliga 

intervjudeltagare upplever att arbetet i SSPF är väldigt flexibelt och öppet kan frånvaron av 

tydliga riktlinjer och mål mellan myndigheten och SSPF-samverkan vara ett hinder för 

gräsrotsbyråkraten att göra tydliga prioriteringar i arbetet. Jag tolkar att det främsta problemet 

är att SSPF inte är en basverksamhet för de olika myndigheterna. Mer specifikt kan många av 

dessa problem förhindras om aktörerna från skolan, polisen eller fritid skulle ha SSPF som sin 

basverksamhet. Aktörernas handlingsutrymme skulle därmed inte begränsas på samma sätt som 

det gör i det här fallet. 

Skilda kulturer 

Skilda kulturer om ett yrke eller en profession var ett område som lyftes av två 

intervjudelatagare som upplevde vara en begränsning i arbetet. Vad som menas med skilda 

kulturer avser i det här fallet att det finns olika föreställningar kring ett fenomen. Beroende på 

kontext kan denna föreställning antingen anses vara något positivt eller negativt. Varför det har 

varit relevant att lyfta denna aspekt är för att människor med skilda utbildningar och 

erfarenheter har olika sätt att definiera förklara samt lösa olika problem Danermark (2000, s. 

46). Det har därför varit av relevans att identifiera dessa olikheter och skilda synsätt mellan 

intervjudeltagarna. Trots att det enbart var två av intervjudeltagarna som lyfte denna aspekt är 

det är genom att synliggöra dessa olikheter i upplevelser som samverkan möjliggörs och stärks. 

Fritid 2: ”[...] jag vet att det finns också ett mörkertal som man inte vill nämna. Det är föräldrar 

som inte har samma uppfattning av socialtjänst som vissa andra har. Socialtjänsten i mer utsatta 
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områden har en mer negativ bild kring vad dem gör och därför har det varit svårare att få 

samtyckesblankett från föräldrar som har en annan etnisk bakgrund.” 

Fritid 2 synliggör en underliggande problematik som finns i SSPF-samverkan. Det kan 

föreligga en negativ bild hos särskilda professioner och kan därmed försvåra 

samverkansarbetet. De olika parterna i SSPF har nämligen olika inbyggda hinder som kan 

försvåra för att samverkan kommer till stånd. I det här fallet handlar det om svårigheter att 

bygga relationer med målgruppen och deras vårdnadshavare när det föreligger redan inbyggda 

hinder. Precis som Huxham och Vangen (2000) påpekar är det viktigt att samverkan mellan 

myndigheter förstås som någonting komplext och dynamiskt då det skapar en förståelse för de 

utmaningar som existerar i samverkan. Vad det synliggör är att det finns faktorer som går 

bortom organisatoriska och individuella förhållanden som samverkan ibland inte har någon 

form av kontroll över. Det är intressant att Lo m.fl. (2021, s. 12) även lyfter kontroll som en 

faktor som har visat sig samspela i samverkan med andra organisationer. Däremot är det viktigt 

att ha i åtanke att detta inte är något definitivt i samverkan, utan  

Som nämnt tidigare begränsas exempelvis socialtjänsten till en viss del då hela myndighetssidan 

inte är integrerad i SSPF-samverkan. Likt här präglas socialtjänsten av en negativ bild av 

särskilda individer som möjligtvis har eller tidigare har haft en dålig erfarenhet med 

myndigheten.  

Polis 2: ”[...] om familjer, den här elevens familj eller eleven själv får eller har en dålig erfarenhet 

av polis sen tidigare eller av soc sen tidigare. Att man kanske inte vill delta, föräldrarna kanske inte 

vill skriva under det här samtycket på grund av att man har en dålig erfarenhet sen tidigare [...].” 

