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Sammanfattning 

Denna studie ämnar att ingående undersöka begreppet samverkan med hjälp av en hermeneutisk 

textanalys av sju publikationer författade av Socialstyrelsen rörande barn och unga. Studien syftar till 

att fördjupa förståelsen av hur samverkansbegreppet förstås och används i en svensk 

myndighetskontext. De publikationer vi valt att studera av Socialstyrelsen är tänkta att fungera som 

vägledande för olika professionella vilket gör att hur samverkan framställs i publikationerna kan 

påverka hur samverkan fungerar i praktiken, vilket vi menar legitimerar studien.  

 I resultatet redovisar vi för vilken innebörd samverkan tillskrivs, vilka anledningar det finns till att 

samverka och på vilket sätt människor och organisationer påverkas av samverkan enligt de utvalda 

publikationerna. Studien leder fram till slutsatser om att innebörden av begreppet samverkan är 

fragmentarisk och att de vanligaste anledningarna till samverkan är ömsesidighet och effektivitet. 

Samt att kunskapen inom publikationerna kring på vilket sätt samverkan egentligen påverkar 

människor och organisationer är otillräcklig. 

Nyckelord: samverkan, socialtjänsten, Socialstyrelsen.  

 

Abstract  

English title: Cooperation - the solution to all problems? 

A qualitative study on the concept of cooperation within Socialstyrelsens publications. 

This study aims to examine in depth the concept of cooperation by means of a hermeneutical text 

analysis of seven publications written by Socialstyrelsen concerning children and young people. The 

aim of the study is to deepen the understanding of how the cooperation concept is understood and used 

in a Swedish government context. The publications we chose to study by Socialstyrelsen are thought 

to serve as guidance for different professionals, which means that the way in which cooperation 

concepts are produced in the publications can affect how the interaction works in practice, which we 

believe legitimizes the study. 

 In the result, we report what cooperation concepts are attributed, what reasons there are for 

cooperation and how people and organizations are affected by cooperation. The study leads to 

conclusions that the meaning of the concept of cooperation is fragmentary and that the most common 

reasons for cooperation are reciprocity and effectiveness. And that the knowledge in the publications 

about the way in which cooperation really affects people and organizations is insufficient. 

Keywords: Cooperation, social services  
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Inledning  

 

Bakgrund  

Samverkan ska leda till snabbare insatser för de unga. Något som blir mindre omfattande och mindre 

kostsamt, både för barnen och samhället. Det menar Myndigheten för skolutveckling (lades ner 2008 

men verksamhetens arbete ingår idag, till stor del, i Skolverket), Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen i rapporten Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa (2007). Vidare skriver de att samverkan gällande insatser till barn har varit aktuellt ända 

sedan 1959, vilket har tagit sig i uttryck på flertalet sätt – exempelvis barnahus, familjecentraler och en 

utbredd samverkan mellan skola och socialtjänst. Men samverkan har svårt att befästas i de ordinarie 

verksamheterna och har framförallt funnits i projektform. Således menar de att det finns ett behov av 

att utveckla en stabilare samverkan utifrån den befintliga kunskapen som finns i verksamheterna. De 

hävdar att Strategi för samverkan ska leda till att utveckla lokala strategier för samverkan samt att 

samverkan ska bli ”mindre sårbar och personberoende” (ibid., s. 10). 

 Ett exempel på ett samverkansprojekt är arbetet med de sociala insatsgrupperna. År 2011 beslutade 

regeringen att Rikspolisstyrelsen skulle påbörja ett arbete med de så kallade sociala insatsgrupperna 

för att utarbeta hur samverkan skulle kunna förbättras mellan olika aktörer som är i kontakt med unga 

personer i riskzonen för att hamna i ett vanekriminellt beteende eller som behöver hjälp att avbryta ett 

pågående kriminellt beteende (Rikspolisstyrelsen, 2012). Utifrån sin samlade kompetens ska 

samverkan mellan aktörerna i och med de sociala insatsgrupperna bli mer strukturerad så att 

myndigheter och aktörer agerar på rätt sätt och i rätt ordning efter den unges behov. Socialtjänsten är 

den myndighet som har ett samordnande ansvar i dessa sociala insatsgrupper som vanligen består av 

polis, socialtjänst och andra aktuella myndigheter och frivilligorganisationer (ibid.).  

 Även lagtext framhåller vikten av samverkan mellan socialnämnden och olika myndigheter eller 

aktörer när det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I Socialtjänstlagen kapitel 5, 

1a§ står det att ”Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd” (SFS 2009:496). Om 

samverkan anses vara aktuellt i arbetet med ett barn är det därmed inte ett val utan en skyldighet att 

samverka. 

 Samverkan över myndighetsgränserna är något som varit aktuellt sedan välfärdsstatens framväxt 

menar författarna Danermark och Kullberg (1999). Men inom socialpolitiken har de 

gränsöverskridande aktiviteterna sedan mitten av 1990-talet börjat komma allt högre upp på agendan 

(Lindberg, 2009). Tidigare har den samverkan som kommit till stånd varit ett val från de olika 

aktörernas håll, nu är det snarare en förutsättning för att aktörerna ska klara av att utföra sina 

arbetsuppgifter (Danermark & Kullberg, 1999).  

 Lindberg (2009) formulerar tre stycken anledningar till varför myndigheter och andra aktörer 

samverkar. Den första anledningen är att det finns ett behov av att samverka för att klara av allt 
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komplexare processer. En annan anledning är att organisationer vill förefalla moderna samt att andra 

människors eller aktörers yttre krav och behov önskas uppfyllas. Lindberg skriver att det finns mycket 

information att tillgå om hur en ska samverka på ett bra sätt som gynnar verksamheten och att det 

därmed är en tredje anledning till varför en organisation väljer att samverka. Lindberg menar vidare att 

samverkan är en organiseringsprincip som ”vuxit sig allt starkare i hela samhället” (s. 8) och att 

samverkan inom offentlig sektor ”det senaste decenniet lyfts fram som en ’universallösning’ på hur 

organisationer ska arbeta” (ibid., s. 6). 

 

Problemformulering 

Vi menar att samverkan syftar till att förändra till det bättre – både för individen som det samverkas 

kring, organisationerna som aktivt samverkar samt för samhället och dess resurser. Samverkan 

tillägnas böcker och rapporter i vilka det står hur samverkan ska ske allra bäst, det upprättas 

samverkansprojekt för statliga medel och till och med i lagtext står det att samverkan aktivt ska 

komma till stånd  – ja, samverkan tillskrivs åtskilliga positiva egenskaper, innebörder och ges mandat. 

Men är verkligen samverkan lösningen på alla problem? Och vad menar en egentligen med 

samverkan, vilka anledningar finns till att samverka och hur menar en att samverkan påverkar?  

 Detta vill vi undersöka i denna studie genom en hermeneutisk textanalys av publikationer från 

Socialstyrelsen gällande samverkan med socialtjänsten inom området barn och unga. Vi är av 

uppfattningen att innebörden av begreppet samverkan i publikationer från Socialstyrelsen om arbetet 

med barn och unga påverkar det praktiska utförandet då dessa publikationer är vägledande och nära 

praktiken, vilket således legitimerar genomförandet av studien. Undersökningen har därmed en stark 

koppling till det sociala arbetet då de undersökta publikationerna är publicerade av Socialstyrelsen och 

gäller socialtjänsten. För vad händer om samverkan inte är lösningen på problemet att barn och ungas 

behov inte tillgodoses? Då har vi en profession som lägger resurser och tilltro till ett begrepp utan en 

sammanhållen betydelse - något som i slutändan påverkar våra barn och unga.  

 

Syfte      

Studien syftar till att fördjupa förståelsen av hur samverkansbegreppet förstås och används i en svensk 

myndighetskontext.  

 

Frågeställningar 

Enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga...  

- vilken innebörd tillskrivs begreppet samverkan?  

- vilka anledningar finns till att samverka? 
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- på vilket sätt påverkas människor och organisationer av samverkan?  

 

Studiens avgränsningar 

Utifrån dess syfte är studien avgränsad till att undersöka begreppet samverkan och hur det tar sig 

uttryck internt och externt i relation till socialtjänsten. Vi har därmed valt att avgränsa studien genom 

att använda oss av publikationer från Socialstyrelsen som rör socialtjänsten. Vi kommer att undersöka 

samverkan som begrepp inom publikationerna och ämnar alltså inte uttala oss om hur samverkan 

verkar i det praktiska arbetet. Vi har därmed heller inte för avsikt att studera vad som är bra eller dålig 

samverkan i sig.  

 När vi gjorde vårt urval och sökte efter publikationer att använda så valde vi att avgränsa sökningen 

till fem år bakåt i tiden. Vi gjorde det då vi inom ramen för denna studie inte har tid och resurser att 

undersöka samtliga av Socialstyrelsens publikationer rörande samverkan samt att studien syftar till att 

undersöka hur samverkan beskrivs i samtida publikationer. För att ytterligare avgränsa det empiriska 

materialet som vi i denna studie kommer att studera har vi valt att undersöka publikationer som berör 

gruppen barn och unga. Vi valde att undersöka publikationerna om arbetet med barn och unga då det 

är en ständigt aktuell grupp för det sociala arbetet samt att det är en grupp som sällan kan föra sin egen 

talan, således är det av intresse att undersöka begreppet samverkan närmare i publikationerna.  

 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt avser vi redogöra för studiens centrala begrepp, vilka är: samverkan, barn och unga 

samt organisation, aktör och verksamhet. Detta för att tydliggöra för läsaren, samt för oss själva, vad 

vi menar med respektive begrepp.  

Samverkan 

I Svenska Akademins ordlista är definitionen av ordet samverkan: “samarbete” (SAOL, 2015a) medan 

samarbete i sin tur definieras: “arbeta tillsammans för gemensamt syfte” (SAOL, 2015b). Den 

definition vi utgår ifrån när vi använder termen samverkan i studien är samstämmig med definitionen 

som tas upp i Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 

(2007), vilken är: ”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper 

till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (s. 11). 

 Det finns flera begrepp som ligger nära samverkan, exempelvis: samarbete, samordning och 

samkoordinering. Vi har valt att inte gå in djupare på definitionen av dessa begrepp utan fokuserar 

enbart på begreppet samverkan.  

Barn och unga 
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I SFS 2012:776. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 2§ står det att: “Med barn avses 

varje människa under 18 år.”. I Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa (2007) så förtydligar de användningen av begreppet barn & unga genom att först 

hänvisa till ovanstående lag men sen genom att förklara att de använder begreppet unga för att 

förtydliga att det inte bara handlar om små barn, utan även äldre. Det är denna definition vi kommer 

att tillämpa i studien när vi skriver barn & unga, barn och unga som är under 18 år.  

Organisation, aktör och verksamhet 

I studien kommer vi att hänvisa till organisationer, aktörer samt verksamheter och menar då de 

sammanslutningar som lyfts fram i empirin och i den tidigare forskningen. Aktörer från både offentlig, 

privat och ideell sektor är representerade och således går det inte att tala om exempelvis myndigheters 

samverkan då det skulle utesluta några av de verksamma. Därmed har vi valt att använda oss av 

organisation, aktör och verksamhet synonymt för att beteckna de verksamma i studien.  

Disposition  

I detta avsnitt kommer vi att ge en kortfattad överblick av studiens olika kapitel och innehållet i dessa. 

I studiens inledande kapitel redogörs det för bakgrund, kortare historia och lagstiftning kring 

samverkan, huvudsakligen gällande samverkan kring barn och unga. Bakgrunden till studien leder 

fram till vår problemformulering, syfte och frågeställningar. I studiens andra kapitel så kommer 

läsaren få ta del av studiens valda teorier. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning inom 

området för att få en övergripande bild av hur forskningsfältet kring ämnet ser ut. I det fjärde kapitlet 

redogörs det för studiens metod, bland annat metodval, vår förförståelse, urval och tillvägagångssätt. 

Här kommer det även presenteras ett avsnitt kring metodologiska avvägningar samt ett kring etiska 

överväganden. I studiens femte kapitel kommer vi redogöra för resultatet av vår insamlade empiri, vi 

kommer att göra det genom att dela upp empirin efter våra tre frågeställningar. I det sjätte kapitlet 

följer vår analys kopplad till vald teori och tidigare forskning medans studiens sjunde och avslutande 

kapitel innehåller våra slutsatser samt en diskussion om vad vi kommit fram till i studien.  
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Teori 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som vi avser applicera längre fram i studien för att 

få en djupare förståelse av studiens empiri - Socialstyrelsens publikationer. Först presenteras 

författaren Olivers (1990) syn på interorganisatoriska relationer, något som vi i likhet med Lindberg 

(2009) menar går att applicera på samverkansbegreppet. Därefter presenteras Meyer och Rowans 

(1977) begrepp rationaliserade myter.  

