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Studien syftar till att undersöka former och innehåll i samverkan över förvaltningsnivå, 

utbildningsförvaltning och socialförvaltning i Västra Götaland, samt hur den uppfattas. 

Studien avgränsas till samverkan inom två kommuner och baseras på intervjuer med 

representanter från de båda förvaltningarna. Det är för mig ett aktuellt ämne eftersom vi 

som blivande lärare vet att alla elever har olika behov av stöd och hjälp. Utsatta barn är 

i behov av vuxna och är i en beroendeställning. Skolan är en verksamhet och 

socialtjänsten en annan som kan komma att ingå i utsatta barns liv. Intressant och 

aktuellt känns därför att undersöka vem har vilket ansvar och hur går det att samverka 

kring en elev mellan skola och socialtjänst? För att undersöka detta har en kvalitativ 

studie genomförts med intervjuer där totalt fem lärare på Individuella programmet och 

en rektor ingår, samt två socialsekreterare, det vill säga respondenter från de båda 

förvaltningarna.  

 

Studiens resultat visar att samverkan behövs och krävs, samtliga som deltar i studien 

ser att en samverkan är positiv och ju mer desto bättre. Samverkan bygger på personliga 

kontakter och är beroende av personliga relationer, vilket gör att samverkan fungerar 

olika. Sekretessen lyfts som ett hinder för samverkan utifrån en lärares syn, medan 

socialtjänsten inte ser sekretessen som ett hinder då det finns sekretessbrytande regler.  

 

Slutsatser som kan göras efter genomförd studie är att vi bör sätta det utsatta barnet i 

centrum och handla för dess bästa. Vi har olika yrkesroller som vi bör värna om och här 

krävs en samverkan över förvaltningsnivå för att kunna stötta det utsatta barnet på bästa 

och effektivaste sätt.  
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The study aims to examine the forms and contents of interaction of government, Social 

Administration and education administration, with the declared intention is to work for 

the pupil's best and create an overall perspective on the student. It is for me a timely 

subject because we as future teachers know that all students have different needs for 

support and help. Vulnerable children are in need of adults and are in a dependent 

position. The school is an operation and Social Administration of another who might be 

part of the vulnerable children's lives. Interesting and topical feel, therefore, to examine 

who has the responsibility and how you can interact around a student from school and 

Social Administration? To investigate this, a qualitative study conducted interviews 

with a total of five teachers in the Individual Program and a principal part, and two 

social workers.  

 

The study results show that collaboration is needed and necessary, all participating in 

the study sees a synergy is positive and the more the better. It is based on personal 

contacts and is dependent on personal relationships, making cooperation work 

differently. Secrecy is lifted as a barrier to collaboration on a teacher's views, while the 

Social Administration does not see confidentiality as a barrier where there are 

confidentiality-breaking rules.  

 

Conclusions can be made after the study is that we should put the abused child in the 

center and act for the best. We have different professional roles that we should protect 

and this requires a collaboration of government to support the abused child in the best 

and most efficient manner.  



 

   

Innehållsförteckning  

INLEDNING OCH PROBLEMOMRÅDE ........................ ............................................ 1 

SYFTE........................................................................................................................ 2 

Frågeställningar .................................................................................................................................................... 2 

LITTERATURÖVERSIKT – EN BAKGRUND................... ......................................... 3 

Skolans ansvar....................................................................................................................................................... 3 
Skolans anmälningsskyldighet ........................................................................................................................... 3 
Skolans sekretess................................................................................................................................................ 4 
Skolans uppföljningsansvar................................................................................................................................ 5 

Socialtjänstens ansvar........................................................................................................................................... 5 
Socialtjänstens skyldighet att utreda vid anmälan.............................................................................................. 6 

Sekretess................................................................................................................................................................. 6 
Sekretessbrytande regler..................................................................................................................................... 7 

Västbus ett gemensamt ansvar.............................................................................................................................8 

Yrkesetik................................................................................................................................................................ 8 

METOD..................................................................................................................... 12 

Kvalitativ metod.................................................................................................................................................. 12 
Intervju som teknik........................................................................................................................................... 12 
Intervjuers möjligheter och begränsningar ....................................................................................................... 13 
Trovärdighet ..................................................................................................................................................... 13 
Forskningsetik .................................................................................................................................................. 14 

Urval och rekrytering ......................................................................................................................................... 15 
Bortfall ............................................................................................................................................................. 15 

Genomförande..................................................................................................................................................... 15 

Analys av data ..................................................................................................................................................... 17 

RESULTAT ........................................... ................................................................... 18 

Formella samverkansgrupper............................................................................................................................ 18 

Informell samverkan i slutna rum..................................................................................................................... 20 

Sekretessens problem och möjligheter .............................................................................................................. 21 

Skilda yrkesroller ................................................................................................................................................ 22 

Samverkan, på vems villkor? ............................................................................................................................. 24 

Moraliska dilemman och den yrkesetiska aspekten......................................................................................... 25 

Slutsatser.............................................................................................................................................................. 26 



 

   

DISKUSSION ........................................................................................................... 28 

Metoddiskussion.................................................................................................................................................. 28 

Resultatdiskussion............................................................................................................................................... 29 
Formella samverkansgrupper ........................................................................................................................... 29 
Informell samverkan i slutna rum..................................................................................................................... 30 
Sekretessens problem och möjligheter ............................................................................................................. 30 
Skilda yrkesroller ............................................................................................................................................. 31 
Samverkan, på vems villkor? ........................................................................................................................... 32 
Moraliska dilemman och den yrkesetiska aspekten.......................................................................................... 32 

Sammanfattande slutsatser och reflektioner .................................................................................................... 33 

VIDARE FORSKNING................................... ........................................................... 34 

REFERENSER......................................................................................................... 35 

BILAGA 1........................................... ...................................................................... 37 

BILAGA 2........................................... ...................................................................... 38 

 

 



 

1 

Inledning och problemområde  

Under genomförandet av en VFU (verksamhetsförlagd utbildning inom 

lärarutbildningen) period aktualiserades för mig ett problem om hur en helhetsbild 

kring eleven kan skapas baserad på samverkan över förvaltningsnivå, utbildning och 

socialförvaltning. Problemet som upptäcktes gällde främst regelverket som enligt mina 

och vissa lärares erfarenheter utgör ett hinder för att ha en dialog kring en individ. Att 

skapa samverkan kring en elev mellan två förvaltningar, utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen, var uppenbarligen ett problem då socialförvaltningens sekretess 

innebär hinder för att ge information som anställda inom utbildningsförvaltningen 

kunde komma att behöva för att arbeta med eleven på bästa sätt. I Barnkonventionen, 

artikel 3 betonas att: 

 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. (Rädda Barnen 2010-01-02) 

 

Vad betyder barnkonventionens direktiv i praktiken? Det finns i regionen vissa 

riktlinjer för hur sådan samverkan kan och bör ske. Under samma VFU period kom jag 

i kontakt med Västbus som är ett samverkansprojekt som är antaget av regionen i 

Västra Götaland. Här anges vissa riktlinjer för samverkan inom Västra 

Götalandsregionen. Intressant är vad dessa direktiv betyder i den praktiska vardagen? 

 

Ett kommittédirektiv, som beslutades vid regeringssammanträde den 3 september 2009, 

anger att utredaren ska kartlägga hur skolan arbetar med utsatta barn. I uppdraget ska 

även studeras hur skolan samverkar med socialtjänsten, polisen samt hälso- och 

sjukvård. Syftet med utredningen är att förstärka och effektivisera stödet kring utsatta 

barn. Den 30 juni 2010 ska uppdraget redovisas (Dir. 2009:80). Det betyder att frågan 

om samverkan är mycket aktuell och kontroversiell, både nationellt och kommunalt 

enligt min uppfattning.  

 

Några centrala begrepp som kommer att belysas i studien är sekretess, yrkesetik, 

helhetsperspektiv, omsorgsprincipen och integritet. Med detta vill jag fördjupa 

kunskaperna och erfarenheter inom ämnet.  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka former och innehåll i samverkan över 

förvaltningsnivå, utbildningsförvaltning och socialförvaltning i Västra Götaland, samt 

hur den uppfattas. Studien avgränsas till samverkan inom två kommuner och baseras på 

intervjuer med representanter från de båda förvaltningarna.  

Frågeställningar 

• Hur ser samverkan ut idag, organisatoriskt, innehållsmässigt och på vems 

villkor sker den? 

• Vilka hinder och möjligheter finns för samverkan över förvaltningsnivå?  

• Vilka regelverk finns inom de två förvaltningarna? 

• Vilka yrkesetiska principer och värden är utgångspunkten för samverkan över 

förvaltningsnivå? 
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Litteraturöversikt – en bakgrund 

Här presenteras relevant litteratur som bakgrund och utgångspunkt för studiens syfte. 

Det betyder att fokus riktas mot skolans ansvar och socialtjänstens ansvar, med särskild 

inriktning på deras åligganden inkluderat sekretessfrågor samt en antagen 

samverkansform av Västra Götalandsregionen, Västbus. Det är således tre delar som 

presenteras: socialtjänstens ansvar, skolans ansvar och en tredje del som handlar om 

yrkesetik inom skolans värld. 

 

Skolans ansvar  

Skolan är en samhällsinstitution där det finns givna ramar som är givna av olika 

myndigheter. En lärare har enligt Bergem (1998) ett handlingsrum. I detta rum finns det 

ett antal krav och förväntningar. Dessa krav kommer att beskrivas här nedan för att visa 

vilka regelverk och lagar som skolan har att följa. En lärares handlingsrum kan ses som 

ett fysiskt rum men också ett frirum där läraren ska agera och fylla med innehåll. Det 

som påverkar skolan är exempelvis följande; skolkulturens krav (inkluderat den 

samhällssyn, kunskapssyn och elevsyn som gestaltas i verksamheten), samhällets krav 

och förväntningar (genom lagar, reglementen, direktiv, läroplaner) samt föräldrars och 

elevers intressen (Bergem 1998).  