Även Polis 2 har liknande upplevelser av att tidigare erfarenhet med myndigheten har betydelse 

för hur pass samarbetsvilliga unga och deras vårdnadshavare är. Återigen kopplas det här 

tillbaka till hur viktigt det är med att skapa goda relationer med berörda aktörer för att 

möjliggöra för en god samverkan. Forkby (2018, s. 580) menar att utvecklingen av samverkan 

är en av de vanligaste strategierna när det gäller ett brottsförebyggande arbete och ett intressant 

fenomen han lyfter är att ett större fokus bör vara på olika former av motstånd. Trots att det 

enbart var två av intervjudeltagarna som lyfte denna aspekt, har det därmed varit nödvändigt att 

lyfta den direkta påverkan olika kulturer och erfarenheter som präglas i olika kontexter har på 

samverkansparterna. Mer konkret har skilda kulturer en direkt påverkan för att kunna arbeta 

förebyggande med barn och unga i riskzon. Intervjudeltagarna från polisen har i synnerhet 

upplevt hur denna aspekt har varit förekommande i arbetet som polis. Som polis jobbar de 

mycket med synlighet och relationsskapande med barn och unga samt arbetar tätt med SSPF. 
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På grund av den negativa bilden polisen har i särskilda kontexter innebär det en svårighet för 

att kunna hjälpa barn och unga i riskzon när de inte vill ha hjälp från en polis.  

Polis 2: ” När de får höra att de ska ha ett möte där polis är med då blir de så här: nej jag vill inte 

vara med. [...]. Men sen överlag den här kulturen i de här områdena är så här: nej vi vill inte på 

nått sätt samverka med polis. Man är lite nojjig och vad andra ska tänka och tycka att man sitter 

med en polis. [...]. Alltså får polisen kännedom om att ett brott har begåtts då ska ju polisen 

rapportera. [...] om det är lärare eller personal från socialtjänsten som är med och som vill prata 

då kanske de (ungdomarna) är lite oroliga för och prata lite för mycket för att polisen är med. [...]. 

Man vill vara lite försiktig för att risken är att man säger nånting sen så kommer det till polisens 

kännedom och då kan ju polisen agera på det. 

I det här avseendet föreligger det flera olika faktorer som utgör ett problem för polisens 

handlingsutrymme. Enligt Polis 2 associerar barn och unga polisen vara en myndighet som är 

till för att fånga kriminella individer, vilket även kan tänkas förstärkas då SSPF är till för att 

fånga upp och förebygga barn och unga i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat socialt 

nedbrytande beteende. Även bland intervjudeltagarna upplevs det finnas olika roller, 

exempelvis att polisen arbetar mer brottsbekämpande och socialtjänsten mer hjälpande. Detta 

skapar en känsla av orolighet, skam samt rädsla av att bli sedda som kriminella. På grund av 

det kan barn och unga tänkas vara försiktiga med vad de säger till myndigheterna för att inte 

riskera att få polisen efter sig. Dessa begränsningar kan även påverka SSPF-samverkan i den 

bemärkelsen att den rädsla och orolighet barn och unga upplever följer med till de resterande 

myndigheterna. Det problem som polisen har synliggjort går i linje med det Graan (2016, s. 

136) lyfter kring att polisen inte på ett effektivt sätt kan kontrollera eller hantera brottslighet 

utan ett stöd från andra aktörer. Polisen är i det här avseendet inte ensam om det, i de fall där 

barn och ungdomar inte vill associera sig med polisen, utan kan då istället vända sig till de andra 

myndigheterna. Detta går även åt båda hållen. De här landar i samverkansteorin och varför det 

bör finnas olika perspektiv och sätt att lösa problem på. Samtliga intervjudeltagare upplever att 

trots alla dessa motsättningar bidrar SSPF-samverkan med olika perspektiv, roller och 

kunskapsområden och där man kompletterar varandra. För att det däremot ska kunna fungera i 

praktiken är det nödvändigt att det ständigt arbetas med faktorer som delaktighet och aktivt 

relationsskapande mellan samtliga aktörer. I samband med det är det av betydelse att SSPF 

lyfter de olika begränsningarna som föreligger hos myndigheterna. Trots att vissa 

begränsningar enbart påverkar enstaka myndigheter eller professioner har studien synliggjort 

att det även kan ha en inverkan på hela SSPF-samverkan. 
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5.3 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis har jag med hjälp av samverkansteorin kunnat skapa en förståelse för 

intervjudeltagarnas upplevelser av vad som förutsätter samt hindrar samverkansarbete i SSPF.  