 

Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future 

Directions  

Oliver (1990) har i artikeln Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future 

Directions utefter en litteraturgenomgång formulerat sex stycken generella orsaker till varför 

organisationer samverkar samt föreslagit hypoteser som formulerar under vilka förhållanden dessa sex 

orsaker är mest troliga att förutsäga orsakernas till de interorganisatoriska relationerna.  

 Interorganisatoriska relationer definieras av Oliver (1990) som ”enduring transactions, flows, and 

linkages that occur among or between an organization and one or more organizations in its 

environment.” (s. 241). Vidare menar Oliver (1990), efter att ha studerat litteratur om 

interorganisatoriska relationer från 1960 och framåt, att det finns sex stycken generella orsaker till 

varför organisationer samverkar. Dessa sex generella orsaker är nödvändighet, asymmetri, 

ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet som förklarar grunden eller motivationen till varför 

organisationer väljer att etablera interorganisatoriska relationer (ibid.). Oliver (1990) menar att de sex 

orsakerna både kan användas självständigt och i interaktion med varandra för att förklara varför 

organisationer etablerar interorganisatoriska relationer. Nedan redovisas de sex olika generella 

orsakerna till varför interorganisatoriska relationer etableras mellan organisationer. 

 Nödvändighet - Oliver (1990) menar att organisationer skapar interorganisatoriska relationer då 

beslut från högre instanser eller myndigheter kommer för att följa bindande lagar eller regler som 

kräver att sådana relationer skapas. Som exempel på ovan nämnda instanser ges statliga 

förvaltningsorgan, lagstiftande organ eller industri. Om beslut från dessa instanser inte varit bindande 

är Oliver (1990) av uppfattningen att organisationerna inte skulle etablera interorganisatoriska 

relationer med andra organisationer, de kan därmed anses vara påtvingade. 

 Asymmetri - Interorganisatoriska relationer som är föranledda av möjligheten till maktutövning 

gentemot andra organisationer eller dess tillgångar benämns av Oliver (1990) som den asymmetriska 

orsaken. Maktutövningen kan tas i uttryck genom påtryckningar eller att organisationen drar nytta av 

den andra organisationen. Asymmetriska interorganisatoriska relationer kan vara påtvingade eller på 
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annat sätt ofrivilliga och krav på samverkan kan finnas till följd av lagstiftning, precis som i 

nödvändighet (ibid.).  

 Ömsesidighet - Etableras interorganisatoriska relationer till följd av ömsesidighet så har de båda 

organisationerna ett gemensamt mål eller intresse kring vilket de samverkar (Oliver, 1990). Oliver 

(1990) menar att resultatet av organisationernas relation blir något som de på egen hand inte skulle 

lyckats uppnå själva, således blir de båda organisationerna beroende av varandras kunskaper. 

Underliggande antagande för ömsesidighet som ett motiv till samverkan är för det första att bristande 

tillgångar hos en organisation ökar anledningar till att samverka istället för att tävla, för det andra att 

sammankopplingsprocessen snarare karaktäriseras av balans, rättvisa och gemensamt samtycke mellan 

de båda organisationerna istället för tvång, konflikter eller styre. Samt för det tredje att 

organisationerna innan samverkan påbörjats förväntar sig att möjligheterna med samverkan överstiger 

de negativa aspekterna såsom ekonomiska utgifter till följd av den interorganisatoriska relationen 

(ibid.). Den ömsesidiga orsaken till etablerandet av interorganisatoriska relationer hävdar Oliver 

(1990) är den vanligaste av de sex motiven. 

 Effektivitet - Motivet till varför organisationer formar interorganisatoriska relationer kan även bero 

på att de vill öka den inre effektivitet enligt Oliver (1990). I samverkan kan det exempelvis finnas en 

förväntan på minskade enhets- eller klientkostnader eller en ökning av tillgångar för organisationen 

(ibid.). 

 Stabilitet - Interorganisatoriska relationer som skapas till följd av stabilitet strävar efter att skapa 

förutsägbarhet. Osäkerhet uppkommer för organisationerna av bristande tillgångar, brist på kunskap 

om områdets skiftningar samt brist på tillgängliga arbetspartners (Oliver, 1990). Att etablera 

interorganisatoriska relationer mellan organisationerna är ett sätt att förebygga osäkerhet och syftar till 

att leda till stabilitet, förutsägbarhet och pålitlighet (ibid.). 

 Legitimitet - De interorganisatoriska relationerna syftar inte bara till att exempelvis förbättra eller 

effektivisera det faktiska arbetet utan kan även utgöra ett symboliskt värde för organisationer (Oliver, 

1990). Samverkan kan stärka legitimiteten hos en organisation då organisationen genom den 

interorganisatoriska relationen förbättrar sin identitet eller sitt rykte. Organisationer kan även genom 

att etablera interorganisatoriska relationer visa att deras normer stämmer överens med de rådande 

normer som finns inom organisationernas fält (ibid.). 

 Förutom att undersöka ovan nämnda orsaker bakom interorganisatoriska relationer så studerade 

Oliver (1990) även under vilka förhållanden som de olika orsakerna till samverkan mest troligen 

skulle uppstå. Slutsatserna som Oliver (1990) kunde dra efter att ha genomfört litteraturstudien visar 

att nödvändighet, asymmetri, stabilitet och legitimitet primärt skapades till följd av externa faktorer 

medan effektivitet influerades av interna faktorer. Ömsesidighet påverkades framförallt av tillgångarna 

hos de samverkande organisationerna samt hur väl de två harmoniserar (ibid.).  
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Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. 

Meyer och Rowan (1977) beskriver vad de kallar rationaliserade myter i texten Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. Med rationaliserade myter menar Meyer och 

Rowan (1977) institutionella regler som innefattar idéer och föreställningar kring hur en organisation 

ska fungera samt kring hur de bästa lösningarna på olika problem ser ut. Organisationer tenderar att 

bygga på dessa rationaliserade myter då de skapar en legitim grund för verksamheten. De rationella 

myterna är självklara inom organisationen vilket leder till att de heller inte behöver vara synliga 

(ibid.). 

 Enligt Meyer och Rowan (1977) uppstår formella strukturer inom organisationer genom 

rationaliserade institutionella regler. Att sådana regler uppstår kan delvis förklaras vara ett svar på 

organisationsstrukturer som blir allt större och allt mer komplicerade. Institutionella regler fungerar 

som myter vilka organisationer införlivar för att skapa legitimitet, resurser, stabilitet och förbättrade 

möjligheter till överlevnad (ibid.). Formella organisationer ses vanligtvis som system där kontrollerade 

och samordnade arbeten utförs. Men inom det moderna samhället skapas exempelvis professioner 

beroende på vad för tjänster som efterfrågas, vilket gör att nya professioner dyker upp i takt med att 

denna efterfrågan förändras eller ökar. De gamla professionerna måste då anpassa sig vilket också är 

en annan anledning till att rationaliserande institutionella regler uppstår, det är ett sätt att legitimera sig 

för att överleva (ibid.). 

 I de organisationer där detta händer, där organisationsstrukturen bygger på rationella myter och 

regler istället för, som eftersträvat, på strukturer byggda på lönsamhet eller effektivitet i 

organisationen minskar intern samordning och kontroller för att säkerställa organisationens legitimitet 

(Meyer & Rowan, 1977). Sådana organisationsstrukturer är inte kopplade till företeelser som 

samordning, granskning eller utvärdering utan är istället kopplat till exempelvis förtroende eller god 

tro för de anställda och/eller verksamheten i sig (ibid.).  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi redogjort för de två teorier som kommer att hjälpa oss få ytterligare kunskap om 

begreppet samverkan i Socialstyrelsens publikationer. Vi tar med oss Olivers (1990) sex stycken 

anledningar till varför organisationer väljer att gå in i interorganisatoriska relationer. Vi tar även med 

oss Meyer och Rowans (1977) förklaring till vad rationella myter är och hur de uppstår.  
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Tidigare forskning 

I kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning som bidrar till en vidgad förståelse av 

begreppet samverkan och kontexten i vilken den är beskriven. Vi behöver denna vidgade förståelse då 

vi i ett senare kapitel tar oss an studiens empiri - Socialstyrelsens publikationer. Nedan kommer 

samverkansbegreppet att förstås utifrån två tidigare forskningar författade av Johansson (2011) och 

Nyman (2010).  

 

Rätt, makt och institutionell förändring  

I avhandlingen Rätt, makt och institutionell förändring undersöker Johansson (2011) myndigheters 

interorganisatoriska samverkan i barnahus med ett fokus på rättens och maktens innebörd. Barnahus är 

en plats där representanter från polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård finns för att möta barn som 

misstänks vara utsatta för brott. Avhandlingen har två syften där det ena är att teoretiskt och 

metodologiskt utveckla en modell för analys av institutionell förändring och samverkansprocesser 

medan det andra syftet av avhandlingen är att sedan applicera den teoretiska och metodologiska 

analysmodellen på samverkan i sex stycken barnahus (ibid.). Den analysmodell som utvecklas på 

samverkansprocesser är framför allt av intresse för oss i studien då vårt syfte är att fördjupa förståelse 

av begreppet samverkan i en myndighetskontext och i arbetet med barn och unga. 

 Johansson (2011) har i avhandlingen valt att undersöka den interorganisatoriska samverkan, det vill 

säga det sätt som olika myndigheter och institutioner samverkar med varandra, och menar att denna 

samverkan generellt har utgjort en utvecklingstrend inom det sociala arbetet de senaste tre 

decennierna. Därmed menar Johansson (2011) att det är av intresse att studera just barnahus då det är 

ett uttryck för denna typ av samverkan då myndigheter och andra aktörer såsom socialtjänst, polis, 

barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin samlas på en och samma plats för att samverka i 

utredningar av barn som misstänks blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp (ibid.).  

 I ett avsnitt av avhandlingen diskuterar Johansson samverkansbegreppets olika innebörder och 

betydelser där hon menar att samverkansbegreppet består av tre stycken idéer. Synergiidén av 

samverkan innebär att samarbetet genererar ett resultat som varje aktör på egen hand inte skulle kunna 

åstadkomma medan koordinationsidén går ut på att aktörerna går in med olika perspektiv men 

gemensamt kommer fram till en koordinerad syn på situationen och hur den bäst ska lösas (ibid.). Den 

tredje delen av samverkansbegreppet är separationsidén vilken innebär att samtidigt som aktörerna 

koordinerar sin bild så bevarar ändå varje aktör sin roll och sitt uppdrag i förhållande till sin yrkesroll. 

Johansson (2011) förtydligar dock att det är av största vikt att skilja mellan samverkan som begrepp 

och idé samt som praktik. Samverkansbegreppet är enligt Johansson (2011) ofullständigt när det 
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kommer till att ”förstå och analysera samverkansprocesser och dess konsekvenser ifråga om 

institutionella förändringar” (s. 82). Sammanfattningsvis menar Johansson att  

 

idén om samverkan starkt präglas och genomsyras av idén om konsensus, medför också att makten intar 

diffusa skepnader. Konsensusprägeln hos samverkansid n kan på så vis också medföra att vissa aktörer 

övertar en annan logik samtidigt som de släpper på den egna, i viss utsträckning utan att vara fullt 

medvetna om på vilket sätt maktförhållanden och ansvar därmed ändras.  

(Johansson, 2011, s. 218).  

 

Johansson (2011) menar således att en aktörs perspektiv i samverkan kan få en viktigare betydelse än 

en annan aktörs. Ett typ av tolkningsföreträde. Därmed menar Johansson (2011) att samverkan mellan 

aktörerna gör att det helhetsperspektiv som eftersträvas minskar istället för ökar då en enskild aktörs 

logik blir mer betydelsefull i samverkan. Enligt studien blir det rättsvetenskapliga perspektivet 

överordnat det behandlingsinriktade i barnahusen (ibid.).  

  

Alla vet väl vad kommunikation står för – eller? 

Nyman (2010) har i studien Alla vet väl vad kommunikation står för – eller? valt att göra en 

hermeneutisk textanalys på hur begreppet kommunikation kan förstås i ett strategidokument och ett 

utvärderingsdokument av ett samverkansprojekt som pågick i tre år mellan Myndigheten för 

skolutveckling (nuvarande Skolverket), Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen med start 2006. Projektet 

gick ut på att ta fram en nationell strategi för hur stabil, framgångsrik och långsiktig samverkan ska 

ske mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri i arbetet med barn och unga som 

far illa eller riskerar att fara illa. Valet att undersöka begreppet kommunikation i de två dokumenten 

skrivna om samverkansprojektet gjordes då Nyman (2010) menar att det i strategidokumentet hänvisas 

till kommunikation som en viktig framgångsfaktor för en fungerande samverkan men att det i samma 

dokument både är otydligt vad begreppet kommunikation innefattar och hur kommunikationen 

fungerat i projektet. Nyman (2010) syftar i studien svara på dessa två otydligheter genom att göra en 

textanalys på dokumenten. 