 

Skolans anmälningsskyldighet 
Personal som arbetar inom skolan har så väl ett juridiskt ansvar som ett moraliskt 

ansvar att förhålla sig till. Anställda inom förskola, fritidshem och skola har en juridisk 

anmälnings- och uppgiftsskyldighet till socialnämnd om de i sin verksamhet får 

kännedom om förhållanden som kan innebära att en minderårig behöver samhällets 

skydd (Bengtsson & Svensson 2002). Skolan har en uppgiftsskyldighet och 

anmälningsplikt till socialtjänsten och när en uppgiftsskyldighet förekommer och en 

lärare har gjort en anmälan bryts den rådande sekretessen från skolans håll (Norström 

1999). Det som blir aktuellt för skolan är bestämmelserna i Socialtjänstlagen 71 §.  

 

 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i 

sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
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ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 

myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område. (Notisum 2009-12-11) 

 

Norström (1999) menar att dessa bestämmelser innebär en mycket långtgående 

anmälningsskyldighet. Vidare beskriver han att anmälningsskyldigheten inte bara gäller 

sådana fall där det finns vidtagna tvångsåtgärder. Skyldigheten gäller alla fall då det 

finns en oro för brister i omsorg om en underårig eller annat förhållande som medför 

fara för den underåriges hälsa eller utveckling. Oron gör att man ska anmäla så 

socialnämnden kan bevaka den underåriges intressen.  

 

Skolans sekretess  
Personal inom kommunal förskola, fritidshem och skola måste även ta hänsyn till de 

sekretessbestämmelser som finns för respektive verksamhetsområde. Som anställd fås 

på många sätt kännedom och barns och föräldrars sociala situation. Denna information 

måste hanteras på ett alldeles särskilt sätt så att inte förtroendet rubbas. Det är viktigt att 

också inse det moraliska ansvar som finns med i bilden. Utgångspunkten för 

sekretesslagstiftningen innebär skydd och respekt för den enskilda människans 

personliga integritet. Det föreligger därför sekretess mellan olika myndigheter. Detta 

innebär att personalen inom exempelvis socialtjänst, skola och polis inte utan vidare 

kan delge varandra information. Dagens situation, menar Bengtsson och Svensson 

(2002), innebär att samverkan ska ske med varandra inom verksamheten samt med 

personal inom andra myndigheter, samtidigt som barn och föräldrars personliga 

integritet ska respekteras, detta för att bevara förtroende gentemot dem. Norström 

(1999) beskriver att verksamhet, som ligger under samma nämnd, utgör en myndighet 

och de kan samverka med varandra om de lyder under samma sekretess. Trots detta 

finns det bestämmelser som gör det möjligt att ha en viss samverkan mellan 

myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet även om det 

gäller sekretesskyddad information. Detta kommer att beskrivas under kapitlet 

sekretessbrytande regler.   
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Den personal som arbetar inom skolan omfattas av olika grader sekretess. 

Skolsekretessen regleras i en och samma bestämmelse, 7 kap. 9 § SekrL. 

Skolhälsovården omfattas dock av hälso- och sjukvårdssekretessen, 7 kap. 1 § SekrL. 

Detta beror på att skolhälsovården räknas som en självständig verksamhet inom skolan. 

Skolsköterskan och skolläkaren får inte föra vidare information om elevers 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. En skolledning kan begära att 

skolhälsan ska göra en utredning på en elev för att exempelvis får underlag för att göra 

en individuell undervisningsplan för eleven. I detta fall måste skolhälsovården lämna ut 

information vad utredningen mynnar ut i för resultat. Här bör elev och förälder 

informeras så de vet om varför en undersökning görs. Den som inom skolans 

verksamhet har en strängare sekretess är skolpsykolog och skolkurator. Deras sekretess 

regleras i 7 kap. 9 § (Erdis 2004). Norström (1999) beskriver att uppgift kan utlämnas 

till utomstående endast om detta kan ske utan men för den enskilde. Detta innebär att 

psykolog och kurator måste inhämta samtycke innan de kan lämna sekretessbelagda 

uppgifter.  

  

Skolans uppföljningsansvar 
Enligt skollagen kapitel 18 har skolan ett uppföljningsansvar och de åtgärder som är 

insatta ska följas upp.  

 

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 

fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem 

lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet omfattar inte de ungdomar som 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i 

gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. (Riksdagen 2010-01-02) 

 

Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänstlagen (SoL) reglerar vilket ansvar och vilka principer som ska vara ledande 

för verksamheten. En sådan princip gäller helhetssyn, det vill säga att förstå 

sammanhang och den helhet som den enskilde är en del av. Socialtjänsten ska med 

denna princip betrakta hela människan. Socialtjänstens verksamhet ska vara frivillig  

och bygga på autonomiprincipen, vilket innebär att den ska vara erbjudande och 

serviceinriktad. Här har individen rätt att själv bestämma om hjälp ska tas emot. En 
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annan princip är kontinuitetsprincipen, som bygger på att det ska finnas en vetskap om 

att förändringsarbete grundas på förtroendefulla relationer. Detta kräver en varaktighet i 

kontakten med individen. En fjärde princip handlar om flexibilitetsprincipen och 

innebär att verksamheten ska anpassas utifrån individens behov och att insatsen inte ska 

bedrivas utifrån färdiga mallar (Bergstrand 2009). Detta visar att etiska principer styr 

juridiken, det vill säga socialtjänstlagen i detta fall.  

 

Socialtjänstens skyldighet att utreda vid anmälan   
När skolan gör anmälningar angående elever, som de känner en oro för, regleras det i 

SoL hur socialtjänsten ska bedriva en utredning. Socialtjänsten måste starta en 

utredning om en eller flera anmälningar har inkommit gällande en elev (Bergstrand 

2009). I kapitel 11, handläggning av ärenden 1§, regleras detta. Ett samtycke av berörd 

person krävs vid samverkan mellan skola och socialtjänst, men vid utredning kring en 

individ kan skolan kontaktas för konsultation och detta förklaras i 11 kapitlet 2 §.  

 
Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 

nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta 

de kontakter som behövs (Notisum 2010-01-25).  

 
 
Sekretess  

Sekretess innebär att en uppgift inte på något sätt får lämnas till obehörig, varken 

muntligt eller genom att allmän handling lämnas ut (Erdis 2004).  Strömberg och 

Lundell (2009) beskriver att ordet sekretess kommer från latinets ”secretus” och 

betyder avskild eller hemlig. Sekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen, 

OSL. 

 

De bestämmelser som reglerar sekretessen inom utbildningssystemet tar sikte på den 

enskildes integritet. I sekretesslagen talas det om ett skydd för enskilds personliga 

förhållande. Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 

verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Privata skolor berörs inte 

av sekretesslagens bestämmelser (Erdis 2004). Den som berörs av sekretessen är de 

individer som verkar inom offentliga myndigheter och offentliga funktionärer. En 

person som har genom ett missöde eller på obehörigt sätt fått tillgång till en 

sekretessbelagd uppgift är inte bunden av sekretessbestämmelserna. Sekretessbelagda 
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uppgifter kan vara att du till exempel inte får röja personers hemadresser (Strömberg & 

Lundell 2009). 

 

Sekretessbrytande regler  

Det finns undantag i form av sekretessbrytande regler där sekretessen kan upphävas det 

vill säga, regler där uppgifter kan få lämnas ut och detta gäller på 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. En sådan regel är samtycke, som 

innebär att den enskilda kan samtycka till att sekretessen bryts och att information som 

är hemlig kan lämnas ut. Detta regleras i 14 kap. 4 § i SekrL. Här finns inget krav på 

skriftligt, utan samtycket kan göras muntligt men i vissa fall kan det vara bra och klokt 

att göra ett skriftligt samtycke. När det gäller elever som är underåriga krävs samtycke 

från vårdnadshavare. I flera fall där eleven är minderårig bör samtycke lämnas av både 

eleven själv och vårdnadshavare, framförallt gäller det elever som är 15-18 år. Om en 

uppgift rör flera individer måste var och en lämna samtycke. Går det inte i dessa fall att 

särskilja uppgifterna måste begäran om att få ta del av uppgifterna avslås. En annan 

regel där det finns möjlighet att bryta mot sekretessen är utlämnande av uppgift. Detta 

innebär att en myndighet kan få lämna ut en uppgift för att kunna fullgöra sin egen 

verksamhet (Erdis 2004). I lagtext framställs detta på följande sätt i 10 kap. 2 § 

 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om 

det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. 

(Notisum 2009-12-17)  

 

Erdis (2004) beskriver att denna regel kan gälla till exempel att en utredare måste ge 

viss information i samband med frågor som ställs till en lärare för att få svar som kan 

hjälpa utredaren att genomföra sin uppgift. Ett annat exempel kan vara en polisanmälan 

om skadegörelse i skolan och vem som misstänks för detta brott eller en anmälan om 

misshandel. Bestämmelsen kan också användas för att inom skolan lämna ut uppgifter 

för elevvårdande verksamhet. Strömberg och Lundell (2009) beskriver att motiven till 

detta är ganska oklara. De menar att man bör observera att ett utlämnande enligt denna 

undantagsregel som beskriv i 10 kap 2 § OSL, ska vara nödvändig med hänsyn till den 

utlämnande myndighetens egen verksamhet, inte någon annan myndighets verksamhet. 
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Det kan också noteras att ett samtycke från en vårdnadshavare är tidsbegränsat och 

gäller den aktuella situationen.  