Horwath och Morrisons (2007) modell av samverkan har bidragit med relevanta verktyg för att 

analysera hur man kan uppnå högre nivåer av samverkan medan teorin om gräsrotsbyråkrati 

istället har bidragit med en individuell nivå på hur de professionella förhåller sig i sitt arbete. 

Likt modellerna visar SSPF-samverkan att faktorer som gemensamma mål, nätverk samt 

ledarskap är viktiga faktorer för att främjar deras samverkan med varandra. Det Horwath och 

Morrison (2007) dessutom synliggör i intervjudeltagarnas upplevelser är att samverkan består 

av olika beståndsdelar som, för att kunna fungera, måste integreras med andra. Ju fler 

beståndsdelar som lyckas integreras i en samverkan desto fler möjligheter har samverkan att 

kunna nå en hög nivå. Forskningen kring samverkan har i stor utsträckning visat sig stämma 

överens med intervjudeltagarnas upplevelser kring de faktorer som förutsätter och möjliggör 

för en bra samverkan. Josefssons (2007), Huxham och Vangen (2000), D’amour m.fl. (2005) 

och Rumpings m.fl. (2017) bidrog med en övergripande förståelse kring de faktorer som 

förutsätter en fungerande samverkan mellan organisationer. Forskningen som exempelvis Lo 

m.fl. (2021) samt Prince och Austin (2008) lyfter antar istället ett mer inriktat fokus kring ett 

område som är av betydelse för samverkan, bland annat vikten av tillit samt delning av kunskap. 

Det forskningsfältet, likt intervjudeltagarna, synliggör är dynamiken mellan hinder och 

möjligheter i samverkans olika nivåer där organisatoriska och individuella faktorer har en 

konstant påverkan på det som möjliggör samt försvårar för samverkan.  



57 
 

6. Diskussion 

I det här kapitlet återvänder jag till uppsatsens syfte och frågeställningar och diskuterar studiens 

resultat. Vidare blickar jag tillbaka till forskningsgenomgången, diskuterar studiens 

begränsningar och avslutar med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SSPF-samverkan i teorin och i praktiken 

Återigen har syftet med studien varit att undersöka SSPF-samverkan i Uppsala kommun som 

ett fall och belysa hur SSPF-samverkan fungerar i teorin och i praktiken samt vad samverkan 

innebär för de professionellas arbete med barn och unga i riskzon. Genom att undersöka SSPF 

som ett fall har det synliggjort hur SSPF-samverkan kan gå till och har bidragit med en ökad 

förståelse för vilka förutsättningar, arbetssätt samt strukturer som krävs för att samverkan kunna 

fungera. Likt det som beskrevs i problemformuleringen är områden som sekretess, 

nätverksmöte, helhetssyn, informationsutbyte, relationsskapande, flexibilitet samt effektivitet 

centrala i SSPF-samverkan och som även har stärkts av intervjudeltagarna. Till skillnad från 

forskningsfältet kring samverkan är sekretessen nyckeln till att möjliggöra för samverkan och 

för att kunna uppnå framgång i SSPF-samverkan. I fallet med SSPF riktas inte fokus enbart till 

målgruppen utan det föreligger även ett intresse på de olika yrkesgruppernas roller och 

arbetsuppgifter och eventuella spänningar de emellan. Inom det sociala arbetet kan samverkan 

mellan myndigheter anses vara en självklar beståndsdel i arbetet med människor och likt studien 

handlar SSPF mycket om möjligheterna med samverkan men även hinder som uppstår mellan 

aktörerna. Det SSPF som fall synliggör är således dess mångfacetterade natur i den bemärkelsen 

att en mängd olika faktorer, områden och nivåer av samverkan behandlas i modellen. 