 Studiens resultat visar att de båda dokumenten har ett liknande synsätt på begreppet 

kommunikation vilket sammanfattats i följande fyra punkter: 

 

- Kommunikation ses som en förutsättning för att uppnå en gemensam problemförståelse (samsyn). 

- Kommunikation beskrivs ofta som ett medel eller en resurs för att uppnå andra faktorer som ska leda 

till god samverkan. 

- Kommunikation är en väg till förståelse, där värdet av förståelsen samt innehållet först och främst 

riktas mot arbetsrelaterade frågor, inte mot relationerna mellan de samverkande i sig. 

- Kommunikation står till största del för ett utbyte av information och kunskap.”  

(Nyman, 2010, s. 38) 
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Nyman (2010) framhåller att kommunikation i utvärderingsdokumentet även tillskrivs vara en 

förutsättning för att det i samverkan ska bildas en struktur i arbetet. Gällande hur kommunikationen 

framställts ha fungerat i samverkansprojektet så menar Nyman (2010) att det enligt 

utvärderingsdokumentet har skett få eller inga framsteg. Detta när det samtidigt i andra stycken står att 

kommunikationen utvecklats positivt under samverkansprojektets gång. Resultatet av textanalysen är 

således motstridigt (ibid.). 

 I diskussionen av resultatet ifrågasätter Nyman (2010) att dokumenten inte ger en tydlig definition 

av begreppet kommunikation trots att det uttrycks vara en framgångsfaktor för god samverkan. Nyman 

(2010) tolkar dock att de undersökta dokumenten ändå tillskriver samma egenskaper och innebörd av 

kommunikation som kommunikation vanligen tillskrivs i organisationer - att kommunikation 

framförallt är ett informationsutbyte och en väg till förståelse mellan de samverkande verksamheterna. 

Traditionellt sett anses även kommunikation värdesätta mellanmänskliga relationer, något som Nyman 

(2010) inte ansett sig kunna utläsa att det har gjorts enligt de undersökta dokumenten. Kommunikation 

har i empirin istället inneburit informationsutbyte. Nyman (2010) uttrycker i sin diskussion en 

förståelse för detta men framlägger uppfattningen att långvarig samverkan mellan verksamheter kan 

tänkas uppnås genom utvecklandet av stabila mellanmänskliga relationer. Slutligen menar Nyman 

(2010) att ”…kommunikation i mångt och mycket förstås som ett verktyg och medel för att komma 

fram till en gemensam bas och förståelse samverkan, samt att det är ett sätt på vilket de 

samverkansaktörerna kontinuerligt utbyter information och kunskap med varandra.” (2010, s. 42).  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi lyft fram tidigare forskning för att berika vår egen kunskap om det som vi 

kommer att studera - begreppet samverkan i Socialstyrelsens publikationer. Johanssons (2011) 

avhandling har lärt oss att samverkan har varit en utvecklingstrend inom det sociala arbetet de senaste 

decennierna och att samverkansbegreppet kan bestå av tre idéer. Resultatet från Nymans (2010) studie 

tyder på begreppet kommunikation inte tydligt definieras i de undersökta dokumenten trots att det 

anses vara en framgångsfaktor i samverkansarbete mellan olika myndigheter.  
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Metod 

Föreliggande kapitel syftar till att redogöra för studiens metodologiska utgångspunkter. Det är viktigt 

att vi redovisar detta då dessa utgångspunkter påverkar resultatet av studien i allra högsta grad. Både 

på sättet som vi väljer empiri, tillgodogör oss den samt tolkar och analyserar den. I kapitlet beskrivs 

valet av metod och material, tillvägagångssätt vid urval och analys samt diskussion kring 

metodologiska avvägningar och etiska överväganden i studien.  

 

En vidare definition av frågeställningarna 

Då det i studien är av största vikt att tydligt definiera vad frågeställningarna strävar efter att besvara så 

kommer detta nu att redogöras för. Den första frågeställningen lyder som följer: enligt de utvalda 

publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga, vilken innebörd tillskrivs begreppet 

samverkan? Vi strävar här efter att besvara vad publikationerna menar med samverkan. Inom detta 

inryms det faktiska användandet av begreppet, det vill säga på vilket sätt och i vilken kontext 

begreppet används. Samt den explicita definitionen som ges av samverkan, nämligen dess 

begreppsförklaring. Vi menar att dessa tillsammans kan förtydliga vad samverkansbegreppets 

tillskrivna innebörd blir enligt publikationerna.  

 Frågeställning två är: enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga, 

vilka anledningar finns till att samverka? Vi strävar här efter att besvara varför aktörerna samverkar 

enligt publikationerna, i detta innefattas både det som publikationerna uttrycker som bakomliggande 

orsaker samt de mål som publikationerna uttrycker en strävan att uppnå genom samverkan.  

 Studiens tredje och sista frågeställning lyder som följer: enligt de utvalda publikationerna av 

Socialstyrelsen rörande barn och unga, på vilket sätt påverkas människor och organisationer av 

samverkan? Vi strävar här efter att besvara hur publikationerna beskriver att det faktiska arbetet med 

samverkan konkret påverkar människor och organisationer.  

 

Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie vilken tar utgångspunkt i ett induktivt synsätt som Bryman 

(2011) beskriver som “Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras 

utifrån praktiken” (s. 650). Watt Boolsen (2007) skriver att kvalitativa metoder, till skillnad från 

kvantitativa, lämpar sig väl till analys av text och menar vidare att hermeneutiken är ett exempel på en 

sådan metod. Som vi tidigare skrivit har vi valt texter som empiriskt material och vi strävar således 

efter att genomföra en hermeneutisk textanalys av materialet. Hermeneutiken har sitt ursprung i 

texttolkning och de humanistiska vetenskaperna och handlar om att tolka och förstå (Ödman, 2007). 

Det finns inom hermeneutiken flera olika synsätt och skillnader när det kommer till metoder då varje 
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forskare förstår och tolkar sitt material på olika sätt. Även själva intention med forskningen kan skilja 

sig åt (ibid.). Ödman (2007) hänvisar till Heidegger när han utvecklar innebörden av att tolka och 

förstå och skriver att förståelsen är “grunden för vårt tolkande, med vilket den ständigt samverkar” (s. 

25). Detta samspel mellan att tolka och förstå sker ofta i språket som i sig både ett sätt att förstå och 

tolka. Men att tolka helt objektivt är inte möjligt, vi är alltid påverkade av vår förförståelse när vi 

tolkar (ibid.). Således är det av största vikt att vi är medvetna om vår förförståelse, något som vi 

utvecklar våra tankar kring under nästa rubrik.  

 Richard Palmer menar att hermeneutiken har utvecklats i sex olika faser enligt Ödman (2007). 

Dessa faser är bibeltolkningsteori, allmän fiologisk metodologi, den språkliga förståelsens vetenskap, 

humanvetenskapernas metodologiska grundläggande, existentiella förståelsen samt tolkning, text och 

handling (ibid.). I linje med syftet av denna studie, att fördjupa förståelsen för samverkansbegreppet, 

har det blivit särskilt intressant att vidare studera den sjätte fasen: tolkning, text och handling som är 

en hermeneutisk ansats särskilt utvecklad av filosofen Paul Ricoeur (Ödman, 2007).  

 Enligt Ödman (2007) ser Ricoeur på hermeneutiken som en teori som förklarar de regler som styr 

tolkningen av text och Ricoeur menar i sin modell att “författarens intention och textens innebörd 

upphör att sammanfalla i en skriven diskurs” (Ödman, 2007, s. 43). Texten blir ett uttryck för något 

utöver det som författaren menade att den skulle säga och därmed bör texten tolkas - inte författarens 

avsikt (ibid.). Denna syn på relationen mellan texten och dess författare ansluter vi oss till i 

föreliggande studie. Vårt intresse är att studera hur samverkan kan förstås genom att tolka 

publikationerna utgivna av Socialstyrelsen. Vi är således inte intresserade av att undersöka 

Socialstyrelsens egentliga avsikt med publikationerna. Publikationerna “står för sig själva” och vi 

strävar efter att fördjupa förståelsen för hur publikationerna använder samverkansbegreppet.  

 I tolknings- och förståelseprocessen har vi strävat efter att arbeta enligt den så kallade 

hermeneutiska spiralen vilket enligt Ödman (2007) innebär att ständigt omtolka den kunskap som vi 

får och har i processen med publikationerna. Klassiskt brukade den hermeneutiska tolknings- och 

förståelseprocess liknas vid en cirkel som strävar efter att skapa en bild av helheten av det studerade 

genom att hela tiden gå till dess mindre delar för att förstå delarnas innebörd av helheten och tillbaka 

till delarna igen (ibid.). Risken med att tolka och förstå materialet efter en cirkel kan leda till att en 

tolkar ny motstridig kunskap på samma sätt som tidigare. En fastnar i tidigare tolkning. När tolknings- 

och förståelseprocessen istället liknas vid en spiral finns där utrymme för att ständigt omtolka delarna 

och helheten allteftersom processen fortskrider och kunskapen fördjupas. Spiralen saknar början och 

slut och kunskapen utvecklas därmed ständigt (ibid.). Vår förståelse av publikationernas beskrivning 

av begreppet samverkan kommer därmed att förändras under studiens gång, men även fortsätta att 

fördjupas efter dess avslut.  
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En socialkonstruktionistisk ansats     

Vi antar en socialkonstruktivistisk ansats i studien då vår uppfattning av begreppet samverkan är att 

det delvis är socialt konstruerat. Grundtanken bakom socialkonstruktionismen är enligt Jönson (2010) 

att verkligheten är socialt konstruerad och under konstant förändring. Det blir därför intressant att 

undersöka de faktorer som leder till att dessa konstruktioner uppstår, till exempel vad som bildar våra 

uppfattningar om verkligheten samt föremålen inom den (ibid.). Det är enligt Jönson (2010) vanligt att 

undersöka språket inom socialkonstruktionistiska studier då det är genom språket vi formar vår 

verklighet. Enligt Hacking (2005) är sådana studier även kritiska mot pågående förhållanden men 

menar att dessa inte är oföränderliga. Att språket bildar och påverkar vår verklighet är något vi utgår 

ifrån när vi undersöker begreppet samverkan och vi är av uppfattningen att beroende på vilken 

betydelse en ger begreppet så kan det påverka på praktiken och brukarna inom den. Vi förhåller oss 

även kritiskt till begreppet samverkan och den betydelse som det får men är samtidigt av 

uppfattningen att denna betydelse är föränderlig.  

 

Förförståelse 

Bergström och Boréus (2012) skriver att filosofen och hermeneutikern Gadamer menar att vi i 

tolkningsprocessen aldrig kan frigöra oss från oss själva då vi är människor av samhället som påverkas 

av våra tidigare erfarenheter, vårt sociala sammanhang, vår utbildning, vår uppfattning av världen eller 

vårt språk. Således blir det högst relevant att vara medveten om sin förförståelse av ett fenomen då det 

påverkar den subjektiva tolkningen av fenomenet i sig (ibid.).  

 Till bakgrund av detta vill vi redogöra för vår förförståelse inför begreppet samverkan och det 

innehåll som begreppet ges i vår valda empiri. Den förförståelse kring begreppet samverkan som vi 

båda har haft har varit väldigt lika varandras. Vi är medvetna om att vi har diskuterat mycket kring 

begreppet tillsammans innan vi fastställde vad det var vi skulle undersöka och har därmed säkerligen 

påverkat varandra i skapandet av vår uppfattning om begreppet. Även diskussioner med vår 

handledare och andra föreläsare och elever från vår högskola kan tänkas ha påverkat oss i vår syn på 

samverkan.  

 Vår förförståelse kring begreppet samverkan är framförallt positiv och vi båda är av uppfattningen 

att samverka kan hjälpa organisationer att utvecklas. Vi ser också att samverkansbegreppet är ett 

trendbegrepp. Vi har varit av uppfattningen att begreppet är modernt just nu och att det därför används 

väldigt mycket, snarare än att det kanske alltid behövs eller fyller en funktion. Vi har upplevt att 

begreppet samverkan ibland talas om som ett mål i sig och inte ett hjälpmedel eller en väg för att nå ett 

mål.  
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 Vi har även haft en förförståelse om att begreppet samverkan har använts på olika sätt under olika 

tider, att det är föränderligt, vilket också hänger ihop med tanken om att det för tillfället är ett 

trendbegrepp.  