 

Västbus ett gemensamt ansvar 

Västbus är ett samverkansprojekt med riktlinjer om samverkan kring barn och ungdom 

med psykiska och sociala problem. Dessa riktlinjer är antagna av Västkoms styrelse 17 

mars 2005 samt av Regionstyrelsen 12 april 2005. Dessa riktlinjer ska gälla alla de 49 

kommuner inom Västra Götalandsregionen. Riktlinjerna som finns beskrivna tar upp 

gemensamma grundläggande värderingar, där det bland annat ingår att man ska utföra 

sitt uppdrag med barnets bästa för ögonen. En basnivå presenteras som innebär att 

respektive verksamhet ska klara av sin verksamhet och räcker inte resurserna till på 

denna nivå höjs nivån till en specialistnivå. En specialistnivå kan vara socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg, socialtjänstens handikappomsorg och barn och 

ungdomspsykiatrin för att nämna några. Skolans ansvar enligt Västbus innebär att 

elevvården bör kunna erbjuda specialpedagogisk, psykologisk och medicinsk 

kompetens. Skolan ska vid behov kunna göra utredningar och bistå med pedagogisk 

personal vid författande av åtgärdsprogram. Mycket ansvar ligger på elevvårdsteamet 

att kunna göra allsidig elevutredning, där det ingår pedagogiska, psykologiska, 

medicinska och sociala aspekter. När ett västbusärende påbörjas utreds först behovet 

och berörda parter träffas på exempelvis ett EVK, elevvårdskonferens,  för att sedan 

bjuda in till en nätverksträff. Nätverksträffen leds av den inbjudande verksamheten och 

mötet hålls så snart som de inblandade ser det som nödvändigt eller senast inom tre 

veckor. Syftet med nätverksmötet är att få en gemensam helhetsbild. Mötet kommer 

fram till ett beslut, åtgärd eller lösning inom den egna verksamheten. Efter detta sker en 

uppföljning. (Västbus 2009-12-09) Det som ovan angetts är de allmänna principer som 

gäller i Västra Götalandsregionen, men hur tar de sig uttryck i praktiken? Min studie 

ger exempel på hur det sker i två kommuner.  

 

Yrkesetik  
Yrkesetik anknyter till en rad andra begrepp som rör relationer och förhållningssätt 

mellan människor; exempelvis etik och moral, normer och värden. Yrkesetik är således 

en underavdelning till etik, det vill säga tillämpad etik inom ett visst yrkesområde. Etik 

rör i hög grad mellanmänskliga relationer, och Colnerud och Granström (2002) 
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beskriver varför det finns ett ökat behov av etiska principer. Med referens till 

etikprofessorn Göran Hermerén menar de att efter att kyrkan förlorat stor makt och 

inflytande har andra institutioner i samhället haft svårt att överta rollen som 

normbärare. En annan förklaring är den tekniska utvecklingens faror och det tredje är 

att medborgare ställs allt mer inför fler kulturkrockar genom den invandring och 

utlandskontakter som utvecklats (Colnerud & Granström 2002). Enligt Lpo 94 ska 

lärare överföra värderingar till eleverna och fostra dem i etisk anda. (Lärarboken 2005) 

Detta menar Colnerud och Granström (2002) är en anledning till att diskutera om 

skolan vilar på gemensamma värden. Värden ska motivera hur vi handlar och är 

betydelsefulla för våra mellanmänskliga relationer. Inom yrkesetik aktualiseras värden 

som respekt för personlig integritet, frihet från skada, självbestämmande, lika 

behandling för alla, sanningsenlighet. Dessa värden motiverar normer om hur vi ska 

handla, men normer i sig är inte enbart etiska. Normer kan vara knutna till den sociala 

roll vi har. Colnerud och Granström (2002) menar:  

 

Yrkesetiska normer i sin tur, är de normer som styr professionellt handlande i avsikt att 

tillämpa grundläggande principer inom olika professioners verksamhetsområde. (Granström 

s.139) 

 

Orlenius (2001) menar att yrkesetik utgör en kod om vad som är normen för det 

specifika yrket och denna värdebas ska ligga till grund för moraliska ställningstaganden 

som görs inom yrket. Det är yrkesgruppen själv som formulerar dessa mål för att vinna 

allmänhetens förtroende och en hög grad av självständighet. Orlenius och Bigsten 

(2006) beskriver de etiska begreppen, värden, värderingar och normer utifrån en 

abstraktionsnivå och en konkret nivå, där värden är abstrakta och eftersträvansvärda 

ideal, så kallade grundläggande principer. Mitten på denna skala kommer värderingar, 

vilka är personliga och reflekterande uppfattningar om vad som är bra eller dåligt. På 

den konkreta nivån hittar vi normer, som innebär uppfattningar om hur vi bör handla, 

alltså vad som är moraliskt riktigt. Normer handlar således om handlingsdirektiv. 

Utifrån den yrkesetiska kompetensen, definierad som förmågan att se och identifiera 

den moraliska dimensionen, att handla ansvarigt samt ha förmåga att kommunicera 

normer och värden, har Orlenius och Bigsten utvecklat följande värdepedagogiska 

modell. Här anges yrkesetiska principer och värden och begrepp och termer som är 
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knutna till olika typer av värden. Modellen handlar således om lärares yrkesetik och 

den är relevant för studien som en analysmodell.  

 

 

 

 

 
Figur 1. Värdepedagogisk modell om lärares yrkesetik (Orlenius & Bigsten, 2006, s.127). 
 

Något annat som bör nämnas under denna rubrik är de mer generella yrkesetiska 

principer som Orlenius och Bigsten (2006) beskriver. Dessa är omsorgsprincipen som 

avser att du ska skydda elever mot fysisk och psykisk skada. Integritetsprincipen 

innebär att elevers och föräldrars integritet ska respekteras. Autonomiprincipen hävdar 

att elevens självbestämmande rätt ska respekteras. Rättviseprincipen innebär att du ska 

vara rättvis och undvika godtycklighet, ärlighetsprincipen beskriver att du ska vara 

sanningsenlig och godhetsprincipen berör handlandet och att det ska vara så gott som 

möjligt och att det är en plikt att hjälpa de som har de svårt. Dessa kan skapa olika 

moraliska dilemman emellan principerna, till exempel att en lärare ska skydda och 

försvara eleven samtidigt som man som lärare bör vara lojal mot kollegan. Ett annat 
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exempel kan vara att skydda eleven mot skada samtidigt som föräldrars integritet ska 

respekteras.  
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Metod  

I denna del presenteras vilken metod som använts samt intervju som teknik för att 

erhålla resultat i linje med studiens syfte. I detta kapitel presenteras även 

tillvägagångssättet för hur intervjuerna gått till för att uppnå syftet via erhållna data. 

 

Kvalitativ metod 

Studien kommer att genomsyras av kvalitativ metod i form av djupintervjuer. 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att forskaren intresserar sig för vilka kvaliteter 

eller egenskaper en företeelse har för att förstå fenomenet (Bjereld m.fl. 2002). Vidare 

menar författarna att metoden är ett sätt att arbeta utifrån och att metoden inte får bli ett 

mål i sig. Ofta diskuteras för och nackdelar med kvalitativa kontra kvantitativa 

metoder, de kvantitativa metoderna beskrivs ofta inom samhällsvetenskapen, av kritiker 

som fyrkantiga, meningslöst räknande eller som ett fåfängt försök att fastställa 

kvantiteten av det som inte kan kvantifieras. Min utgångspunkt är att en metod i sig inte 

är bra eller dålig utan det beror vad den ska användas till. I mitt fall handlar det om att 

skapa en förståelse för det formulerade problemet, att studera vad som karaktäriserar 

detta samt undersöka hur andra tolkar fenomenet. Därför används en kvalitativ metod. 

Studien syftar till att undersöka metod och innehåll i en samverkan samt hur skola och 

socialtjänst uppfattar, tolkar och förstår ett visst fenomen. Stukát (2005) menar att 

huvuduppgiften inom ett kvalitativt synsätt är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.  Valet av kvalitativa eller 

kvantitativa metoder är beroende av vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale 2006). I 

min studie betyder det att jag har valt intervjuer därför att jag vill förstå och tolka 

intervjupersonernas erfarenheter, hur de uppfattar och förstår frågor som har med 

samverkan att göra. Jag har i enlighet med hermeneutiken tolkat intervjuarnas utsagor 

och även försökt att analysera deras utsagor. Enligt Bjereld m.fl. (2002) innebär 

hermeneutik att man intresserar sig för människors livsvärldar och för hur människor 

upplever sin situation. Vidare innebär det att hermeneutiker tolkar och försöker se 

samband.  

Intervju som teknik   

Stukat (2005) menar att det finns många olika sätt att utföra intervjuer på. Avgörande är 

vilket spelrum man vill ge den intervjuade personen. Ju större utrymme respondenterna 
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får, desto bättre är möjligheten för att nytt spännande material ska komma fram. 

Lämnas detta utrymme öppet finns dock svårigheter till jämförbarhet mellan svar och 

att tolka resultatet. Då studien syftar till att undersöka former och innehåll och hur 

respondenterna uppfattar samverkan var jag medveten om vilket ämnesområde som 

skulle täckas in. På grund av att jag var medveten om ämnesområdet valde jag att ha 

intervjuerna mindre strukturerade. Stukat (2005) menar att denna teknik ger möjlighet 

att komma längre och nå djupare. Vid dessa intervjuer har intervjuaren en checklista 

som ska gås igenom utifrån ett antal huvudfrågor. Frågorna går att anpassa till den som 

blir intervjuad och det finns möjligheter till att ställa följdfrågor. Det innebär att både 

frågornas formulering och ordningsföljden varierat.  