Resultatet synliggör att det finns tydliga skillnader mellan hur SSPF-samverkan framställs i 

teorin och hur det utövas i praktiken samt att det föreligger både hinder och möjligheter när det 

kommer till SSPF. I teorin har intervjudeltagarna visat på liknande upplevelser kring vad som 

förutsätter en god samverkan. Det fanns inte en enskild faktor som möjliggör för en god 

samverkan utan resultatet har visat på att faktorer som gemensamma perspektiv, helhetssyn och 

relationsskapande har varit betydelsefulla. Vidare har resultatet dessutom synliggjort skillnader 

mellan intervjudeltagarnas upplevelser av de hinder och begränsningar som uppstår i arbetet 

och i SSPF-samverkan. Dessa hinder och begränsningar är inget som är genomgående för 

intervjudeltagare utan varierar beroende på den myndighet man är verksam i. Detta eftersom 

olika myndigheter har olika arbetssätt, regler och synsätt som man behöver förhålla sig till, 

vilket är den centrala anledningen till att synen på SSPF-samverkan har skiljt sig mellan 
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intervjudeltagarna. Mot bakgrund av det har det även uppstått en skillnad mellan hur de olika 

myndigheterna utnyttjar sitt handlingsutrymme för att säkerställa en hög nivå av samverkan. 

Resultatet visar nämligen att intervjudeltagarnas olika begränsade handlingsutrymmen är en 

aspekt som skapar denna skillnad. Utifrån resultatet tolkar jag att det föreligger en slags 

komplexitet i att kunna tillförsäkra en hög nivå på samtliga områden som förutsätter en god 

samverkan. I teorin är det önskvärt att SSPF-samverkan hela tiden ska möjliggöra en helhetssyn 

och relationsskapande mellan samtliga aktörer. Dock framkommer det i resultatet att detta inte 

riktigt möjligt i praktiken. För att kunna framhäva en aspekt i samverkan kan det nämligen 

göras på bekostnad av en annan. 

Studiens slutsats är att det finns både likheter och skillnader mellan hur SSPF-samverkan 

framställs fungera i teorin och hur det förverkligas i praktiken samt att förekommer både hinder 

och möjligheter i SSPF-samverkan. Genomgående har SSPF-samverkan varit av stor betydelse 

för intervjudeltagarnas arbete mot bakgrund av de möjligheter samverkan bidrar med. Samtidigt 

har de olika hindren med SSPF-samverkan grundat sig i skilda synsätt mellan 

samverkanspaterna. Samverkan är alltså ett komplext fenomen som inbegriper en mängd olika 

faktorer på strukturell, organisatorisk samt individuell nivå. För samtliga intervjudeltagare 

framställs SSPF i grunden vara en samverkansmodell som bidrar med en ökad möjlighet för 

relationsskapande samt en bättre helhetssyn över problembilden. Det finns en slags optimism 

med samverkansmodellens betydelse för barn och unga i riskzon samtidigt som 

intervjudeltagarna syftar på den problematik som kan uppstå på grund av SSPF-samverkan. 

Studien visar framförallt att hinder och möjligheter i samverkan per automatik inte innebär att 

samverkan i dess helhet kommer att misslyckas eller gynnas. Tvärtom tolkar jag att samverkan 

enbart kan utvecklas när begränsningar och hinder har synliggjorts. Genom att synliggöra 

hinder och begränsningar i samverkan är det möjligt att skapa en djupare förståelse för vilka 

arbetssätt eller metoder som främjar respektive hämmar samverkansarbetet. Skulle det inte 

existera några begränsningar eller hinder är det samtidigt inte möjligt för samverkan att 

utvecklas, utan samverkan kommer att förbli statiskt. Samverkan kan således i den bemärkelsen 

aldrig vara helt perfekt. Trots samtliga intervjudeltagares optimism kring SSPF-samverkan 

föreligger det fortfarande utvecklingsområden som de själva är medvetna om. Det ger en slags 

indikation på trots en hög optimism föreligger det en medvetenhet kring de aspekter som SSPF-

samverkan behöver utveckla och bli bättre på. Enbart denna medvetenhet tolkar jag vara en av 

de viktigaste aspekterna för SSPF-samverkan att utvecklas och därmed på ett bättre sätt arbeta 
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förebyggande med barn och unga i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat socialt 

nedbrytande beteende. 

6.2 Diskussion av tidigare forskning 

Studiens resultat kopplat till forskningsfältet har visat på stora likheter kring samverkan. 

Genomgående i tidigare forskningen visar på dynamiken mellan hinder och möjligheter i en 

samverkan där alla faktorer som belyses kan tolkas vara både ett hinder eller en möjlighet. 

Praktiskt taget landar allt i hur hög grad dessa faktorer tillämpas i samverkansarbetet. 