 

Val av empiriskt material  

Det empiriska materialet i denna studie är publikationer av Socialstyrelsen. Vi har valt dessa då vi, i 

likhet med Boréus (2015), menar att texter påverkar och formar människors syn på samhället. Vidare 

menar Boréus (2015) att texter kan anses ge uttryck för ett samhälles rådande föreställningar och 

relationer. Vid val av text att analysera bör en ta hänsyn till vilken genre texten tillhör, detta då texter 

skapas och konsumeras i olika kontexter vilket påverkar hur texten används och hur den utformats 

(Boréus, 2015). Då vi i studien är intresserade av att undersöka hur begreppet samverkan uttrycks i 

text som har nära anknytning till det praktiska sociala arbetet valde vi publikationer av Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som bland annat arbetar med att utveckla och ta fram kunskap, 

statistik, regler och stöd till områden som berörs av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, u.å.). Publikationerna förmedlar denna kunskap, valet att studera dessa är därmed i 

linje med syftet av denna studie.  

 

Urval 

Vårt urval kallas enligt Bryman (2011) för ett målinriktad eller målstyrt urval. Med det menas att 

urvalet görs på ett strategiskt sätt så att det är relevant för de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). När vi gjort vårt urval har vi alltså haft för avsikt att det ska kunna svara till studiens 

forskningsfrågor och syfte.  

 För att genomföra vår studie har vi valt sju stycken publikationer från Socialstyrelsen att analysera 

genom en hermeneutisk textanalys. För att kunna välja publikationer som är relevanta för vår studie 

har vi, som tidigare redogjorts för, valt att först och främst begränsa oss till publikationer av 

Socialstyrelsen då vi vill komma praktiknära, vi menar att publikationerna som vi valt att studera 

påverkar det sociala arbetet i praktiken. Vi har även valt att avgränsa sökandet efter publikationer till 

en tidsintervall på fem år då vi dels inom studiens ramar inte har möjlighet att undersöka samtliga 

publikationer av Socialstyrelsen som behandlar samverkan samt att studien syftar till att undersöka hur 

samverkan beskrivs i samtida publikationer och då anser vi att fem år är en rimlig avgränsning.  

 Vi började med att gå in på www.socialstyrelsen.se/publikationer, där sökte på ordet ”samverkan” 

under rubriken Fritext. Under rubriken Från valde vi datumet 2012-03-01 och under rubriken Till 

valde vi datumet 2017-03-01, som då var dagens datum. Under rubrikerna Region och Språk valde vi 

alternativen Hela landet och svenska. Rubriken Nyckelord valde vi att lämna tom. Sökningen 
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genererade 150 publikationer som vi har gått igenom för att hitta de, för oss mest intressanta. För att 

komma åt de publikationerna gjorde vi en tabell där vi staplade upp alla 150 publikationer under en 

rubrik som vi kallade Namn. Efter det lade vi till rubriken Publikation där vi fyllde i vad publikationen 

var för sorts text, om det var exempelvis en rapport, en utvärdering, riktlinjer etcetera. Under rubriken 

Årtal fyllde vi i vilket år publikationen gavs ut och under rubriken Sidantal fyllde vi i hur många sidor 

publikationen bestod av.  

 Efter det hade vi en rubrik som vi kallade Samverkan, vi gjorde ämnesordssökningar i varje 

publikation där vi skrev in ”samverk”, då fick vi upp hur många gånger ordet var med i texten och 

siffran vi fick fram skrevs in under rubriken. Då publikationens sidantal var mycket varierande delade 

vi antalet gånger som “samverk” användes med sidantalet, den siffran skrev vi in under nästa rubrik, 

samverkan/sidor. Den sista rubriken var Övrigt, där gjorde vi samma ämnesordssökning i 

publikationen fast vi sökte på ”socialtj” för att få fram hur många gånger socialtjänsten var med i 

texten. Om socialtjänsten inte nämndes i publikation så skrev vi under rubriken ”Berör ej 

socialtjänsten”, men om socialtjänsten hade en del i publikationen lämnade vi kolumnen blank.  

 Nästa steg vi genomförde för att hitta våra publikationer var att vi kopierade in tabellen i ett nytt 

dokument, vi tog bort rubriken Övrigt och la till tre nya rubriker: Ämne, socialtj- och 

socialtjänsten/sida. Under rubriken Ämne kategoriserade vi publikationen i elva olika kategorier: 

Missbruk, Barn & unga, Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Ekonomiskt bistånd, Våldsutsatta, 

Funktionsnedsättning, Internt socialstyrelsen, Anhörigstöd, Psykisk ohälsa och Övrigt. Under rubriken 

socialtj- gjorde vi en till ämnesordssökning där vi skrev i ”socialtj” för att få fram hur många gånger 

ordet framkom i texten, den här gången skrev vi dock in siffran vi fick fram i varje publikation. Efter 

det delade vi antalet gånger som ordet “socialtj” nämndes med publikationens sidantal och siffran vi 

fick fram skrev vi in under den sista rubriken socialtjänsten/sida.  

 När vi fått fram våra elva kategorier gjorde vi också elva nya tabeller, en för varje kategori där vi la 

in alla tillhörande publikationer. När vi sorterat in alla publikationer i de olika tabellerna så 

rangordnade vi dem enligt vad de hade för siffra under rubriken Samverkan/sida, med publikationen 

med högst siffra högst upp i rangordningen. Då studien, med anledning av dess tidsbegränsning, inte 

har möjlighet att genomföra en undersökning på samtliga publikationer som vi funnit valde vi att 

begränsa urvalet av empirin. Därmed beslutade vi oss för att välja en av ovanstående kategorier, 

nämligen barn & unga. Valet grundar sig på två anledningar. Vi valde att undersöka publikationerna 

om arbetet med barn och unga då det är en ständigt aktuell grupp för det sociala arbetet. Dessutom 

kunde vi se att publikationer inom kategorin barn & unga hade många publikationer med högt värde 

på samverkan/sida vilket således gjorde kategorin relevant att studera vidare.  

 I tabellen barn & unga tog vi bort de publikationer som under rubriken socialtjänsten/sida fått ett 

värde mindre än 0,1 då de inte är relevanta för vår studie då vi ska undersöka hur samverkan tar sig 
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uttryck genom socialtjänsten. Efter det hade vi 21 publikationer i tabellen barn & unga. Vår 

målsättning var att närläsa de texter som skulle utgöra vår empiri, något vi insåg att vi inte kunde 

genomföra med samtliga 21 publikationer till följd av studiens tidsbegränsning. Således behövde en 

avgränsning göras. Då studien syftar till att undersöka hur begreppet samverkan används och innebär 

valde vi att välja ut publikationerna efter värdet av samverkan/sida. Detta eftersom vi tänkte att ju fler 

samverkan desto högre relevans. Således valde vi samtliga publikationer som hade över 1,0 i 

samverkan/sida, detta då publikationerna är av högsta relevans för studien och därmed är viktiga att de 

blir en del av det empiriska materialet samt att det var genomförbart inom ramarna för studien i 

förhållande till tid och resurser. Urvalet i studien blev därmed sju stycken publikationer.  

 

Tillvägagångssätt  

Urvalet i studien består följaktligen av sju stycken publikationer. Tillvägagångssättet vid bearbetandet 

av empirin började med att vi läste publikationerna och svarade på fem generella frågor om texten, 

vilka var: 

- Vem talar i texten? 

- I vilken kontext talas det i texten? 

- Till vem talar texten? 

- Vad är syftet med texten? 

- Vad är problemet i texten?  

Vi valde frågorna genom en diskussion kring vad vi ville få svar på av publikationerna och vilka 

frågor som skulle vara relevanta för oss, med inspiration från Brymans (2011) checklista för 

bedömning och analys av dokument.  

 Efter att ha svarat på ovanstående frågor läste vi igenom publikationerna ytterligare en gång, denna 

genomläsning syftade till att plocka ut de delar i publikationerna som berörde begreppet samverkan. 

När vi plockade ut dessa delar kategoriserade vi dessutom empirin utifrån våra frågeställningar. 

Därefter gjordes en första sammanställning av den nu kategoriserade empirin, vi använde då våra tre 

frågeställningar som rubriker och skrev in det i empirin som svarade på frågorna under dessa.  

 Efter det sammanställdes de delar av empirin som vi ansåg vara relevanta för studien samt för den 

kommande analysen under resultatet. Vi gjorde då ytterligare en kategorisering av materialet och fick 

fram de övergripande teman som hjälpte oss att vidare förstå materialet. I analysen tog vi de kunskaper 

vi tillgodogjort oss från tidigare forskning och teoretisk ansats och applicerade de på vårt material för 

att förstå det i en större kontext. Vidare sammanfattade vi vad vi kommit fram till i våra slutsatser och 

diskuterade sedan dessa i diskussionen. I resultat och analys kommer vi att återkomma till och 

ytterligare förtydliga hur vi gått tillväga.   
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Inhämtning och val av kunskap  

När vi sökte i databaser efter tidigare forskning gjordes sökningar på både engelska och svenska. Den 

svenska sökningen gjordes då vi i föreliggande studie syftar att undersöka det svenska begreppet 

samverkan och vi menar att det inte går att fullständigt översätta det till engelskans cooperate då det 

enligt www.ord.se betyder samarbeta, samverka och bidra. Trots att samverkan inte är direkt 

översättningsbart till engelskan är en sökning på engelska nödvändig för att få en så bred överblick av 

forskningsområdet som möjligt, således gjorde vi sökningar på båda språken.  

 När vi sökte på svenska användes databasen www.diva-portal.org vilket är en databas för svenska 

forsknings- och studentpublikationer från 44 stycken lärosäten. I en första sökning kombinerade vi 

orden samverkan, barn och unga samt socialstyrelsen. Resultatet gav fyra stycken texter som resultat 

och kändes därmed för snävt. Samtliga texter gjorde dessutom bedömningar av förutsättningar för bra 

och dålig samverkan, något som ej är av intresse för denna studie. Därmed valde vi att göra sökningen 

bredare och sökte istället bara på samverkan och barn och unga vilket genererade 62 stycken träffar. 

Vi gjorde ett första urval genom att läsa igenom rubriker och sammanfattningen av samtliga texter. 

Många av texterna var inte relevanta för studien då de inte handlade om samverkan i förhållande till 

myndigheter eller fokuserade i första hand på privatpersoner eller yrkesverksammas upplevelse av 

samverkan eller utfallet av samverkan. I denna studie är det huvudsakliga intresset att veta hur 

samverkan används i text. Nymans (2010) uppsats hade dock en sådan ansats och har därmed 

redogjorts för under rubriken Tidigare forskning.  

 I databasen Academic search complete genomfördes den engelska sökningen med sökorden 

cooperate, children, och social services tillsammans med att avgränsa till endast visa resultat som är 

vetenskapligt granskade och skrivna på engelska eller svenska. Sökningen resulterade i 41 texter där 

samtliga texters sammanfattning och rubrik lästes igenom. Många av texterna var inte relevanta för 

studien av samma anledningar som vid den svenska sökningen. Således har inga texter från sökningen 

valt att användas i studien.  

 Istället har två andra texter valts till den tidigare forskningen. Den ena är Johanssons (2011) 

avhandling som vi hittade då den fanns som källa i en av texterna från sökningen på www.diva-

portal.org. Avhandlingen är relevant för studien då den problematiserar förståelsen av begreppet 

samverkan i relation till myndigheter inom den svenska barn och ungdomsvården, något som tillför 

intressanta perspektiv till vår egna studie som utförs i samma kontext. Under referenslistan i 

Johanssons avhandling hittade vi också Rowan & Meyers (1977) artikel om rationella myter som vi 

ansåg var relevant för studien då den tar upp hur vissa företeelser inom organisationer blir till 

rationella myter. Olivers (1990) artikel fann vi som referens i Lindbergs (2009) bok om samverkan. Vi 

ansåg att artikeln var relevant för studien då den försöker visa på anledningarna till varför 

organisationer väljer att samverka. Artikelns förklaringar sätter in vårt empiriska material i en större 
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kontext, något som bidrar till en djupare förståelse av studiens andra frågeställning, vilka anledningar 

som finns till att samverka.  

 

Metodologiska avvägningar 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metodologiska avvägningar vi har beaktat under studiens 

gång. Vi kommer således att gå igenom områdena validitet och reliabilitet, studiens tillförlitlighet och 

metodkritisk diskussion. 

Validitet och reliabilitet 

Att studien som vi genomför har en hög validitet är av yttersta vikt och innebär i kvalitativa studier att 

“den undersökning man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just 

denna fråga.” (Bergström & Bor us, 2012, s. 41). Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen 

av begreppet samverkan i publikationer utgivna av Socialstyrelsen. Som det tidigare har framgått har 

vi genom ett hermeneutiskt förhållningssätt och tillvägagångssätt läst igenom publikationerna flertalet 

gånger för att försöka “få fatt” på samverkansbegreppets innebörd, beskrivna anledning och påverkan. 

Av frågeställningarna framgår det tydligt att vi endast undersöker begreppet samverkan beskrivet i de 

utvalda publikationerna, en viktig avgränsning som tydliggör att vi inte kommer att undersöka hur 

samverkansbegreppet exempelvis ses på i samhället i stort. Därmed anser vi att det praktiska 

genomförandet av studien är lämpligt för att besvara frågeställningarna och står i relation till syftet.  