 

När intervjuerna har genomförts har jag eftersträvat att de ska likna ett samtal så 

mycket som möjligt. Syftet med intervju som teknik är enligt Kvale (2006) att tolka och 

förstå andras sätt att se på ett visst ämne. Intervju är en form av ett mänskligt samspel 

där kunskap utvecklas i form av dialog. På en kort tid måste forskaren skapa en kontakt 

mellan intervjuad och intervjuaren så att det blir mer än en artig och respektfull 

konversation. Det är viktigt, menar Kvale, att skapa en stämning där den intervjuade 

känner sig trygg i att prata om sina känslor och upplevelser. Detta har gjorts då 

verksamheterna har fått besök vid intervjun och den har skett i deras hemmamiljö.  

  

Intervjuers möjligheter och begränsningar 

Det som sägs vara en begränsning inom intervju som teknik är att den kräver mycket tid 

då det är bra för resultatet att den transkriberas i sin helhet. Är intervjun mindre 

strukturerad krävs det mycket läsning av de utskrivna intervjuerna. Möjligheten med 

intervju är att helt ny information kan fås. En begränsning med intervjuer är att den är 

beroende av intervjuarens förmåga och färdighet och det kan krävas goda förkunskaper 

inom ämnesområdet, enligt Stukat (2005). 

 

Trovärdighet   

Trovärdigheten handlar om hur tillförlitlig (reliabilitet) en studies resultat är, det vill 

säga hur bra mätinstrumentet är. Exempel på brister i reliabiliteten kan vara 

feltolkningar av frågor och svar, yttre störningar under undersökningen och det kan 
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också handla om dagsformen hos den svarande. Giltigheten (validiteten) i en studie 

handlar om studien mäter det som den syftar till att mäta. Reliabiliteten är en 

förutsättning för validiteten för om inte mätinstrumentet är säkert kan det som ämnar 

mätas inte heller bedömas säkert. Validiteten är ett svårfångat begrepp men 

grundläggande för undersökningens värde (Stukát 2005). I min studie har det 

eftersträvats genom att jag har varit mycket aktiv under intervjuerna och ställt många 

följdfrågor. Under studiens gång bör frågan ställas upprepade gånger om undersökning 

görs kring det som studien ämnas undersöka. Detta gjorde jag genom att hela tiden gå 

tillbaka till syftet och fundera på om jag undersöker det jag vill. 

Forskningsetik  

De centrala forskningsetiska frågorna som rör informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har beaktats vid genomförandet av studien. 

Informationskravet handlar om att respondenterna har rätt att få veta studiens syfte samt 

att de om de vill kan avbryta sin medverkan när som helst, de har också rätt att få veta 

namnet på den som är ansvarig för studien. Samtyckeskravet innebär att de som ska 

delta i studien själva har rätt att bestämma om sin medverkan, de har också rätt att 

bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Konfidentialitetskravet syftar 

till att de som genomför studien ska ta hänsyn till studiens deltagares anonymitet. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att all information som samlats in inte får användas 

till annat än forskningsändamål (Stukát 2005). Dessa forskningsetiska krav har i min 

studie uppfyllts genom att de intervjuade har fått information om syftet innan intervjun 

har startat. Alla deltagarna har själva valt att delta och uttryckt ett stort intresse för 

ämnet, och de har bestämt tidpunkt för deltagande och hur lång tid intervjun skulle få 

ta. Hänsyn har tagits till deltagarnas konfidentialitet då resultatet presenteras med hjälp 

av olika beteckningar för de intervjuade. Nyttjandekravet har respekterats genom att 

insamlad data enbart kommer att användas för den aktuella studien, och det har 

deltagarna informerats om.  
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Urval och rekrytering 

Studien har avgränsats till att omfatta samverkan mellan myndigheter som gäller elever 

inom det Individuella programmet1 på gymnasieskolan inom två kommuner. Totalt 

omfattar studien fem lärare och en rektor samt två socialsekreterare. I de två 

kommunerna kontaktades respektive socialförvaltning med en förfrågan om att deltaga 

i den aktuella studien. Jag styrde alltså inte själv vilka inom socialförvaltningen som 

skulle delta i studien. De kommuner som deltar i studien är två mindre kommuner i 

Västsverige. 

 

Tabell 1. Urval. 

Kommun 1 Kommun 2 

Skola – L1, L2 

Socialtjänst – S1 

Skola – L3, L4, L5 

Socialtjänst- S2 

Rektor 

 

Bortfall 

Vid intervjun med skolan i kommun ett var det en elevassistent som skulle närvara men 

som fick förhinder och vid intervju två med skolan var det en lärare som var sjuk på 

intervjudagen. 

 

Genomförande 

Till en början när ämnet väcktes och teknik för metod växte fram var intentionen att 

använda fokusgrupper som grund för datainsamling. Efter arbetets gång märktes en 

svårighet att få till detta, så tillgängligheten gjorde att det blev intervjuer om en, två och 

tre respondenter vid intervjutillfällena. Totalt genomfördes fem intervjuer varav tre 

inom skolans område. Två av de senare genomfördes i en kommun (varav en gällde en 

rektor) och en i en annan kommun. De två intervjuerna inom socialtjänsten gjordes i 

respektive kommun som deltog i studien. Utifrån syftet formulerades en intervjumall 

som kunde hålla samtalet så levande och diskuterande som möjligt. Denna mall var till 

hjälp för att se om jag lyckats beröra alla de frågor jag ville ha besvarade. Denna mall 

                                                 
1 Individuella programmet kommer fortsättningsvis förkortas IV-programmet.  



 

16 

såg olika ut beroende på vilken verksamhet det var de intervjuade tillhörde (se bilaga 1 

och 2). 

 

Innan och efter varje intervju var det så kallade informella samtal, där information kom 

fram som inte finns transkriberat i sin helhet. Detta material har jag dock valt att ha 

med i studien då det styrker resultatet.  

 

När intervjuerna skulle genomföras besökte jag respektive verksamhet, vilket betyder 

att intervjun har skett på respondenternas hemmaplan. Den första intervjun som gjordes 

genomfördes vid skolan i kommun nummer ett och varade i cirka 20 minuter. När alla 

var på plats inleddes intervjun med en kort sammanfattning av kommittédirektivet 

2009:80 lästes upp. Därefter öppnade jag upp för dialog och släppte ordet fritt med 

frågan: ”Vad hade du velat säga till utredaren?” Efter det var samtalet igång och lärarna 

berättade om sina erfarenheter kring ämnet, samverkan över förvaltningsnivå, 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  

 

Den andra intervjun genomfördes vid skolan i kommun nummer två. Skolan hade fått 

en förfrågan för längesen om de ville delta och var mycket positiva till detta, så när det 

närmade sig bestämdes en tid via mail. Skolan besöktes och det blev ett lunchmöte, där 

vi först åt lunch och sedan satte vi oss ner för intervju. Tre lärare deltog och intervjun 

varade i 39 minuter.  

 

Tredje intervjun som gjordes för att samla in material till resultatet var med 

socialtjänsten i kommun ett. Inledningsvis försökte socialtjänsten kontaktas via telefon, 

men var svårt att nå. Så ett mail skickades där syftet med studien presenterades och en 

förfråga om deltagande. Efter ett snabbt och positivt svar var det en mailkorrespondens 

för att komma överens om tid och plats. Denna intervju tog 40 minuter och intresset för 

ämnet var stort. Här valdes att inte inleda med kommittédirektivet utan att ha en 

inledningsfråga om samverkan sker idag. Efter den frågan var samtalet igång.  

 

Efter intervjun med lärarna i kommun nummer två tipsade de mig om att ta kontakt 

med rektor. Detta gjordes och blev intervju nummer fyra. Denna intervju varade i 21 

minuter och genomfördes på rektorns rum.  
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Den sista intervjun som gjordes var med socialtjänsten kommun två, och den varade i 

30 minuter.  

 

Analys av data 

Innan resultatet sammanställdes har varje intervju transkriberats utförligt, förutom den 

sista intervjun med socialtjänst i kommun nummer två, vilket berodde på att den 

intervjun genomfördes sent under arbetets gång. Intervjuerna sammanställdes och 

transkriberades ordagrant och totalt blev det 49 sidor transkriberat material att 

analysera. När resultatet skulle sammanställas har dessa texter lästs och analyserats dels 

utifrån en tematisk analys samt en utifrån yrkesetiska begrepp. När materialet 

analyserades delades informationen in i olika teman och texten markerades med olika 

färger där en färg utgjorde ett tema. När teman funnits har dessa diskuterats med 

handledare under handledningstillfälle. Det har alltså genomförts en tematisk analys på 

deras utsagor. Ytterligare en analys har gjorts baserad på yrkesetiska begrepp. Den 

senare är gjord utifrån hermeneutiska principer, det vill säga en strävan att försöka tolka 

respondenternas utsagor med hjälp av några centrala begrepp.  
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Resultat  

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. För att presentera resultatet har 

det delats upp i olika teman som visade sig återkommande under intervjuerna. För att 

resultatet ska bli lättare att följa och för att respektera konfidentialitetskravet kommer 

resultatet presenteras i form av förkortningar på respondenterna. Där lärare är 

respondenter är källan L1, L2, L3 och så vidare. Är det socialtjänsten som är källan 

syns det genom markeringarna S1 eller S2. Lärare från kommun nummer ett är L1 och 

L2, lärarna från kommun nummer två är L3, L4 och L5. Socialtjänsten från kommun ett 

är S1 och från kommun nummer två S2. Första delen tematiserar deltagarnas utsagor 

utifrån syfte och frågeställningar (s. 2). Den andra delen är en redovisning av 

yrkesetiska principer och värden baserad på mina tolkningar utifrån teoretiska 

utgångspunkter.   