Gemensamma perspektiv, relationsskapande, tydlighet i mål och ansvar var centrala faktorer 

som främjade samverkansarbetet mellan organisationer (Josefsson 2007; Rumping m.fl. 2017; 

D’amour m.fl. 2005; Huxham och Vangen 2000). Samtliga faktorer som framträder i 

forskningsgenomgången kring främjande faktorer har visat sig vara återkommande i studiens 

resultat. Dessa främjande faktorer som belyses i forskningen har även en negativ implikation 

på samverkan skulle det förekomma brister i att tillämpa dem. Brister i att integrera eller 

tillämpa faktorer som struktur eller ansvarsfördelning kan då ha motsatts effekt, nämligen att 

det hämmar samverkansarbetet. Vad studien och tidigare forskningen synliggör är hinder och 

möjligheter är två sidor av samma mynt där det inte går att studera dessa faktorer isolerat från 

varandra. Forskningen kring myndighetssamverkan med barn och unga tenderade att rikta ett 

större fokus på ett par specifika, mer avgränsade faktorer som har betydelse i samverkan. Dessa 

faktorer som belyses i forskningen (Burnett & Appleton 2004; Forkby 2018; Prince och Austin 

2008) är högst aktuella i SSPF där det i resultatet framkommer stora likheter. Mot bakgrund av 

att forskningen som har använts är publicerade mellan 1–20 år sedan och samtidigt är relevant 

för SSPF än idag visar på studiens överförbarhet i liknande studier. Trots stora likheter med 

tidigare forskningen bidrog studien med en mer kontextualiserad förståelse för SSPF-

samverkan och kunde således synliggöra faktorer, såsom kulturaspekten och glappet i 

socialtjänsten, som inte var lika förekommande i forskningen. Viktigt att ha i åtanke gällande 

den nationella forskningen kring samverkan är att det är lagstadgat att myndigheter har en 

skyldighet att samverka gällande frågor som berör barn i utsatta situationer och belyser således 

en dimension som den internationella forskningen inte lyckas synliggöra.  

I tidigare forskning synliggörs således att samverkan är så mycket mer än bara samverkan 

mellan myndigheter och som existerar i flera andra kontexter än bara SSPF. Det framkommer 

i studiens resultat att samverkan är något som konstant förändras och utvecklas för att kunna 

möta de behov och krav som ställs på samverkansparterna. Trots att det finns så pass mycket  
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forskning kring ämnet samverkan är det nödvändigt att fundera på varför det fortfarande 

föreligger hinder och begräsningar i SSPF-samverkan. Finns det exempelvis inte tillräckligt 

med verktyg för att motarbeta alla dessa hinder? Återigen tolkas det hela tiden i studiens 

övergripande syfte kring hur SSPF-samverkan i teorin förankrar sig i praktiken och att det alla 

gånger inte är möjligt att förena dessa. Jag tolkar att det även landar i den aspekten att 

samverkan är mer komplext än hur det framställs i forskningen och innefattar en mängd olika 

faktorer. På grund av denna komplexitet innebär det att det många gånger inte går att tillämpa 

de teoretiska verktygen i verkligheten. Genom att undersöka samverkan tolkar jag att det är 

möjligt att skapa en bättre förståelse för dess utveckling. Precis som Svensson m.fl. (2021, s. 

200–201) lyfter är samverkan i en konstant förändring på grund av det förändrade 

samhällsklimatet. Mot bakgrund av det kommer det ständigt att existera, gamla såväl som nya, 

hinder och begränsningar i alla former av samverkan. Mot bakgrund av det bidrar uppsatsen 

med en ökad kunskap dels för samverkansarbetet i överlag, dels kring samverkan i arbetet med 

barn och unga i riskzon. Främst bidrog studien med en ökad kunskap av kontexten kring SSPF-

samverkan i Uppsala kommun. 

6.3 Är kommunikation rätt väg att gå? 