 Vidare menar Bergström och Boréus (2012) att forskaren enligt den konstruktivistiska traditionen 

även måste vara medveten om att hen är med och konstruerar det som studeras och att förförståelsen 

av fenomenet således påverkar vilka möjliga svar som finns på den ställda forskningsfrågan. Vi har 

förståelse för vår egna påverkan på studien och har därmed under forskningsprocessen ständigt försökt 

erinra att vi själva är med och konstruerar samverkan som begrepp efter den förförståelse som var och 

en av oss har. Bergström och Boréus (2012) skriver att forskaren bör öka sin förståelse för den egna 

vetenskapskulturen samt den sociala kontext i vilken studien äger rum då det ger bättre utsikter för god 

validitet. Vi har tolkat det som att vi som forskare måste förstå var vår förförståelse har sitt ursprung 

och i vilken kontext den vuxit fram. Under rubriken Förförståelse redogör vi mer detaljerat kring 

detta, kort kan vi dock sammanfatta att vi är medvetna om att vi påverkats av varandra, personer i vår 

akademiska omgivning samt av litteratur när det kommer till vår syn på vårt studieobjekt samverkan. 

Genom att förtydliga detta för oss själva samt försökt att sakligt, i den mån det går, utföra vår studie så 

menar vi att vi har gjort det vi har kunnat för att uppnå en god validitet i studien.  

 En hög reliabilitet i en kvalitativ textanalys innebär att vara noggrann vid alla delar av studien, 

framförallt vid den texttolkandeprocessen (Bergström & Boréus, 2012). Att vi är två som har 

genomfört studien påverkar reliabiliteten. Vid tolkningen av publikationerna har vi strävat efter att 
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tydliggöra vad som inryms i de kategorier som vi kodat vårt material efter, detta för att säkerställa att 

vi systematiserat empirin likvärdigt. I slutändan går det dock inte att frångå att vi är två individer med 

särpräglade åsikter, tankar och bedömningar vilket således påverkar studiens reliabilitet.  

 Då studien är tolkande och analyserande i sin natur så är det föga troligt att få fram samma resultat 

om studien genomfördes igen men av andra personer. Intersubjektiviteten är därmed mindre god i 

studien. Bergström och Boréus (2012) menar dock att så ofta är fallet i en kvalitativ tolkande studie 

men betonar dock vikten av transparens och välgrundad argumentation, detta för möjlighet att ändå 

kunna återskapa studien. Således har vi efter Bergström och Boréus (2012) anvisning försökt att 

tydligt redogöra för vårt tillvägagångssätt och på så vis guidat läsaren i de olika stegen av studien för 

att i och med det låta studiens intersubjektivitet bli något bättre.  

Studiens tillförlitlighet 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens tillförlitlighet genom att tillämpa Brymans (2011) 

kriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Vi ser 

detta avsnitt som ett komplement till innehållet under rubriken Validitet och Reliabilitet.  

 Trovärdighet syftar till att forskaren är medveten om att en social verklighet kan framställas på 

olika vis och att en säkerställer att den sociala verklighet som beskrivs i studien har uppfattats på rätt 

sätt (Bryman, 2011). Då vi har använt oss av offentligt material i studien i form av publikationer vilka 

vi tydligt refererat till anser vi att studiens trovärdighet är hög. Läsaren kan utan större svårigheter leta 

rätt på publikationerna för att se om den sociala verklighet vi beskriver i studien är överensstämmande 

med den som beskrivs i publikationerna.  

 Med överförbarhet avses vikten att i en kvalitativ forskning redogöra för detaljrika beskrivningar 

kring fenomenet som studeras så att läsaren har möjlighet att avgöra om resultaten som redovisas är 

överförbara till andra sammanhang (Bryman, 2011). Vi har i studiens resultat redogjort för en relativt 

stor mängd empiri, både för att det ska vara möjligt för läsaren att avgöra om slutsatser och analyser i 

studien överensstämmer med resultat och om resultatet skulle kunna överföras till en annan kontext.  

 Kriteriet pålitlighet menar Bryman (2011) handlar om reliabilitet. Pålitlighet syftar till att forskaren 

öppet redovisar och delger alla steg i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vi har under 

forskningsprocessen varit noggranna med att notera hur vi har gått tillväga och gjort en 

sammanställning av vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet.  

 Möjlighet att styrka och konfirmera syftar till att forskaren eftersträvar objektivitet i studien men 

samtidigt inser att detta fullt ut inte är möjligt. Forskaren måste alltså genomgående arbeta med att inte 

låta sina värderingar genomsyra studien (Bryman, 2011). Genom att uppmärksamma vår egen 

förförståelse samt våra egna värderingar under forskningsprocessen har vi ämnat vara så objektiva 

som möjligt, vilket finns beskrivet under avsnittet Validitet och Reliabilitet.   
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Metodkritisk diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en metodkritisk diskussion kring studien. Vi avser redogöra för 

kritik kring kvalitativ metod samt för faktorer vi finner problematiska i relation till studiens 

genomförande.  

 Bryman (2011) tar upp kritik som är vanlig gentemot kvalitativ forskning såsom att forskningen 

ofta är subjektiv, den kan vara svår att replikera, svår att generalisera och att transparensen ibland är 

bristfällig. Med kritiken gällande att kvalitativ forskning är för subjektiv menar Bryman (2011) handlar 

om att kvalitativa data och resultat till stor del påverkas och bygger på forskarens uppfattning om vad 

som är värdefullt och inte.  

 Att kvalitativ forskning är svår att replikera är bland annat en följd av ovanstående tendenser. Då 

en kvalitativ studie ofta är ostrukturerad och ofta bygger på forskarens egen kreativitet blir det mycket 

svårt, om inte omöjligt, att replikera av studien. Beroende på vad forskaren tycker är intressant och 

viktigt påverkas datainsamlingen och det som uppmärksammas och observeras, vilket gör att det blir 

nästintill omöjligt att replikera forskningsresultaten i en kvalitativ studie (Bryman, 2011). När vi 

kodade materialet uppstod svårigheten att vi är två olika personer som uppmärksammar olika saker, 

men även att våra egna tankar förändrades under tiden angående vad vi ville koda som vad. Det vi 

gjorde för att försäkra oss om att kodningen blev så precis som möjligt var att vi hela tiden 

återupprepade studiens syfte och frågeställningar för oss själva i kodningsmomentet. Vi tänker att det 

inte är möjligt att kodningen blir exakt likadan vilket stämmer överens med kritiken att kvalitativa 

studier lätt blir för subjektiv, men även att det genom detta gör att det blir problematiskt att replikera 

studien.  

 Bryman (2011) tar även upp kritiken att det är svårt generalisera en kvalitativ studies 

forskningsresultat till en annan än den rådande kontexten. Då resultaten i en kvalitativ studie är svåra 

att generalisera till andra populationer är det istället viktigt att generalisera till teori (Bryman, 2011). I 

vårt fall kan vi exempelvis inte generalisera studiens resultat till andra myndighetskontexter. Men trots 

det så antar vi en teorigenererande ansats, vi strävar alltså efter att våra resultat ska kunna användas 

som teoretiska ansatser för att undersöka liknande material.  

 När det kommer till kritiken angående bristande transparens menar Bryman (2011) att det handlar 

om att det i kvalitativ forskning är svårt att urskilja hur forskaren egentligen gått tillväga för att 

komma fram till slutsatserna i studien. Tillvägagångssättet är ofta mer oklart i kvalitativa studier än i 

kvantitativa, det framgår inte alltid hur exempelvis material valt eller analys genomförts (Bryman, 

2011).  

 Tabellen vi skapade för att komma fram till ett urval baserades bland annat på hur många gånger 

“samverk” fanns i publikationen, något som sedan delades på publikationens sidantal. Siffran vi då 

fick fram baserade vi, huvudsakligen, vårt urval på. I efterhand kan vi dock kritiskt reflektera kring 
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tillvägagångssättet. En av publikationerna som vi undersökt hade en hög siffra på samverk/sida, detta 

då den gör en kunskapsöversikt om samverkansinterventioner. Samverkansinterventionerna handlar 

således inte så mycket om samverkan utan istället om interventioner och framförallt i andra länder, 

något som inte är av intresse för denna studie då vi vill undersöka begreppet samverkan i en svensk 

myndighetskontext. Hade vi genomfört urvalet på annat sätt hade publikationen kanske inte valts ut till 

studiens empiri. Således kan siffran samverk/sida inte antas svara för graden av relevans för studien.  

Etiska överväganden      

I denna del kommer vi att redogöra för de etiska överväganden vi gjort inför och under studiens gång.  

 Studiens material består av insamlade publikationer vilket gör att vi anser att vi inte behöver ta 

samma etiska överväganden i beaktande som om vi exempelvis skulle ha använt oss av intervjuer som 

metod. Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) är det vanligt att en talar om att skydda 

personer som medverkar i forskning när en talar om forskningsetik och då inga personer medverkar i 

vår studie kommer vi istället beakta det som God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) kallar för 

forskaretik. Forskaretik handlar bland annat om forskarens ansvar för forskningen samt forskarens roll 

och beteende (Vetenskapsrådet, 2011). Vi behöver exempelvis inte ta hänsyn till Lagen om 

etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) då vi inte gör en studie som involverar 

forskningspersoner, vi är dock likväl undantagna denna lag då vi är studenter på grundnivå. 

 Trots att vår studie inte faller in under ovanstående lag förtydligar God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) att vi fortfarande måste ta hänsyn till etiska kraven som finns och även själva 

etiskt reflektera kring studien. God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) gör en sammanfattning av 

de krav som ställs på forskaren, vilka är: 

 

1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12) 

 

Dessa krav på forskaren är de vi främst eftersträvat att ta hänsyn till och beakta genom att vid de olika 

stegen i forskningsprocessen ha gått tillbaka och sett över dessa punkter och ifall det är någonting som 

vi inte följer och för att ha dem i åtanke under studiens utveckling. 
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Sammanfattning 

Ovan har vi redogjort för studiens metodologiska utgångspunkter och val, detta eftersom det påverkar 

utförandet och tolkandet av studien empiri. Från detta kapitel tar vi med oss att texter påverkar och 

formar människors syn på samhället och att vi avser att undersöka vad publikationerna säger, inte vad 

Socialstyrelsens avsikt med publikationerna är. Den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen 

gör att kunskapen ständigt utvecklas och att vi är påverkade vår förförståelse då det påverkar den 

subjektiva tolkningen av fenomenet i sig. Samt att vårt val av metod och material gör att vi inte kan 

uttala oss om hur den faktiska samverkan ser ut, bara hur det beskrivs enligt publikationerna.  
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Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera de relevanta delarna av de publikationer som vi har studerat 

och som därmed utgör vår empiri. Vi har valt att dela upp resultatdelen i tre stycken huvudrubriker 

utformade efter studiens tre frågeställningar, detta för att tydligt knyta an det empiriska materialet till 

vad vi syftar till att undersöka i studien. I metodkapitlet har vi tydliggjort för vad vi menar med varje 

frågeställning. Under varje huvudrubrik kommer sedan underrubriker att finnas som redogör för de 

olika teman vi funnit inom varje frågeställning. Därefter avslutar vi med att sammanfatta vad vi tagit 

med oss från publikationerna. Vi börjar dock med att närmare presentera de utvalda publikationerna 

som studerats. 

 

De utvalda publikationerna 

Det empiriska materialet som undersökts i studien är, som tidigare redogjorts för, sju stycken 

publikationer publicerade av Socialstyrelsen mellan 2012 och 2017. Alla publikationerna uppfyller tre 

kriterier: de behandlar 1) samverkan, 2) socialtjänsten och 3) barn och unga. Nedan följer en 

redogörelse för publikationerna.  

 Den första publikationen är Lagstiftning om samverkan kring barn och unga - en sammanfattning 

om ansvarsfördelning och gavs ut år 2015. Som det framgår av namnet så är det huvudsakliga fokus 

för publikationen den aktuella lagstiftningen som finns gällande samverkan och barn och unga. 

Bestämmelserna som tas upp berör socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Vidare i 

föreliggande studie kommer publikationen att benämnas som publikation 1.  

 Studiens andra publikation utgavs av Socialstyrelsen 2013 och heter Samverka för barns bästa – en 

vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. I publikationen ges en sammanställning av 

kunskapsläget på området och hänvisar till forskning, utvärderingar, utvecklingsarbete och tillsyn med 

huvudsyftet att förbättra de insatser som ges barn och unga. Publikationen kommer hädanefter att 

benämnas som publikation 2.  