 

Generellt sett visar resultatet att samverkan behövs och att respondenterna inte ser 

något negativt med att samverka. Former och funktion i samverkan beskrivs dock på 

olika sätt. Lärarna ser ett behov av att få information kring en elev, men de betonar 

också att de inte behöver veta allt.  

 

Formella samverkansgrupper  

Resultatet visar att det finns formella samverkansgrupper med ett uttalat syfte att 

samverka. Dessa grupper samverkar på olika nivåer och innehållsmässigt. L1 berättar 

om en samverkansgrupp där polis, representanter från socialtjänsten, rektorer på 

högstadiet och gymnasiet, representanter från fritidsgården ingår, och där L1 själv sitter 

med. Denna grupp samverkar inte på personnivå utan gäller mer ett allmänt samarbete 

kring ungdomar. Det kan till exempel handla om alkohol, och att det ska gå ut 

information om att inte köpa ut till ungdomar. I denna grupp redogörs också vad som är 

på gång i kommunen, exempelvis om en stöldvåg är på gång. L1 skulle gärna se att det 

diskuterades mer kring elever på personnivå i denna grupp. Denne lärare berättar dock 

att skulle L1 veta något speciellt om någon person så säger densamma det. 

 

Men det är egentligen inte diskussion på personnivå. Utan det är ju mer allmänna samarbete 

kring olika, det kan vara en driver för, att det inte, köp inte ut alkohol till ungdomar till 
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exempel (…) Skulle man då veta något är det klart man skulle säga att ja vi har en som vi 

skulle kunna tänka. (L1) 

 

Efter intervju med socialtjänsten i samma kommun berättar S1 om flera formella 

samverkansgrupper och tar upp EVK. Där socialtjänsten är med på dessa 

sammankomster uppstår samverkan kring en elev.  

 

Den samverkan som man säger är generell med alla skolor det är att vi deltar i EVK, alla 

elevvårdskonferenser där föräldrarna accepterar att socialtjänsten är med. (S1) 

 

Vidare berättar S1 om Västbus som är en formell samverkan mellan skola och 

socialtjänsten. På ett EVK kan det tas upp ett ärende som visar sig vara ett 

västbusärende och då går man vidare med ärandet från EVK till västbus. På ett 

västbusmöte är tre aktörer med, socialtjänst, skola, barnungdomspsykiatrin (BUP) och 

ibland aktuell förvaltningschef. Mötet funderar på vad för insats som ska göras kring 

barnet samt vem som har betalningsansvaret. Polis kan även vara med på dessa möten 

om det finns misstankar om brott, men polis har aldrig något betalningsansvar. 

Betalningsansvaret fördelas mellan utbildning, psykiatri och socialtjänst. 

Innehållsmässigt handlar västbus om organisationen runt en elev och att se till att de 

sociala delarna fungerar, alltså på individnivå. S1 berättar även om den gruppen som L1 

tar upp och förtydligar att det handlar främst om strukturella frågor.  

 

Liksom strukturella frågor, hur ser samhället ut vad är det som händer, är det 

gängbildningar på gång? Inte namn. (S1)   

 

Resultatet från intervjun med lärare i den andra kommunen visar att de inte känner till 

någon formell samverkansgrupp. De berättar att de tror att rektorn har något på gång, 

men att det är ingenting som lärarna känner till. Efter samtal med rektorn berättar han 

om en grupp där polisen och elevhälsovården träffas och där rektorn har deltagit någon 

gång. På dessa möten kan även representanter från Fritidsgården vara med. Vidare 

berättar rektorn om EVK som en samverkansform där socialtjänsten är med. Däremot 

nämner socialtjänsten att det finns en formell samverkansgrupp där första 

socialsekreteraren är sammankallande och i gruppen ingår en från utredningsgruppen 

inom socialtjänsten, en från mottagningsgruppen från socialtjänsten, en rektor och 

kuratorerna. I denna grupp diskuteras det rutiner och information, exempelvis om hur 
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samverkan ska ske kring anmälningar. S2 berättar att gymnasieskolan får ta del av detta 

då rektorer är med i gruppen, och de i sin tur har en ledningsgrupp där de rapporterar 

om vad som diskuterats i gruppen.  

 

Informell samverkan i slutna rum  

Resultatet visar att det också sker en informell samverkan i de båda kommunerna 

mellan skola och socialförvaltningen. Denna samverkan är beroende av personliga 

relationer och kontakter av informell karaktär som finns mellan de berörda. Den 

informella samverkan tar sig i uttryck på flera sätt, såsom telefonsamtal mellan lärare 

och socialtjänsten, socialtjänstens kontakt med elevhälsan.  

 

Nu tycker jag vi har en soc-kontakt, om man får säga så, som är en oerhörd tillgång och jag 

upplever att hon upplever detsamma med oss då. Där det finns en nära väg, det är lätt att 

lyfta telefonen. (L2) 

 

L3 från den andra kommunen bekräftar den personliga relationen: 

 

Jag har haft barn ihop med socialen, då får man ju en kontakt och då är det ju 

personrelaterat egentligen. (L3) 

 

Från samma kommun berättar S2 att det inte förekommer så mycket informell 

samverkan och är det en informell samverkan är det inte på individnivå. Om 

telefonluren lyfts inom ett ärende är det ett samtal som journalförs. Den informella 

samverkan ser S2 en fara med då det handlar om människors integritet.  

 

Man får vara väldigt försiktig med sånt för att inte utsätta andra människor för 

integritetskränkning, andra människor har faktiskt inte med allt och göra.(S2) 

 

 

S1 berättar om en samverkan med elevhälsan där det aktualiseras ett problem, 

exempelvis att en elev skulle klara skolgången bättre om den fick en elevassistent. 

Detta ses dock som en svårighet att få till, då det ofta är brist på pengar, menar S1. Då 

tipsas föräldrarna om att ansöka om en elevassistent till sitt barn. Vidare berättas om en 

samverkan som nyligen startats, efter misshandeln på skolan. Denna sker i ett slutet 
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rum med tjänstemän. I denna grupp medverkar kuratorer, rektorer, lärare och en 

fältsekreterare. När denna samverkan startades sades från början att det var ett slutet 

rum där namn diskuteras. Denna grupp finns inte på papper och syftet med gruppen är 

att skydda ungdomarna. För att detta ska fungera menar S1 att det krävs att de som 

sitter i det slutna rummet kan lita på varandra. Skulle någon gå utanför rummet och 

berätta vad som sagts kan detta leda till fängelse.  

 

Utan alla får ju ta ansvar för sitt. Och där handlar det ju om det är väldigt informellt och 

slutet system och det är någonting som varken protokollförs eller bokförs. (S1)  

 

Denna informella samverkan ses som positiv, enligt S1, eftersom det kan lyftas frågor 

som kan leda till en snabb och effektiv förändring. Här kan problem lyftas som kan tas 

med till undervisning. Exempelvis kan det leda till en lektion som kan handla om etik, 

hur vi hanterar varandras gränser.  

 

Sekretessens problem och möjligheter 

Ett viktigt resultat i denna studie rör regelverket kring sekretessen, vilket lyfts som ett 

hinder för samverkan kring en elev över förvaltningsnivå. Vid intervju med lärarna i 

den ena kommunen märks en tydlig frustration vad gäller sekretessen som ett hinder. 

Sekretessen menar dessa lärare hindrar i undervisningen att få vetskap om hur en elev 

har det och varför eleven inte fungerar i skolan. L3 berättar att det handlar om att på 

något sätt komma till rätta med hur polis, socialtjänst, skola och försäkringskassa ska 

samarbeta i ett nätverk för en ungdoms bästa.  

 

Man måste ju inte veta allt kring en ungdom i minsta detalj utan man ska kunna prata om en elev 

och dom problemen den eleven har (L3) 

 

L1 i den andra kommunen instämmer i detta och exemplifierar: 

 

Att det finns sömnproblem med i bilden. Så att ni ska veta det att det är inte konstigt om personen 

ifråga inte kommer på morgonen och är väldigt trött (…) sen måste vi ju inte veta allting då. (L1) 

 

L1 ser även att sekretessen kan användas som ett medel för att inte behöva säga 

någonting, där sekretessen blir fyrkantig och enkel att förhålla sig till som regelverk. 
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Ser man regelverket på detta sätt menar L1 att arbetet inte blir lika effektivt, och det blir 

ett sämre resultat för den ungdomen som är inblandad.  

 

L4, från samma kommun som L3, menar att sekretessen måste vara för barnen eller 

ungdomarnas bästa och att istället för att socialtjänsten ska ”tiga” (L3) måste man 

kunna hjälpa ungdomarna tillsammans.  S2 från samma kommun menar dock att 

sekretessen inte är ett hinder då samtycke ofta sker i nio av tio i olika fall.   

 

S1 lyfter fram sekretessens möjligheter och hur man kan samverka över 

förvaltningsnivå utan att sekretessen är ett hinder. Till varje EVK har S1 med en 

blankett där vårdnadshavare ska skriva på om det godkänns att skola och socialtjänsten 

pratar fritt om eleven. Är eleven över 18 år kan eleven själv avgöra och ta detta 

ställningstagande enligt S1. Vidare nämns att tillägg kan göras om man inte vill att det 

ska pratas fritt om allt, exempelvis kan förälder göra ett tillägg att det inte får pratas om 

familjens ekonomi.  