Kommunikation upplevdes av samtliga intervjudeltagare vara den mest fundamentala aspekten 

i att kunna motarbeta de hinder och begränsningar som uppstår i SSPF-samverkan. Trots denna 

medvetenhet visar studiens resultat att det uppstår hinder i att kunna uppnå en god 

kommunikation. Jämfört med studiens tidigare forskning framkommer det även där hur viktigt 

kommunikationen är för samverkan. De tre verktygen som Josefsson (2007, s. 17) lyfter, 

styrning, struktur och samsyn, handlar i grund och botten om på vilket sätt kommunikationen 

ska användas i olika kontexter. Även Rumping m.fl. (2017) studie lyfter sex faktorer som 

främjar samverkansarbetet mellan myndigheter, vilket i princip grundar sig i en god 

kommunikation. Det jag försöker belysa är att samverkan, i tidigare forskningen och bland 

intervjudeltagarna, alltid någonstans landar i hur pass väl kommunikationen utnyttjas i olika 

kontexter. Om samverkan är i behov av en bättre helhetssyn, ökad tillit eller bättre 

relationsskapande, då är kommunikation nyckeln till att kunna uppnå det. Detta kan anses vara 

en självklarhet då en samverkan innefattar flera aktörer men trots denna medvetenhet uppstår 

det fortfarande brister i kommunikationen för intervjudeltagarna.  

Till skillnad från vad tidigare forskning lyfter tolkar jag att det istället grundar sig i det faktum 

att samverkan tar tid. Det måste finnas gott om tid att kunna arbeta med varandra och således 
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kunna utveckla samverkan. Som intervjudeltagarna själva lyfte, nämligen att det måste finnas 

en kontinuitet i samverkan och att SSPF-samverkan har kommit så pass långt idag på grund av 

att samverkansparterna tillsammans har arbetat upp till den nivå som de befinner sig idag. 

Tidsaspekten kan även kopplas till Horwath och Morrisons (2007, s. 56) samverkansmodell där 

kommunikationen är första steget för att kunna uppnå en välfungerande samverkan. Genom att 

samverkansparterna ges tillräckligt med tid att samtala med varandra öppnar det upp för många 

olika dörrar. Bland annat möjliggör det för en ökad förståelse för varandras profession samt att 

det synliggör de hinder som samverkansarbetet behöver arbeta med. Denna aspekt återgår till 

det faktum att samverkan är komplext och inbegriper en mängd faktorer. Det är även lite av ett 

privilegie för SSPF-samverkan i Uppsala kommun då myndigheterna och dess aktörer är nära 

varandra rent fysiskt. Intervjudeltagare från skolan har exempelvis goda förutsättningar för att 

SSPF-samverkan ska fungera bra då de bland annat har fritidsverksamheten och socialarbetare 

på fältet nära rent fysiskt. Denna möjlighet har inte alla skolor eller fritidsverksamheter och är 

en aspekt som underlättar samverkansarbetet. 

6.4 Studiens begränsningar 

Studiens genomförande kan ha haft olika implikationer på det resultat som har framkommit. 

Den relation jag hade till intervjudeltagarna är en sådan aspekt. För somliga var jag en bekant 

och för andra var jag en främling, vilket kan ha påverkat resultatet. Att vara bekant med någon 

kan innebära en risk i att de inte öppnar upp lika mycket än en individ som man inte har någon 

koppling till. Resultatet kunde således ha setts annorlunda ut om samtliga intervjudeltagare var 

främlingar till mig. Jag upplever att när man är bekant med en intervjudeltagare kan det 

föreligga en känsla av oro att man säger någonting fel och kan medföra en slags försiktighet i 

det man berättar. Därför finns risken att värdefulla data inte kunde synliggöras under intervjun. 

Som nämnt i metodkapitel genomfördes sex intervjuer på plats och resterande två via telefon. 

Att intervjuerna genomfördes i olika miljöer kan ha lett till skilda svar. Exempelvis kan det ha 

förekommit svårigheter i att fånga upp signaler från intervjudeltagaren eller att olika former av 

buller kan ha medfört en misstolkning kring det som berättades. Då det transkriberade 

materialet omfattar väldigt många sidor har allt material naturligtvis inte kunnat lyftas i 

resultatet. Under analysprocessen av det empiriska materialet har jag behövt sålla bort 

irrelevanta utsagor som inte fyller någon funktion för studiens syfte och frågeställningar. 

Personliga värderingar kan ha spelat en roll i vad som anses vara viktigt eller inte. 