 Sociala insatsgrupper – Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott är den 

tredje publikation som undersöks i studien. Den publicerades år 2016 och beskriver förberedelse, 

genomförande och uppföljning av det arbete som samordnas av socialtjänsten och syftar till att ge stöd 

till unga personer som är i riskzonen för att begå brott. Publikationen kommer vidare benämnas som 

publikation 3 i denna studie.  

 Den fjärde publikationen som studerats är Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt 

ansvar och utgavs 2013 av Socialstyrelsen och Skolverket. Syftet med publikationen är att vara ett 

kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan för att förbättra för placerade barn 
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då forskning visar att dessa har sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittet. Vidare kommer 

studien att hänvisas till som publikation 4.  

 Studiens femte publikation är Kartläggning av samverkansinterventioner med syfte att motverka en 

kriminell livsstil bland unga och är en systematisk kartläggning av genomförda nationella och 

internationella interventioner för att förebygga en kriminell livsstil hos unga genom samverkande 

välfärdsaktörer. Den gavs ut 2012 och kommer hädanefter benämnas som publikation 5.  

 Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av 

ansvar, rättsläge och samverkan är studiens sjätte studerade publikation. Den gavs ut 2013 och 

författarna bakom publikationen är Socialstyrelsen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och 

landsting och syftar till att beskriva ansvarsfördelningen för den aktuella gruppen placerade barn 

mellan Migrationsverket och socialnämnderna. I studien kommer publikationen vidare att kallas för 

publikation 6.  

 Den sjunde och sista publikationen studerad i föreliggande studie är Öppna jämförelser 2014 – 

Social barn- och ungdomsvård – Nationella resultat och metod. Publikationen utgavs 2014 och är en 

jämförande redovisning av kommunernas kvalitetsarbete för gruppen barn och unga. Vidare i studien 

kommer publikationen att benämnas som publikation 7. 

 

Enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga, 

vilken innebörd tillskrivs begreppet samverkan?  

Definition av begreppet samverkan 

I det empiriska materialet framgår att samverkan definieras på olika sätt, och i vissa fall inte alls i 

publikationerna. Definitionen av begreppet samverkan är identisk i publikationerna 2, 4 och 7 och 

lyder som följer: “någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till 

en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (publikation 2, s. 17, publikation 4, s. 15, 

publikation 7, s. 41). Både publikation 2 och 4 skriver att definitionen av samverkan ursprungligen 

kommer från publikationen Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar 

att fara illa som är publicerad år 2007 av Socialstyrelsen tillsammans med Rikspolisstyrelsen och 

Myndigheten för skolutveckling (en myndighet som lades ner 2008 men vars verksamhet idag till stor 

del ingår i Skolverkets arbete). Publikation 4 gör det dessutom tydligt att de använder definitionen från 

Strategi för samverkan då det är en nationell strategi. Utöver ovanstående definition kan vi, utifrån 

publikation 4, förstå att det finns fler definitioner av samverkan. Publikation 4 hänvisar nämligen 

dessutom till professor Berth Danermark som menar att samverkan är ”medvetna, målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en avgränsad grupp avseende ett definierat problem” 

(s. 133-134).  



   

 

  31 

 Publikation 6 menar att samverkan måste ske både på ett övergripande plan samt på en individnivå 

men definierar endast vad samverkan på individnivå innebär på följande sätt: ”Samverkan på 

individuell nivå innebär att man arbetar gemensamt i de ärenden där flera huvudmäns kompetens och 

resurser behövs, både för utredningen och i valet av och genomförandet av insatserna för barnet och 

familjen.” (s. 18). Publikation 5 ansluter sig inte till ovanstående definitioner utan skriver istället att: 

 

Samverkan innebär aktiviteter där någon form av gräns överskrids, som sker kring något och som har 

ett syfte. När vi talar om samverkan i denna rapport avser vi att minst två aktörer, exempelvis de sociala 

myndigheterna, polisen eller skolan, arbetar gemensamt för att förhindra att unga människor utvecklar 

en kriminell livsstil respektive för att underlätta avhopp från kriminella grupperingar. Detta kan ske i 

flera steg, som till exempel planering, genomförande och uppföljning. 

(Publikation 5, s. 11)  

 

En definition på vad som avses med begreppet samverkan ges varken i publikation 1 eller 3. 

Användandet av ordet samverkan 

För att få en djupare förståelse för samverkansbegreppets innebörd behöver vi, förutom att veta den 

faktiska definitionen av begreppet, få en tydligare bild över användandet av ordet.  

 Publikation 2 har i inledningskapitlet en lista med definitioner och beskrivningar av begrepp som 

behöver förtydligas i publikationen, där definieras samverkan, som beskrivet ovan, men även andra 

likartade ord som beskriver något typ av arbete som sker mellan olika aktörer. Publikation 2 skriver att 

samarbete innebär ”ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift och som kan ske 

både på ett organisatoriskt och mellanmänskligt plan.” (s. 17). Vidare definieras begreppet 

samordning som ”koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större 

effektivitet.” (s. 17) och innebörden av begreppet samråd är ”att överlägga/konsultera med en annan 

part för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt.” (s. 17). 

Genom att definiera samverkan, samarbete, samordning och samråd som olika begrepp låter 

publikationen oss förstå att dessa ord inte har samma innebörd och inte går att använda synonymt med 

varandra. I samma publikation står det samtidigt att det i lagstiftning kan variera vilket ord som har 

använts för att beskriva samverkan, samråd eller samordning och att dessa ord helt eller delvis ändå 

kan ha samma innebörd.  

 Publikation 1 som framförallt är en genomgång av lagstiftning som berör samverkan kring barn och 

unga använder i enlighet med det både samverkan och samordning på följande vis: ”I dessa situationer 

ska socialnämnden samverka med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för 

att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar 

varandra.” (s. 3). I publikation 6 kan vi finna följande mening: ”När barn ska utvisas eller avvisas har 

som tidigare nämnts regeringen framhållit att socialnämnden kan samarbeta med olika aktörer när 

nämnden utarbetar en plan för den fortsatta vården och återändandet [sic] till hemlandet. Aktörerna 
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som nämnden då kan samverka med är Migrationsverket, de sociala myndigheterna i hemlandet samt 

frivilligorganisationer och samfund i både Sverige och hemlandet.” [vår kursivering] (s. 19). Här blir 

det tydligt att samverkan används synonymt med andra ord som är närbesläktade, något som vi även 

funnit exempel på i publikation 3. Vidare används samverkan som begrepp i samtliga publikationer, 

förutom i publikation 1, ofta sammansatt med andra ord. Exempel på sådana sammansättningar är 

samverkans-avtal, -struktur, -kunskap, -arbetet, -möte, -insatser, -modeller, -program, -aktör, -

interventioner eller -behov. I dessa fall får samverkan i kombination med det andra ordet en ny 

betydelse. 

Förväntan på samverkan  

Ovan definieras vad begreppet samverkan är och hur det används utifrån empirin, men hur kan vi 

vidare förstå samverkansbegreppet så som det är framställt i publikationerna? 

 I sammanfattningen av publikation 2 står det att  

 

Det finns kunskapsstöd som visar att samverkan som utvecklats tillsammans med ett systematiskt 

arbetssätt ger positiva och snabbare resultat för barnen. Det finns också stöd för att samverkan kan ge 

de samverkande aktörerna en tydligare bild av målgruppen och dess behov och därmed kan behoven 

upptäckas och insatserna sättas in tidigt.  

(Publikation 2, s. 10) 

 

I den inledande meningen av publikation 1 står det att ”Samverkan är nödvändig för många barn och 

unga.” (s. 1). Medan det i publikation 3 står att ” Det är vanligt att samordnaren är en nyckelperson i 

arbetet med att driva på samverkansarbetet så att det kommer till stånd och lever vidare.” (s. 11). 

Meningar så som dessa kan genomgående påträffas i samtliga publikationer.  

 Samverkan sammanförs ofta med positiva ordalag vilket vi ger exempel på ovan, men samverkan 

används även i mer neutralt laddade ordalydelser, exempel på detta ges i publikation 6 där det står att 

”Nämnden ska då samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.” (s. 18) eller i 

publikation 2: ”Frågorna om avtalens innehåll samt om hur samverkan fungerar varierade i viss mån 

gentemot de olika verksamheterna.” (s. 61). I det empiriska materialet har vi inte funnit exempel där 

samverkan beskrivits i negativa formuleringar men publikation 2 redogör dock för att effekterna av 

samverkan mellan verksamheter och aktörer är svåra att tillägna någon vetenskaplig evidens. Samt att 

det inte heller finns någon fullständig kunskap om hur samverkan är etablerat eller hur samverkan 

fungerar mellan verksamheter och aktörer. Publikation 2 skriver även att ”Det är mycket ovanligt att 

det finns en formaliserad uppföljning och utvärdering av resultaten av samverkan” (s. 71). Publikation 

5 skriver i linje med det att ”Det finns inget säkert vetenskapligt stöd för att samverkansinterventioner 

skulle fungera bättre än ordinarie insatser” (s. 7) och hänvisar till samverkan mellan välfärdsaktörer 

när det gäller interventioner för unga personer i riskzonen att hamna i ett kriminellt beteende.  
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 Publikation 4 framhåller att aktörer inte ska samverka när det inte är nödvändigt, istället 

rekommenderas aktörerna lösa problemen på egen hand om de har kunskapen till detta. De skriver i 

publikation 4 att “I stället bör samverkan endast användas som medel för att lösa komplexa problem 

där kompetens från flera professioner är nödvändig.” (s. 134). I publikationen skriver de att både 

praktiker och forskare har varnat för just detta, att samverka för samverkandets skull, och inte för att 

det egentligen behövs. I publikation 4 skriver de att det ska finnas ett behov och ett tydligt syfte för 

samverkan och uttrycker vidare att ”Samverkan är ett medel, inte ett mål i sig.” (s. 134). Denna, 

nästintill exakta, mening uttrycks även i publikation 2. 

Förutsättningar och hinder för samverkan 

Alla publikationer förutom publikation 1 tar upp förutsättningar och hinder för samverkan. I tre 

stycken publikationer hänvisar de till tre komponenter för en fungerande samverkan: styrning, struktur 

och samsyn. Komponenterna är framtagna av Socialstyrelsen och publicerade i publikationen Strategi 

för samverkan (2007) och publikation 2 menar även att forskning hävdar att de ”är grundläggande 

förutsättningar för god samverkan” (s. 26). I publikationen beskrivs sedan utförligt vad de olika 

komponenterna innefattar och menar att styrning behövs på alla ledningsnivåer då det är där som mål 

för samverkan ska formuleras och förankras även i verksamhetens lägre nivåer. Styrning beskrivs även 

vara viktig för att säkerställa att verksamhetens uppdrag och mål blir förenliga med lagstiftning och 

ekonomiska förutsättningar. Struktur beskrivs i publikation 2 som ett samverkanssystem där målen 

och målgrupper förtydligas och definieras på verksamhetsnivå. Samsyn mellan verksamheter och 

aktörer som ska samverka är centralt då aktörerna behöver ha förståelse för och kunskap om varandras 

roller, uppdrag och värderingar så att de aktörer som samverkan kan få samma bild av situationen. Om 

aktörerna inte har denna kunskap, om de till exempel har orimliga eller för höga förväntningar på 

varandra kan det bli ett hinder för samverkan. Även publikation 4 och publikation 7 tar upp dessa tre 

komponenter och publikation 7 hänvisar dessutom till publikation 2 och den beskrivning av styrning, 

struktur och samsyn som ges där.  

 När det kommer till hinder för samverkan finns det i publikation 2 en rubrik som lyder ”Otydliga 

uppdrag hinder för samverkan” (s. 30) medan det i publikation 4 ägnas en hel sida åt 

Samverkanshinder och på vilken det exempelvis står att ”En bidragande orsak till att samverkan 

försvåras kan vara att det uppstår en viss begreppsförvirring när parterna gör olika tolkningar av 

gemensamma begrepp.” (s. 34). Liknande formuleringar och förtydliganden om vilka hinder som finns 

för samverkan återfinns i publikation 5. Av publikationerna (dock ej publikation 1) att döma 

diskuteras förutsättningar och hinder för samverkan i relativt stor uträckning.  
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Enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga, 

vilka anledningar finns till att samverka? 

I studiens empiriska material framkom olika förklaringar som svarar för vilka anledningar det finns till 

att samverka. Vilka vi har delat in i nedanstående kategorier för att enklare förstå det empiriska 

materialet.  

Individens behov 

En återkommande förklaring till vilka anledningar det finns till att samverka är att tillgodose 

individens behov. Individen i publikationerna anges framförallt vara barnet eller den unge medan det i 

något enstaka fall hänvisas till familjens behov – i båda fallen är det i alla fall behovet hos en eller 

flera personer som på något vis tar emot stöd från aktörerna som samverkan syftar till att tillgodose.  