 

Men botten i alltihopa är ju samtycket då att vi får samverka. Men det brukar inte vara 

något problem utan de flesta föräldrar vill detta. (S1) 

 

Ett resultat i studien visar att synen på sekretessen ser olika ut i de olika 

verksamheterna. Detta framgår av lärarnas respektive socialsekreterarnas utsagor. 

Mönstret som framträder är att socialsekreterarna ser sekretessen som ett mindre 

problem och lärarna den som ett större problem när det gäller dess betydelse för 

samverkan. Skolan har anmälningsplikt till socialförvaltningen men socialförvaltningen 

kan välja vilken information som ska delges skolan. 

 

Skilda yrkesroller 

Yrkesroller är något som lyfts fram under intervjuerna. Det diskuteras och funderas 

över de olika yrkesrollerna och vad som är vems ansvar. På pappret är det enkelt och 

regelverket är tydligt om vem som har ansvar för vad, men i verkligheten är det inte så 

enkelt. Detta blir tydligt när det uppstår akuta problem på skolan kring elever. Här 

menar socialtjänsten å ena sidan att mycket kan lösas inom skolan, där det finns 
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elevhälsoteam. Skolan å andra sidan menar att socialtjänsten bör ta ett större ansvar för 

att följa upp de anmälningar som görs om elever.  

 

Yrkesrollerna beskrivs av S2 i form av en trappa där skolan kommer först, steg två är 

elevhälsan inom skolan och klarar de inte av verksamheten kommer socialtjänsten som 

steg nummer tre. Det översta trappsteget beskrivs vara BUP, barn och 

ungdomspsykiatrin.  

 

Skolan klarar ju otroligt mycket på egen hand så får dom säga till när vi behövs och då får 

dom göra en anmälan. Då får vi gå in och titta på är det något vi kan göra. (S2) 

 

Yrkesrollerna beskrivs av flertalet lärare gälla det pedagogiska, och att de har ansvar 

för undervisning. Att yrket är komplext lyfts fram och att det betonas att det inte enbart 

gäller ett pedagogiskt ansvar.  

 

Naturligtvis med respekt för sekretessen men sen skulle ju man naturligtvis tycka ju mindre 

sekretess desto bättre, men det lägger ju också ett stort ansvar på skolpersonalen (…) och 

det är viktigt att hålla på sin profession också. Vi är dom pedagogiska. (L2) 

 

L1 bekräftar detta genom att beskriva att lärare inte ska bli socialarbetare och inte 

måste veta allting. Lärarna i den andra kommunen beskriver uppdraget som lärare på 

olika sätt. L5 menar att det ligger alldeles för mycket i ansvaret och säger lite ironiskt:   

 

Att i min tjänst ingår det att sitta hos kuratorn med elever, för dom sitter inte själva. Många 

har en trygghet om man är med. (L5)  

 

L4 menar att ansvaret är undervisningen och att eleverna ska får godkänt i kärnämnena. 

De nämnda lärarna betonar i dessa utsagor det pedagogiska ansvaret knutet till 

uppgiften att undervisa. Men L3 pekar på att ansvaret sträcker sig längre än så. L3 

beskriver det som en kaka och att man inte bara kan välja delar av den.  

 

Du får ju ta hela kakan på något sätt va! Jag kan ju inte ha en elev som skär sig och jag kan 

ju inte säga det skiter jag i för jag har ju matematik! (L3)   

 

Sammantaget betonar lärarna uppdraget i olika termer och visar en komplex bild av 

yrket. Lärarna betonar uppdraget dels som pedagogiskt i form av undervisning, dels 
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som omsorgsfullt. S2 beskriver de olika ansvarområdena och menar att kuratorerna i 

skolan skulle kunna gå in och ta mer samtal, och exemplifierar med en särskild 

utbildning som kuratorerna har när det arbetas med aggressiva ungdomar, ART. S2 

menar även att är det några lärare som får ta mer ansvar än pedagogiskt, så är det IV-

lärarna.  

 

IV-lärarna, ja dom är lite halvpsykologer också. Är det någon som får vara mer än bara 

lärare så är det just dom på IV. (S1) 

 

Vidare beskriver S2 att socialtjänsten finns här till tjänst om det är något de behöver 

konsultera.  

 

Samverkan, på vems villkor? 

Ett resultat av studien pekar på att det finns skilda uppfattningar angående på vems 

villkor samverkan sker. Socialtjänsten i de kommuner som deltagit i studien anser å ena 

sidan att det är 50-50. Dock menar S2 att det beror på i vilket ärende och vilken 

samverkans form det gäller. S2 berättar att när det gäller elevvårdskonferens, EVK, är 

det skolan som tar initiativet. Men över lag sker samverkan på både skolan och 

socialtjänstens initiativ lika mycket. S1 berättar att när det är en utredning som 

socialtjänsten har påbörjat, enligt socialtjänstlagen kapitel 11, konsulteras skolan. Här 

lämnar skolan information men det är ingen utredning som skolan får ta del av, däremot 

om det finns samtycke kan skolan få reda på vad utredningen mynnar ut i.  

 

Lärarna å andra sidan anser att det är skolan som tar initiativet till samverkan. L1 och 

L2 hävdar att det är skolan som tar initiativet  

 

Oftast är det skolan som tar initiativet till någon kontakt med socialtjänsten (L1)  

 

Det är ju min erfarenhet bakåt också att det är (L2)  

 

L2 berättar vidare att det dock nu finns en ömsesidig relation och detta tros kan bero på 

att det är en liten kommun. Då det är en handläggare som har många av de eleverna 

som L2 har. Lärarna menar också att de har vardaglig, nära kontakt med eleverna och 

känner ofta oro över vissa elever, vilket gör att de ofta tar initiativet för samverkan. 
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När samverkansvillkor diskuteras så nämns hinder för samverkan, hinder som tas upp 

är framförallt sekretess och tid. Skolan ser socialtjänstens sekretesslag som ett hinder, 

vilket socialtjänsten inte gör. Socialtjänsten funderar och arbetar mer på de 

sekretessbrytande reglerna och hur man kan gå runt den. Problemet för socialtjänsten är 

den tid som samverkan tar, ingen ser dock några nackdelar med samverkan i sig. 

Skolan beskriver hindret tid, att det skulle sparas mer tid om en fungerande samverkan 

fanns. En effektiv samverkan är tidsbegränsande.   

 

Och tid finns ju i och med allt annat jäkla tjafs skulle försvinna genom att man får lite 

bakgrund (L5) 

 

Pengar lyfts även som ett hinder, L3 tror dock att mycket kan göras för lite pengar.  

 

Moraliska dilemman och den yrkesetiska aspekten   
Det är endast en av de intervjuerna som nämner ett yrkesetiskt begrepp som, ”respekt 

för individens integritet”, S2. Där S2 pekar på att man ska värna om människors 

integritet, allra helst när det är en mindre kommun, och den information som innehas 

ska inte spridas till alla. Lärarna talar inte om läroplanens värden, som individens frihet 

och integritet, allas lika värde och solidaritet. De nämner inte begrepp men värnar om 

integriteten när de säger ”att de inte behöver veta allt”. Lärarna i studien känner en 

omsorg för barnets bästa, den omsorg som ses resulterar i att de ser en oro för vissa 

elever. L2 beskriver oron:  

 

Sen är det ju så att oftast känner vi ju en oro kring elever som vi känner för. (L1) 

 

Lärare från den andra kommunen beskriver omsorgen när eleverna behöver tröst och 

stöd på detta sätt: 

 
Ja, vi är ju en rådfrågningsbyrå och det är vi gärna om vi kan hjälpa. (…) men samtidigt 

eleverna som går på andra program hamnar ju härinne fast dom inte har anknytning till 

programmet. Och då blir det ju så fel för då blir ju dom lärarna också kränkta! (L5)  

 

Citatet ovan visar på ett dilemma som berör kollegialiteten och vara lojal mot dina 

kollegor å ena sidan, å andra sidan visa omsorg till eleven.  
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Ett dilemma som resultatet visar är när eleven kommer och berättar något för en lärare 

som de inte vill ska föras vidare. Det är ett förtroende som ges men sekretessen finns 

inte där för eleven då det kan handla om skolans anmälningsplikt.  

 

Elever kommer och berättar saker för en där de säger att ”jag vill inte att du säger det till 

någon annan, vill absolut inte att du ska dra detta för soc”. Där har vi ju ingen sekretess så, 

med det är ju ett förtroende som är givet och där är de’ ju så att man får dra den 

bedömningen då om det är fara för deras liv eller hälsa. Då måste man ju bryta det 

förtroendet ändå och kontakta soc. (L1) 

 

Med utgångspunkt från den värdepedagogiska modellen (se s. 10) visar resultatet att 

lärarna uttrycker och handskas med olika värden. Citatet ovan pekar på ett moralist 

värde, som omsorg och respekt för eleven. Det moraliska värdet ansvar är det flera av 

lärarna som berör på flera olika sätt. Ansvar i att de ser att de har anmälningsskyldighet, 

samt ett ansvar i uppföljningsansvar.  Lärare visar på ansvarskänsla när det gäller att 

handskas med det som eleverna säger och visar generositet i att lyssna och finnas till för 

eleverna. 

 

Dom försäger ju sig lätt dom här eleverna samtidigt som dom är slutna som musslor men 

ändå vill att man ska rota i det, det är ju så dubbelt allting! (L5) 

 

Samma lärare beskriver det ansvar som lärare har att anmäla om de ser en oro för en 

elev och hur ansvaret övergår i frustration över i att inte få veta vad som händer efter en 

anmälan.  