Konsekvensen är att ”fel” material kan ha tagits bort under analysprocessen som möjligen 

kunde ha bidragit med en nyans i resultatet. 
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Då jag är utbildad socionom samt yrkesverksam inom fritid är det relevant att diskutera vilka 

implikationer detta kan ha haft för studien. En sådan implikation är val av tidigare forskning 

och teorier. Med tanke på att jag är medveten om hur SSPF-samverkan fungerar föreligger det 

en risk i att jag har uteslutit tidigare forskning och teorier som har kunnat ansetts vara relevanta 

för studien. Mot bakgrund av att jag dessutom formulerade intervjufrågorna med hjälp av det 

som framkom i tidigare forskningen, är det möjligt att frågorna som ställdes till 

intervjudeltagarna inte är fria från egna värderingar och åsikter. Studien kan nämligen ha styrts 

i en riktning som återspeglar det jag personligen har ansett varit av betydelse. Trots att jag inte 

upplever att så är fallet ändrar det inte det faktum att detta är en möjlighet och således värt att 

lyfta. 

6.4 SSPF-samverkans framtid 

Avslutningsvis har det under studiens gång väckts en mängd olika frågeställningar och 

funderingar som skulle vara både intressant och relevant att studera vidare kring. Ett centralt 

område som denna studie saknade är att inkludera ett brukarperspektiv. Det skulle vara av 

betydelse för barn och unga samt deras föräldrar om de själva fick berätta om deras upplevelser 

för hur SSPF-samverkan fungerar. På så sätt skulle det möjliggöra för en djupare förståelse för 

den betydelse samverkan har på barn och unga i riskzon. Likt det som lyftes i resultatet skulle 

det vara intressant att även genomföra en studie som antar ett kulturellt perspektiv på frågan 

och där man studerar vilka implikationer det har på samverkansparterna och samverkan i dess 

helhet. 

Vidare skulle det vara intressant att jämföra två olika kommuner, där det ena har SSPF-

samverkan implementerat och den andra inte har det. Med en sådan studie skulle det vara 

möjligt att synliggöra om SSPF har någon påverkan än exempelvis en konventionell 

orosanmälan till socialtjänsten, en polisanmäla eller de insatser som skolan bland annat förser 

med. Ett sista område som skulle vara intressant är att få en annan synvinkel på SSPF. Med det 

syftar jag på att skolan, socialtjänsten, polisen eller fritid själva utför en studie kring SSPF-

samverkan med utgångspunkt från deras utbildning och myndighet. Jag upplever att det skulle 

kunna ge en djupare inblick i vilka förutsättningar, hinder och möjligheter som föreligger hos 

respektive myndighet och kan således fungera som ett verktyg för att kunna förbättra SSPF-

samverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor om intervjupersonen 

 Vilken utbildning du har? 

 Vad har du för typ av tjänst? 

 Hur länge har du arbetat inom din myndighet? 

 Hur länge har du arbetat med SSPF? 

Beskrivning av SSPF 

 Hur skulle du beskriva vad SSPF är och vad det bidrar med? Skulle du säga att det är 

en metod, ett arbetssätt? 

 Skulle du säga att du har en tydlig eller otydlig bild av vad SSPF är? Alltså dess syfte, 

mål, målgrupp, insatser eller vilka verktyg som används?  

 Hur kommer du i ditt arbetet/din verksamhet samt SSPF i kontakt med ungdomar som 

begår brott? Vilka brottsproblem är i fokus för samverkan? 

Upplevelser av arbetet med SSPF 

 Vilka fördelar och möjligheter anser du det är att arbeta med SSPF?  Vilka hinder eller 

motsättningar anser du finns med SSPF? Skulle du kunna ge några konkreta exempel 

på när samverkan har fungerat bra samt fungerat mindre bra? 

 Vilka möjligheter och begränsningar upplever du ha i din yrkesroll i relation till SSPF 

samverkan? 

 Hur är det tänkt att du ska arbeta i SSPF och samverka med de andra myndigheterna 

utifrån de anvisningar du har fått av din arbetsgivare (trots eventuella skillnader i 

arbetssätt)? Anvisningar kan exempelvis vara styrdokument, handlingsplaner etc. 