 I publikation 2 tydliggörs det vid flertalet ställen att samverkan syftar till att stödja barnets behov, 

ett exempel på en formulering är då de skriver att ”Målet med samverkan att barn och unga som har 

behov av insatser från flera verksamheter får det på ett sådant sätt att insatserna verkligen leder till 

stöd för barnets situation och utveckling.” (s. 15). Även i publikation 1 beskrivs anledningen till 

samverkan vara att motverka att barn far illa och i publikation 4 skrivs att anledningen till samverkan 

är att insatser för barn och unga ska vara väl samordnade, passande och lämpliga för barn och ungas 

behov. I publikation 4 hänvisas även till ett tvärprofessionellt samverkansprojekt kallat SkolFam som 

syftar till att berörda parter ska samverka kring skolsituationen för att förbättra denna för enskilda 

barn. Även publikation 7 menar att anledningen till samverkan är att tillgodose barnen eller de ungas 

behov medan publikation 5 uttrycker att syftet är att underlätta för individer att komma ur kriminella 

sammanhang. Publikation 3 beskriver liknande att anledningen till samverkan är att förhindra och 

förebygga kriminalitet hos ungdomar och skriver även att samverkansmodeller syftar till att förebygga 

att unga utsätts för brott. Publikation 2 menar även att samverkan syftar till att olika insatser inte 

motverkar varandra hos personer som behöver insatser från olika håll. I publikation 2 står det i 

förordet att ”För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på 

barnets situation och behov samt att samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt.” (s. 

3). Här syftar alltså samverkan inte bara fylla barnets behov utan även familjens. I publikation 6 står 

det inte explicit att samverkan sker för att tillgodose barnet eller den unges behov. 

Samhället och organisationers behov 

I publikation 2 har vi funnit formuleringar som uttrycker att anledningen till samverkan är att effektivt 

använda samhällets och organisationers resurser. Ett exempel på en sådan formulering lyder som 

följer: ”För att utnyttja samhällets resurser mer effektivt är det viktigt att de berörda huvudmännen 

samverkar när insatserna planeras och genomförs.” (s. 21). Publikationen uttrycker även att samverkan 
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är en långsiktig ekonomisk investering. Projektet riktade sig till barn och unga med psykisk ohälsa 

samt psykisk sjukdom och utfördes av Sveriges kommuner och landsting (SKL) mellan 2009-2011. 

Enligt publikation 2 står det i rapporten att  

 

Tidiga och synkroniserade insatser resulterar i lägre extrakostnader redan under ungdomsåren, drygt 2 

miljoner kronor. I ett längre perspektiv görs en ännu mer påtaglig samhällsekonomisk vinst eftersom ett 

barn som har fått rätt insatser i rätt tid sannolikt kommer att kunna delta på arbetsmarknaden (helt eller 

delvis) som vuxen. Lågt räknat kostar en långtidsarbetslös individ samhället cirka 150 000 kronor per 

år. De ackumulerade kostnaderna för en individ som aldrig kommer in på arbetsmarknaden blir cirka 

sex miljoner kronor fram till pensionsåldern. 

(Publikation 2, s. 48-49).  

 

 

Publikation 2 beskriver vidare att det kan vara nödvändigt med samverkan mellan olika aktörer för att 

utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd ska fungera då den är mycket resurskrävande. 

Även här kan vi alltså se ett perspektiv som tyder på att samverkan syftar till att disponera samhällets 

och organisationens resurser på ett effektivt sätt. Ytterligare en formulering i publikation 2 behandlar 

samverkan inom den sociala barnavården där det framkommer att samverkan inte bara syftar till att 

uppnå förbättrad hälsa och uppväxtmiljö för barn och unga som är placerade utan att det även ger 

”möjlighet till egen försörjning i vuxen ålder” (s. 65).  

 Anledningen till samverkan är, enligt publikation 4, att på ett övergripande plan se till att de 

missförhållanden, som vissa barn och unga lever under, ska placeras in i en samhällelig kontext och 

därmed strategiskt kunna utveckla arbetet med barn och unga. Medan publikation 7 beskriver att 

anledningen till samverkan är att stärka kontinuitet, förutsägbarhet och stabilitet. Samverkan kan alltså 

också syfta till utvecklingsarbete. Det sista två exemplen i denna kategori har vi båda funnit i 

publikation 4. Där beskriver de att anledningen till samverkan är att dels säkra kvaliteten i olika 

verksamheter samt att fylla kunskapsluckor då olika verksamheter som arbetar med samma individ 

ofta besitter olika kunskap och även ofta bristfällig kunskap om de andra verksamheterna. De exempel 

som givits ovan och som tyder på att anledningen till samverkan kan vara att det fyller samhällets eller 

organisationers behov har inte kunnat utläsas i någon annan publikation än i publikation 2 och 4. 

Lagen 

När det kommer till vad samverkan syftar till så har vi i några publikationer funnit formuleringar som 

hänvisar till lagar eller rättigheter när det kommer till samverkan. Publikation 2 beskriver att syftet 

med samverkan kan vara att säkerställa att barns rättigheter enligt barnperspektivet efterföljs samt att 

”det finns lagstöd för att olika verksamheter ska samverka när barnet eller den unge behöver insatser 

från flera samhällsinstanser.”(s. 9). Formuleringen uttrycker här både att syftet med samverkan är att 

följa de lagar som finns kring samverkan, samt att fylla barnet eller den unges behov. När publikation 

2 hänvisar till de riktlinjer för samverkan som Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
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Götalands län fastställde 2005 (kallade Västbus) så är de mer konkreta: ”Som följer av 5 kap. 1 a § 

SoL, har socialnämnden ett huvudansvar och ska initiera samarbete där andra myndigheter är skyldiga 

att medverka.” (s. 53). Även publikation 1 hänvisar till SoL där flertalet lagar finns som reglerar 

samverkan.  

 Både publikation 1 och 2 beskriver att socialtjänst och verksamheter enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) ska  

 

identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i 

verksamheten. På samma sätt gäller för hälso- och sjukvården att vårdgivaren ska identifiera de 

processer där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada. 

(Publikation 1, s. 5) 

 

 

Publikation 2 beskriver även att syftet med lagstiftning kring samverkan är att det ska finnas en tydlig 

arbetsbeskrivning och ansvarsfördelning. Publikation 4 beskriver att syftet med en fungerande 

samverkan är att placerade barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda, till exempel när det 

kommer till hälso- och sjukvård såsom rätten till hälsoundersökning. 

Formuleringar utan förtydligande om behov    

Ovan har tre kategorier utformats som svar på frågan vilka anledningar det finns till att samverka 

enligt publikationerna. Denna sista kategori är ägnad åt de formuleringar som är mindre tydliga när det 

gäller vem som vinner på samverkan men ändå tydligt svarar på varför organisationer ska samverka.  

 Enligt publikation 3 kan syftet med samverkan vara att samordna ungdomarnas insatser så att de 

”slipper fara runt hos olika myndigheter.” (s. 23). Även publikation 5 beskriver att anledningen till 

samverkan är att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil vilket blir ett gemensamt mål för de 

samverkande. Ovanstående anledningar till samverkan kan både tolkas vara för organisation och 

samhälle samt för barnet eller ungdomen i fråga. Publikation 2 beskriver att anledningen till 

samverkan är att insatserna från olika verksamheter ska ge bästa möjliga resultat samt att få kommuner 

och landsting att arbeta gemensamt med vissa mål för att kunna identifiera och ge lämpliga insatser. 

Här förtydligas således återigen inte vidare vems behovs som fylls till följd av samverkan. Varken 

publikation 6 eller 7 beskriver vilka anledningar det finns till att samverka.  

 

Enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga, På 

vilket sätt påverkas människor och organisationer av samverkan? 

Den tredje frågeställningen som vi kategoriserat vårt material utefter består framförallt av två 

kategorier: barn och unga samt organisation och syftar till att påvisa på vilket sätt samverkan påverkar 

människor och organisationer.  
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Aktörer 

En del i att förstå på vilket sätt människor och organisationer påverkas av samverkan är att tydliggöra 

vilka aktörer som omfattas av samverkan enligt publikationerna.  

 Återkommande i publikationerna är aktuella aktörer: socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polis 

och skola. Exempel på hur dessa aktörer presenteras ges exempelvis i publikation 2 där det står att 

“Samverkan för barn och unga är en viktig nationell angelägenhet och omfattar staten samt 

kommunerna och landstingen och deras arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL).” (s. 13) och skriver vidare att ”Myndigheter såsom Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Polisen kan även vara inblandade i samverkan kring ett enskilt barn. Andra 

viktiga samverkansparter på lokal och regional nivå är privata och idéburna aktörer. Samverkan 

behövs på alla nivåer – lokalt, regionalt och nationellt.” (s.13). Utöver ovanstående aktörer framhåller 

publikation 4 att skola är en viktig aktör i samverkan och förtydligar att ”Parten ’skola’ omfattar 

förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, elevhälsa och annan verksamhet som 

enligt skollagen ingår i skolväsendet.” (s. 34-35). Enligt publikation 6 är även stat och sociala 

myndigheter i andra länder i vissa fall aktuella aktörer för samverkan då barn som blivit placerade ska 

utvisas eller avvisas från Sverige enligt Utlänningslagen.  

 Utöver ovanstående aktörer framgår det av publikationerna att samverkan även påverkar barnet 

eller den unge, familj, familjehem eller andra närstående personer.  

Påverkan på barn och unga 

I publikationerna kan vi framförallt se formuleringar som menar att det är barnet eller den unge som 

samverkan påverkar. Somliga exempel är konkreta exempel på hur samverkan påverkar medan andra 

formuleringar konstaterar att barnen påverkas, ej på vilket sätt. Vi har nedan valt att ge exempel på 

båda varianter.  

 Publikation 2 beskriver att samverkan kan leda till att barn får ökad närvaro i skolan, minskar sitt 

missbruk, får bättre relation med föräldrar, får mer tillit för skolan samt effektivare vård och 

behandling. Även publikation 4, som hänvisar till forskning gjord utomlands, menar på att samverkan 

mellan aktuella aktörer gör att barn som är placerade lyckas nå större framgång i skolan. Publikation 4 

tar även upp ett exempel från projektet Fortsättnings-vis och skriver att 

 

samverkan med den ideella sektorn och fritidsförvaltningen är särskilt betydelsefullt inför avslutningen 

av en placering. För att bryta tidigare destruktiva mönster har nämligen flertalet barn och unga byggt 

upp fritidsintressen under sin placering…. samverkan var en förutsättning för att barnet eller den unges 

återkomst från ett särskilt ungdomshem till hemkommunen och hemskolan ska fungera.... 

(Publikation 4, s. 77).  

 

Det blir i exemplet tydligt att samverkan påverkar barn och unga när deras placering avslutas.  
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 Vidare i publikationerna lyfts andra aspekter av samverkan och hur det påverkar barn och unga. 

Publikation 5 menar att samverkan med många aktörer kan leda till att flera personer får information 

som de egentligen inte behöver ha om en ungdoms personliga omständigheter. Även publikation 3 

beskriver en liknande konsekvens av samverkan: ”En del ungdomar som deltagit i sociala 

insatsgrupper har beskrivit att de oroat sig för att man kommer att prata om saker som de inte vill dela 

med alla i rummet, till exempel med föräldrarna eller andra inbjudna.”(s. 24). Publikation 4 skriver att 

bristfällig samverkan kring barn kan leda till risker och negativa konsekvenser för barnet, till exempel 

då barnet kan falla mellan stolarna. Att få till en bra samverkan kan ta tid och väntetiden kan upplevas 

som väldigt lång för ett barn, därför är det, enligt publikation 2, av största vikt för verksamheterna att 

sträva mot att inte ha långa väntetider när det kommer till barn och unga. Publikation 2 beskriver även 

att barn påverkas av samverkan mellan till exempel statliga myndigheter eller andra aktörer och de 

beslut de tar eller vilka insatser de beslutar om men att de påverkas mest av de beslut som tas i 

landsting och kommun. Dock skriver publikationen att de effekter som samverkan får på barn och 

unga är svåra att visa på med en vetenskaplig evidens. 

Påverkan på organisation 

Samverkan påverkar inte bara individerna vilka det samverkas kring utan publikationerna formulerar 

även exempel på hur samverkan kan påverka organisationerna.  

 Publikation 2 menar att samverkan kan leda till att de involverade aktörerna får en helhetssyn och 

därigenom lättare kan identifiera behov och sätta in insatser tidigare. Samverkan kan även leda till ”att 

skola och socialtjänst får enhetliga begrepp och ett gemensamt språkbruk. Det underlättar också för 

respektive verksamhet att tydliggöra och avgränsa sitt uppdrag. ” (s. 11). I relation till språkbruket 

skriver publikation 4 att  

 

En bidragande orsak till att samverkan försvåras kan vara att det uppstår en viss begreppsförvirring när 

parterna gör olika tolkningar av gemensamma begrepp. Därtill finns det även en osäkerhet om hur 

sekretesslagstiftningen ska tillämpas i enskilda fall. Insatserna runt barnet blir då splittrade och 

samordnas inte tillräckligt.  