 

Man vet inte var sanningen ligger och därför är det farligt att socialtjänsten inte kan 

kommunicera tillbaka eftersom vi får gå på ungdomarnas ord då och så får man tolka och så 

kanske man tolkar fel. (L5) 

Slutsatser 

De slutsatser som resultatet visar är att respondenterna är positiva till samverkan och 

ingen ser nackdelar med densamma. Flera uttrycker att ju mer samverkan, desto bättre. 

Det som skiljer sig är att lärarna ser sekretessen som ett hinder medan socialtjänsten 

inte uppfattar den som ett hinder. Det hinder socialtjänsten ser med samverkan är att 

den tar tid. Lärare hävdar dock att en nära och effektiv samverkan också kan spara tid. 

Samtliga lärare är överens om att de inte behöver veta allt, men att de vill ha den 
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information som kan spela roll för deras verksamhet och som kan skapa en helhetsbild 

kring eleven. En samverkan leder till att eleven får hjälp och stöttning. Resultatet pekar 

på att det finns samverkan på olika nivåer, dels en formell nivå där det finns uttalade 

grupper för samverkan, dels en informell samverkan, då samverkan sker telefonledes 

eller i slutna rum. Dessutom pekar studien på att samverkan är beroende av personliga 

relationer och kontakter.  

LIKA OCH UNIKA 

VÄRDE 
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Diskussion  

Resultatet baserat på mina erhållna data diskuteras nedan. Vad kan studiens resultat 

betyda för samverkan mellan förvaltningarna och ytterst för enskilda elever? Men först 

några kommentarer om min använda metod.  

Metoddiskussion  

Jag tror det är viktigt som forskare, precis som Bjereld m.fl. (2002) menar, att metoden 

aldrig får bli ett mål, utan metoden är ett medel för att nå målet och syftet med 

undersökning. Detta har jag försökt ha med mig under genomförandet av studien. 

Exempelvis vid intervjuerna då det är en del av metoden för att nå syftet med 

undersökningen. En fördel med intervjuerna är att respondenterna har varit fler än en 

vid vissa intervjutillfällen. Detta ledde till att samtalsformen blev mer som en 

diskussion de gjorde tillsammans kring ämnet och de har fyllt i varandras svar och visat 

på olika åsikter. Det upplevdes dock inte som ett problem att socialtjänsten bara 

utgjordes av en respondent vid intervjuerna, då samtalet kändes som en god dialog och 

intresset att delta i studien var stort. Följdfrågorna hjälpte till att dra svaren ett varv till 

om det uppstod oklarheter. 

 

Samtalsformen i intervjuerna har varit värdefull och många följdfrågor har ställts. 

Deltagarna har lämnat utförlig information och transkriberingar har mailats i efterhand 

för deras kännedom om vad de sagt, samt om de vill ändra eller lägga till något. Det 

innebär att validiteten känns relativt säker då jag har mailat respondenterna i efterhand 

och undersökt om det är något som är misstolkat eller om det är något de vill lägga till. 

Det var dock ingen som hörde av sig angående de transkriberade intervjuerna.  

Respondentvalideringen har känts värdefull för att de intervjuade ska känna en 

trovärdighet för studien.  Då studien endast är gjorde med två kommuner är det svårt att 

generalisera ett resultat. Jag anser dock att det går att generalisera, då jag på djupet 

studerat en problematik som sannolikt många yrkesverksamma kan känna igen sig i. 

Det betyder att generella slutsatser för denna typ av problem som rör samverkan kan 

dras, men det betyder inte att bilden ser likadan ut i alla kommuner. 
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Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån resultatet.  
 

Formella samverkansgrupper  
Det räcker inte att ha en bra organisation kring samverkan utan det krävs att det skapas 

möten och relationer där förtroende knyts. Kvalitén blir beroende på vilka personer som 

finns att tillgå. Västbus är en ansats att skapa samverkan mellan skola och socialtjänst 

ett problem är att man inte vet riktigt hur man ska utnyttja det och att det inte är allmänt 

vedertaget att arbeta utifrån Västbus riktlinjer på alla nivåer. Med det menar jag att det 

inte är allmänt känt i alla led. En fungerande samverkan kräver en kännedom av 

varandras verksamhet, likt det som är Västbus intentioner. Den personliga kontakten 

och relationen blir här viktig, det handlar om rätt person på rätt plats. Detta anser jag att 

båda verksamheterna bör arbeta mer med. Finns det klara och tydliga riktlinjer ska det 

inte spela någon roll om det är rätt person på rätt plats. Däremot inser jag att det handlar 

om personkemi, och den kan vara avgörande för om en god samverkan ska fungera.  

 

Chefer har det yttersta ansvaret och skolans chef, rektorn, som har deltagit i studien ser 

inte att någon akut samverkan behövs, däremot har lärarna på samma skola en 

frustration kring samverkans behov. En anledning till detta tror jag är att det är rektorn 

som deltar i den formella samverkansgruppen. Den formella gruppen i kommun 

nummer två har ingen lärare med sig och detta tror jag kan vara en nackdel för då når 

det inte till skolan hela vägen. Den samverkansgruppen arbetar mer på chefsnivå med 

övergripande frågor, vilket rektor även ska meddela. Rektor är med och får rapporter 

men det kan vara så att det stannar där. Lärare känner då en frustration över att inget 

händer, men det sker faktiskt samverkan i en formell grupp. Dock inte på individnivå 

som lärarna skulle vilja se. Denna grupp anser jag skulle vara värdefull om alla är med 

på vad den ska samverka kring och om den har deltagare på flera nivåer. Jag anser att 

en formell samverkan kan vara av värde då det bland annat kan diskuteras riktlinjer, 

betalningsansvar, verksamhetsansvar. Ett värde av den formella samverkansgrupp i 

kommun två är att det har framkommit ett dokument om rutiner vid anmälan till 

socialtjänsten. Detta dokument ska sedan finnas på skolorna runt om i kommunen.  
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Informell samverkan i slutna rum  
Respondenterna talar inte mycket om de etiska värdena, så som respekten för 

integriteten. Däremot talas det om ett ansvar, men då upphör de etiska värdena. S1 

berättar att man träffas i slutna rum för att skydda eleverna, vilket enligt mitt sätt att se 

det är moraliskt riktigt, men detta upphäver det juridiska regelverket. Här står juridiska 

regler emot etiska värden. Det som kan vara juridiskt fel kan vara moraliskt och 

yrkesetiskt rätt. FN:s barnkonvention säger att vi alltid ska handla för barnets bästa 

(Unicef 2010-02-24), men detta kan ju medföra att man bryter mot juridiken. 

Pliktetiken säger att man ska lyda lagar och förordningar, regler som fastställts i 

demokratiska ordningar. Ett rätt handlande utifrån konsekvensetiken kan dock innebära 

att man alltid ska handla för barnets bästa. Det kan innebära att det kan vara rätt att 

bryta mot sekretessen (Orlenius 2001). Detta är en svår balansgång och det finn ett 

flertal dilemman. En informell samverkan tror jag kan vara viktig för goda åtgärder och 

snabba resultat gällande en elev. Det kan även komma fram värdefull information för 

båda verksamheterna, skola och socialtjänst. Viktigt är dock att veta reglerna kring en 

sådan samverkan och villkoren för densamma.  

 

Sekretessens problem och möjligheter 
Intressant att diskutera är att lärarna ser socialtjänstens sekretess som ett hinder för 

samverkan, men socialtjänsten upplever den inte som något problem. Detta kan, som 

jag ser det, bero på främst tre orsaker. Det ena, och det talar S1 om, är de 

sekretessbrytande reglerna. Detta ser jag även ligger i linje med det lärarna uttrycker att 

de inte behöver veta allt om eleverna. Den andra orsaken tror jag kan bero på att 

socialsekreterarna sitter på ”andra sidan”, det är de som sitter inne på informationen 

och det är lärarna som känner frustrationen. De sekretessbrytande reglerna är till just 

för samverkan mellan olika myndigheter. Den tredje orsaken, enligt min uppfattning, är 

den frustration lärare känner kring uppföljningen när en anmälan görs. Att de många 

gånger inte tycks få information om vad som är på gång kring en elev efter en anmälan 

är gjord. Samtycket är en förutsättning för samverkan på individnivå, däremot krävs 

inget samtycke vid samverkan på formell nivå, då den berör övergripande frågor.  

 

Strömberg och Lundell (2009) beskriver, enligt mig, det viktigaste villkoret med 

sekretessen och det är respekten för individens integritet, vilken jag anser är viktigt att 

alltid fundera kring. Det kan vara en svårighet att respektera individens integritet då det 
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kan finnas en oro för eleven på olika sätt. Här kan lärare hamna i det dilemma som 

beskrivit ovan och som innebär, att lärare enligt FN:s barnkonvention ska arbeta för 

barnets bästa samtidigt som du ska respektera individens och de berördas integritet. Jag 

anser att det är viktigt att ha en tydlig dialog med barnet angående vilka eventuella 

åtgärder som är möjliga och vilka konsekvenser det kan få om ingenting görs, 

alternativt konsekvenserna om något görs och då kan barnet förstå att dess integritet 

kan bli stärkt i framtida situationer.  

 

Skilda yrkesroller 
Samverkan berör barn och ungdomar som är i beroendeställning av vuxna. 