 En kärna i SSPF är att inhämta samtycke från vårdnadshavaren i syfte att kunna 

samverka kring ungdomar. Hur fungerar det med samtycke och inhämtning av det? 

Vad anser du att samtyckeskravet har för betydelse för vilka ni kan samverka kring, är 

det en fördel eller en nackdel för samverkansarbetet? 

Ansvar 
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 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan verksamheterna i ett ärende? Upplever du att ni 

har förståelse för varandras roll och uppdrag i samverkan?  

 Vilken myndighet skulle du säga har det övergripande ansvaret för att strukturera upp 

samverka? Upplever du detta är tydligt eller kan det uppstå oklarheter kring vem som 

ser till att samverkan kommer till stånd?  

 Hur hanterar ni eventuella oklarheter/hinder/motstånd som uppstår vid samverkan? 

Till exempel brist i kommunikation, brist på tillit. 

 Ni har ju väldigt olika lagar och regler som reglerar era olika myndigheter. Hur 

upplever du att det går att samverka, fungerar det bra ändå eller finns det inbyggda 

hinder och hur hanterar ni eventuella hinder? 

Avslutning 

 Hur kan samverkan och dessa hinder eventuellt göras bättre? Behövs exempelvis 

några ytterligare samverkanspartners i SSPF samverkan? Saknas det någon särskild 

kompetens? 

 Vad tror du allmänt om SSPF och dess framtida utveckling? 

 Är det något som jag har missat som ni skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev 
 

Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av en student under 

utbildning. 

 

Titel: Hinder och möjligheter för myndighetssamverkan kring barn och unga i riskzon  

 

Information om studien: Syftet med studien är att undersöka samverkansparternas upplevelser 

av de hinder och möjligheter kring SSPF samverkan i Uppsala kommun. Masteruppsatsen görs 

som en del av mastersprogrammet i samhällsvetenskap - socialt arbete vid Uppsala universitet. 

Kursen heter Masteruppsats i socialt arbete. 

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen genomförs som en del av studenternas utbildning 

vid Uppsala universitet som är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar.  

 

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Uppsala universitets dataskyddsombud via 

dataskyddsombud@uu.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och 

har rätt att granska hur Universitets studenter och personal behandlar personuppgifter.  

 

Laglig grund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket 

inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

 

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så 

att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Lagringstid: Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det 

behövs för att säkerställa forskningens kvalitet. Personuppgifterna kommer bevaras till dess att 

uppsatsen är godkänd och kommer därefter att förstöras.  

 

Överföring utanför EU: Ej aktuellt.  

 

Rättigheter: Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

 

Klagomål: Du har alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du når dem 

via epost: imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00.  

 



70 
 

Kontaktpersoner för undersökningen 

 

Asef Khan, Mastersstudent  

Masterprogram i socialt arbete, Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Sociologiska institutionen 

Uppsala universitet 

E-post: Asef_khan97@hotmail.com 

 

Stefan Sjöström (Kursansvarig), Professor i socialt arbete 

Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Sociologiska institutionen 

Uppsala universitet 

E-post: Stefan.sjostrom@soc.uu.se  

  

mailto:Asef_khan97@hotmail.com
mailto:Stefan.sjostrom@soc.uu.se
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett  
 

Samtycke till att delta i studien: Hinder och möjligheter för myndighetssamverkan kring barn 

och unga i riskzon: En kvalitativ studie kring SSPF-samverkan i Uppsala kommun. 

Genom att underteckna denna blankett samtycker jag till att: 

 Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Uppsala universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 Ingen obehörig kommer kunna få ta del av uppgifter om enskilda forskningspersoner. 

 Jag kan få en sammanställning av resultatet om jag så önskar. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Underskrift  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

………………………………………………………………  

Ort och datum  
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Kontaktpersoner för undersökningen 

 

Asef Khan, Mastersstudent 

Masterprogram i socialt arbete, Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Sociologiska institutionen 

Uppsala universitet 

E-post: Asef_khan97@hotmail.com 

 

Stefan Sjöström (Kursansvarig), Professor i socialt arbete 

Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Sociologiska institutionen 

Uppsala universitet 

E-post: Stefan.sjostrom@soc.uu.se  
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