Verksamheterna har skilda regelverk att förhålla sig till och det är här en skillnad i 

ansvar och uppdrag mellan skola och socialtjänst.  Skolan har enligt Lpf 94 ett mer 

fostransansvar än vad socialförvaltningen har (Lärarboken 2005). Detta tror jag gör att 

samverkan är extra viktig. Det handlar om verksamheter som innebär att ”Vi har barn 

ihop”, såsom en av lärarna uttrycker saken. De barn och ungdomar som är i behov av 

samverkan är således i behov av båda verksamheterna, vilket gör att samverkan krävs. 

Denna samverkan blir möjlig genom de sekretessbrytande reglerna som Erdis (2004) 

beskriver. Det krävs alltså samtycke när samverkan ska ske kring en elev. Det som är 

intressant är att denna är tidsbegränsad och knuten till en bestämd situation, och det är 

endast en respondent som nämner detta under intervjuerna. Intressant att diskutera 

utifrån beroendeställningen är även autonomiprincipen som finns inom socialtjänsten, 

att verksamheten ska vara frivillig och självbestämmande. De som behöver 

socialtjänstens stöd och hjälp kan alltså välja att avstå ifrån densamma. Konsekvensen 

om någon tackar nej kan dock, som jag ser det vara så problematiska så individen inte 

kan tacka nej (tvångsåtgärder kan bara förekomma i extrema situationer). Frivilligheten 

finns men beroendet kan vara så stort att, det inte blir självbestämmande. Skolan är inte 

frivillig på samma sätt, även om studien är gjord inom en frivillig skolform, är det svårt 

idag att klara sig utan en gymnasial utbildning. Detta innebär att skolan kan ha eleven 

som lärare är mycket oroliga för, men ungdomen kan neka socialtjänstens stöd.  

 

Västbus anger en basnivå inom verksamheterna, vilket innebär riktlinjer för vem det är 

som har ansvaret. Läraryrket idag är komplext och det råder flera åsikter om vad som 

ingår i skolans verksamhet och ansvar. Socialtjänsten menar att mycket kan lösas inom 

skolan, genom skolhälsoteam. En kurator kan idag göra utredningar som krävs för att 
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utreda vad en elev har för behov. Jag förmodar att lärare många gånger tar en annan 

väg, då jag sett i denna studie att kuratorer har liten tjänstgöring då tänker jag främst på 

aktuell skola i kommun nummer två. Ansvarsområdena är i teorin enkel och finns 

skrivna i lagtext och andra regler som styr verksamheterna. Vad är det då som gör att 

ansvarsområdena suddas ut och blir otydliga i praktiken?  

 

Samverkan, på vems villkor? 
Representanterna för de två olika verksamheterna som deltar i studien har en 

verklighetsbild som inte överensstämmer med varandra. Samverkan på vems villkor? 

Lärarna ser att samverkan sker på skolans villkor och vid intervju med rektor och 

socialtjänst ser de att det är 50-50. Socialtjänsten och skolan uppfattar alltså att 

initiativet till samverkan olika. Detta ser jag beror på den frustration som lärare kan 

känna utifrån omsorgsprincipen att de ser att eleven far illa och de vill skydda eleven 

mot fysisk och psykisk skada. En annan orsak till detta tror jag kan vara att vid olika 

tillfällen tar de olika verksamheterna kontakt, är det en EVK, är det skolan som 

kontaktar socialtjänsten. Har socialtjänsten startat en utredning tar de kontakt med 

skolan för konsultation. Att rektorn instämmer i socialtjänsten att det är samverkan på 

bådas villkor tror jag kan bero på att det är rektor som gör kallelse till EVK och det är 

inte han som har eleverna varje dag.  

 

Moraliska dilemman och den yrkesetiska aspekten   
Hur hanterar berörda de moraliska dilemman som uppstår? Sekretess innebär ju 

tystnadsplikt och vid den informella samverkan när exempelvis en telefonlur lyfts för 

att konsultera eventuella åtgärder innebär detta att du inte får diskutera på individnivå, 

om inte ett samtycke finns.  

 

Jag ser Orlenius och Bigstens (2006) värdepedagogiska modell som ett redskap för hur 

lärare bör handla i praktiken. Lärare bör handla utifrån de yrkesetiska principerna 

samtidigt som lärare ska arbeta utifrån olika lagar som skollagen och sekretesslagen. 

Här kan det uppstå olika dilemman. Flera respondenter nämner begreppet ansvar, S2 

talar om ett ansvar i den informella gruppen. Enligt den värdepedagogiska modellen är 

ansvar ett moraliskt värde, du kan alltså som i en informell grupp handla moraliskt 

riktigt genom att känna ett stort ansvar för eleverna, men detta kan vara juridiskt fel.  
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Inom varje yrke finns som Orlenius (2001) beskriver det värden, vilka kan vara 

outtalade eller uttalade. Jag ser inom verksamheterna som ingår i studien en skillnad 

mellan verksamheternas principer, värden och normer. Socialtjänsten har det tydligare i 

lagtext att arbeta utifrån etiska principer som format lagstiftningen. Skolans värden 

syns i skollagen och läroplaner och skapar ett större tolkningsutrymme. Värdena i 

skollagen talar inte på samma sätt som socialtjänstens riktlinjer om ett moraliskt 

handlande. Socialtjänsten har därmed, enligt mig, ett tydligare yrkesspråk. Bergstrand 

(2009) beskriver de olika principer som socialtjänsten bör arbeta för och det är etiska 

principer som styr juridiken. Detta tror jag kan vara en bra grund, då de som arbetar 

utifrån dessa har en god grundläggande förståelse för hur de ska handla. Detta tror jag 

skolan saknar framför allt en gemensam ståndpunkt kring de yrkesetiska värdena. Vad 

är en god handling inom skolan? 

 

Sammanfattande slutsatser och reflektioner 

Slutligen några kommentarer till studiens sammanfattande slutsatser. Att samverkan 

krävs är alla respondenter eniga om. Däremot ser de olika på hinder för samverkan, 

sekretessen ses som ett hinder från respondenterna från skolan i den aktuella studien. 

Det som är viktigt för att reda ut detta är att skapa en dialog alternativt 

kompetensutveckling kring ett tema, förslagsvis om sekretessens möjligheter till 

samverkan.  

 

Intressant är att yrkesroller i teorin tycks vara glasklar, men i praktiken suddas det ut. 

Inom en formell samverkansgrupp anser jag att detta ska diskuteras men också inom 

verksamheterna.   

 

Efter genomförd studie inser jag att det är ett ämne som är högaktuellt. Ämnet väcker 

känslor och det finns mycket erfarenheter inom området. Det kommittédirektiv som 

fastställts som ligger till grund för utredning angående utsatta barn, visar att det är ett 

ämne som är aktuellt. Efter genomförd studie visar det också att verksamheterna i sig 

måste skapa en ökad förståelse för varandras yrken och ansvarsområden.  
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Vidare forskning  

För vidare forskning kan det vara intressant att ha elevers syn på ämnet eftersom eleven 

hamnar mitt i centrum, och det är eleven som är i beroendeställning till verksamheterna. 

Egna tidigare erfarenheter visar just på detta, då jag blivit tillfrågad av elever att ringa 

till deras handläggare på socialtjänsten för att de inte får tag i dem. Utifrån denna studie 

skulle det vara intressant att ha ett elevperspektiv. Denna studie är gjord på en frivillig 

skolform, spännande hade också varit att undersöka om resultatet hade sett annorlunda 

ut om samma studie genomförts i grundskolan där eleverna lyder under skolplikt.  
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Bilaga 1  
Frågor till intervju, Individuella programmet  
 

• Sker en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
idag? (Om inte se frågor nedan) 

 
• Hur ser er samverkan ut idag med socialförvaltningen organisatoriskt? 
• Hur ser er samverkan ut idag med socialförvaltningen innehållsmässigt? 
• På vems villkor sker samverkan med socialförvaltningen? 
• Vad finns det för hinder och möjligheter med samverkan över 

förvaltningsnivå?  
• Har ni något regelverk att förhåller er till vid samverkan med 

socialförvaltningen?  
• Vad ser ni för fördelar och nackdelar med samverkan över förvaltningsnivå 

kring en elev? 
 
Yrkesroller vad är ditt ansvar? 
 
 
Alternativa frågor om ej samverkan sker? 
 

• Om ej samverkan sker hur skulle den kunna se ut organisatoriskt? 
• Vad skulle en sådan samverkan kunna innehålla? 
• På vems villkor skulle samverkan ske? 
• Finns det något regelverk som skulle kunna hindra samverkan? I så fall hur? 
• Ser ni fördelar och nackdelar med en tänkbar samverkan kring elever? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 2 
Frågor till handläggare på socialförvaltningen 
 

• Sker en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
idag? (Om inte se frågor nedan) 

 
• Hur ser er samverkan ut idag med utbildningsförvaltningen organisatoriskt? 
• Hur ser er samverkan ut idag med utbildningsförvaltningen innehållsmässigt? 
• På vems villkor sker samverkan med utbildningsförvaltningen? 
• Vad finns det för hinder och möjligheter med samverkan över 

förvaltningsnivå?  
• Har ni något regelverk att förhåller er till vid samverkan med 

utbildningsförvaltningen?  
• Vad ser ni för fördelar och nackdelar med samverkan över förvaltningsnivå 

kring en ungdom? 
 
Yrkesroller, vad ligger på vems ansvar? 

 
 

 
Alternativa frågor om ej samverkan sker? 
 

• Om ej samverkan sker hur skulle den kunna se ut organisatoriskt? 
• Vad skulle en sådan samverkan kunna innehålla? 
• På vems villkor skulle samverkan ske? 
• Finns det något regelverk som skulle kunna hindra samverkan? I så fall hur? 
• Ser ni fördelar och nackdelar med en tänkbar samverkan kring elever? 

 