(Publikation 4, s. 34).  

 

Även publikation 2 menar att samverkan, med många inblandade aktörer kan komplicera överblicken 

kring barnet eller den unge samt de olika aktörernas egna insatser. Publikationen menar också att 

samverkanslagstiftning påverkar verksamheternas beskrivning och fördelning av arbete och ansvar. 

Publikation 1 och publikation 6 tar inte upp på vilket sätt människor och organisationer påverkas av 

samverkan. 
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Sammanfattning 

Genom det presenterade resultatet har vi försökt lyfta ut de övergripande teman som utvunnits i 

empirin för att på så sätt tydliggöra innehållet i publikationerna. Något som är nödvändigt för att 

kunna möjliggöra den kommande analysen av innehållet i publikationerna. Utifrån vår resultatdel kan 

vi se att publikationerna såväl kan vara stringenta samt uttrycka motstridiga formuleringar, både inom 

publikationen och mellan de olika. Något som kommer att analyseras vidare i nästa avsnitt.  
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Analys  

I detta avsnitt ämnar vi att teoretiskt resonera kring och analysera vårt resultat. Här kommer vi utifrån 

vår tidigare kunskap, bestående av tidigare forskning och teori, att utveckla vår förståelse av begreppet 

samverkan i publikationerna. Vi kommer att analysera studiens resultat i linje med dess syfte som är 

att fördjupa förståelsen av hur samverkansbegreppet förstås och används i en svensk 

myndighetskontext.  

 För att förstå studiens resultat kommer vi att hämta kunskap från en avhandling av Johansson 

(2011) och en teori av Oliver (1990). Johansson (2011) skriver om tre idéer av samverkansbegreppet 

medan Oliver (1990) har kategoriserat sex orsaker till varför organisationer samverkar. Således har 

den kunskap som presenteras av de båda författarna anknytning till föreliggande studies 

frågeställningar. De båda författarna baserar sina antaganden på observationer av annan 

samverkansforskning vilket gör att en del av forskningens övergripande synsätt på samverkan finns 

representerade i författarnas kategoriseringar. Med det sagt är vi såklart medvetna om att denna 

kunskap om samverkan är tolkade och kategoriserade av Johansson (2011) och Oliver (1990) vilket 

innebär att författarna därmed har satt sin prägel på de utarbetade kategorierna. Vi menar ändå att 

dessa kategorier speglar en del av den samverkansforskning som finns, vilket legitimerar att de 

används som analysverktyg i denna studie.  

 Det finns två syften till varför vi har valt att använda Johansson (2011) och Oliver (1990) i 

föreliggande analys. För det första vill vi se om författarnas utarbetade kategorier går att återfinna i 

resultatet från den studie som vi har genomfört. Något som är relevant då det är intressant att se om 

synen på samverkan reproduceras och därmed återfinnas i olika kontexter. För det andra så menar vi 

att analysen som görs utifrån Johansson och Oliver på denna studies resultat hjälper oss att förstå 

publikationernas syn på samverkansbegreppet i ett än större perspektiv då det kommer att hjälpa oss 

att tillämpa ytterligare en teori som vi menar går att applicera på samverkansbegreppet, nämligen 

Meyer och Rowans (1977) rationaliserade myter. Teorin tillhör inte samverkansforskningen utan 

bidrar snarare till en förståelse för samverkan inom en organisationskontext. 

  

Innebörden av begreppet samverkan  

För att vidare förstå innebörden som tillskrivs begreppet samverkan har vi, som beskrivit ovan, valt att 

koppla studiens resultat till Johanssons (2011) avhandling om tre idéer gällande samverkansbegreppet, 

vilka är synergiidén, koordinationsidén och separationsidén. Genom att applicera Johanssons (2011) 

idéer på studiens resultat ämnar vi att undersöka både de faktiska definitionerna av 

samverkansbegreppet som ges i publikationerna men även hur begreppet används. Vi menar att 
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definitionen och användandet är kompletterande aspekter för att förstå den sammantagna innebörden 

av samverkansbegreppet.  

 Som det framgått i resultatet har samverkan definierats i fem av de sju publikationerna. Av dessa 

definitioner har tre stycken publikationer använt en identisk definition medan ytterligare tre 

definitioner framkommit i publikationerna. När det kommer till användandet av samverkansbegreppet 

varierar det både mellan och inom publikationerna, men sammantaget av resultatdelen visar att 

samverkan beskrivs i positiva eller neutrala formuleringar och i stor utsträckning sätts ihop med andra 

ord.  

 Johansson (2011) skriver att synergiidén av samverkansbegreppet innebär att det finns en förväntan 

på att resultatet av samverkan blir något som varje enskild aktör inte själv kan uppnå. I de specifika 

definitionerna av samverkan som beskrivs i publikationerna går det endast att urskilja från definitionen 

som ges i publikation 6 att samverkan faktiskt innebär att resultatet av samverkan inte kan uppnås utan 

de enskilda aktörernas olika kunskaper. I definitionen står det att samverkan innebär att “flera 

huvudmäns kompetens och resurser behövs, både för utredningen och i valet av och genomförandet av 

insatserna för barnet och familjen.” [vår kursivering] (s. 18). Då det står att flera aktörer behövs så 

tolkar vi det som att publikationen ser på resultatet av samverkan som något som bara kan bli till då 

fler aktörer bidrar till utfallet, synergiidén i ovanstående definition får därmed anses vara tydligt 

uttryckt.  

 I de övriga definitionerna är det inte explicit uttryckt att resultatet av samverkan endast är något 

som kan uppnås med hjälp av flera aktörers arbete. Däremot kan den definition som används i tre av 

publikationerna tolkas betyda att innebörden av samverkan är att de olika aktörerna inte kan uppnå 

resultatet själva då de skriver att “någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 

och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” [vår kursivering] 

(publikation ,2 s.17, publikation 4, s. 15, publikation 7, s. 41). Det står dock inte uttryckligen att de 

olika aktörernas resurser krävs för att nå ett annat resultat, även om det indirekt ändå får tolkas att 

resultatet blir annorlunda av att de olika aktörerna bidrar med sina specifika resurser och att det 

således indirekt ger uttryck för synergiidén.  

 När det gäller användningen av samverkansbegreppet finns det en annan formulering i 

publikationerna som visar synergiidén av samverkan. I publikation 4 uttrycks det att om en 

organisation har resurser att lösa ett problem på egen hand så bör organisationen inte samverka, det 

ska endast ske då “kompetens från flera professioner är nödvändig” [vår kursivering] (s. 134). Då de i 

publikationen använder ordet nödvändig tolkar vi det som att de olika aktörernas resurser leder till 

något mer än vad som skulle kunna uppnås på egen hand, annars menar vi att det inte skulle beskrivas 

som nödvändigt. Följaktligen får synergiidén av samverkan påstås vara representerad i exemplet. 
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Förutom ovan nämnda exempel har vi inte funnit fler formuleringar i publikationerna som ger uttryck 

för synergiidén av samverkan.  

 Vidare presenterar Johansson (2011) koordinationsidén som en andra kompletterande idé om 

samverkansbegreppets betydelse, den går ut på att aktörerna i samverkan äntrar med olika perspektiv 

men gemensamt kommer överens om en samstämmig syn på situationen och dess lösning. I 

publikationerna har inga formuleringar funnits som uttrycker koordinationsidén i sin helhet, dock har 

formuleringar som stämmer väl överens med delar av koordinationsidén påträffats. Gällande 

definitionerna av samverkan som formulerats i publikationerna så finns det inte skrivet att aktörerna 

går in i samverkan med olika perspektiv utan istället står det att aktörerna bidrar med “specifika 

resurser, kompetenser och/eller kunskaper” (publikation 2, s.17, publikation 4, s. 15, publikation 7, s. 

41) samt ”flera huvudmäns kompetens och resurser” (publikation 6, s. 18). Trots att ordet perspektiv 

inte finns i publikationerna, så tolkar vi det som att olika kunskaper medför att aktörerna har olika 

perspektiv på en situation. Således har vi valt att tolka att ovanstående definitioner tyder på att 

aktörerna tar med sig olika perspektiv in i samverkan, en del av koordinationsidén uppfylls i och med 

detta.  

 Den andra delen av koordinationsidén, att aktörerna ska nå en samstämmig syn på situationen och 

lösningen, går att återfinna i flera av definitionerna. Uppgiften i samverkan beskrivs i flera definitioner 

som gemensam, till exempel i valet av och genomförandet av insatserna för barnet eller den unge. För 

att genomförandet av den gemensamma uppgiften ska ske, så tolkar vi att, det krävs en någorlunda 

gemensam syn på situationen och dess lösning något som i så fall tyder på att definitionerna av 

samverkan i flera av publikationerna stämmer överens med Johanssons (2011) koordinationsidé. Idén 

uttrycks inte bara i de faktiska definitionerna av samverkan utan kommer också fram i användandet av 

samverkansbegreppet då ordet samsyn beskrivs. I tre av publikationerna tas tre komponenter av 

samverkan upp, samsyn ingår bland dessa komponenter. Samsyn som en del av samverkan beskrivs 

innebära att de olika aktörerna behöver ha förståelse för och kunskap om varandras roller, uppdrag och 

värderingar så att de samverkande aktörerna kan få en gemensam och tydlig bild av situationen. 

Således återfinns även här kordinationsidén av samverkan.  

 Den tredje komponenten som förklarar innebörden av samverkansbegreppet enligt Johansson 

(2011) är separationsidén, vilken innebär att varje aktör i samverkansarbetet bevarar sin roll och sitt 

uppdrag i förhållande till sin yrkesroll och tar självständiga beslut i förhållande till det. Samtidigt som 

den gemensamma synen på situationen utvecklas gemensamt. När det kommer till de definitioner av 

samverkansbegreppet som formulerats i publikationerna så kan separationsidén av samverkan inte 

bekräftas då ett sådant synsätt inte återfunnits i publikationerna. Inte heller när vi kollar på andra 

formuleringar i publikationerna som kan kopplas till användandet av samverka så kan vi hitta sådana 
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som kan tolkas ge uttryck för separationsidén av samverkan. Anledningen till detta går inte att utläsa i 

publikationerna utan går endast för oss att konstatera.  

 En möjlig anledning till att Johanssons (2011) tre idéer av samverkan inte återfunnits i stor 

utsträckning i resultatet kan vara att publikationerna generellt inte givit mycket utrymme att beskriva 

innebörden av samverkansbegreppet. Istället har utrymme givits till att beskriva förutsättningar och 

hinder för samverkan utan att vidare formulera vad samverkan innebär. Något som således även 

speglar sig i denna analys med Johanssons (2011) idéer.  

 Vår sammantagna tolkning av de olika definitionerna av samverkan som formulerats i 

publikationerna är att de i grova drag är sammanhållna och ger en något sånär samstämmig definition 

av begreppet samverkan. Gemensamt för definitionerna av samverkan är att det avser flera aktörer 

med olika kunskaper och resurser som arbetar gemensamt för att uppnå ett specifikt mål. Dock 

framkommer det i och med analysen av Johanssons (2011) tre idéer om samverkan att de olika 

definitionerna ändå pekar åt olika håll då endast en av definitionerna ger tydligt uttryck för 

synergiidén och att koordinationsidén går att utläsa i fyra av de sex definitionerna. Gemensamt för 

samtliga definitioner är dock att ingen ger uttryck för separationsidén. Utifrån detta utläser vi att det 

finns en varierad förväntan på samverkan och vad som innefattas i begreppet i de olika 

publikationerna.  

 Detta återspeglas även i användandet av begreppet i publikationerna där synergiidén endast 

återfinns i en publikation medan kordinationsidén uttrycks i tre. Separationsidén går ej heller att utläsa 

när det gäller användandet i publikationerna. Utifrån detta förstår vi att definitionen av samverkan och 

det faktiska användandet av begreppet inte skiljer sig åt, det som beskrivs ingå i begreppet 

överensstämmer alltså med hur begreppet sedan används i publikationen. Dock tolkar vi att den 

sammantagna innebörden av begreppet - som innefattar både definition och användning av samverkan 

- är fragmentarisk. Detta eftersom det i publikationerna innefattas skiftande idéer i varierande 

utsträckning i samverkan, således blir bilden av vilken innebörd som begreppet samverkan ges i 

publikationerna inte fullständigt sammanhållen. En möjlig anledningen till detta kommer vi att 

återkomma till då vi tillämpar Meyer och Rowans (1977) teori om rationella myter.   

 

Anledningar till samverkan 

För att vidare förstå vilka anledningar till samverkan som beskrivs i de valda publikationerna, kommer 

vi nu att applicera Olivers (1990) sex kategorier till varför organisationer samverkar för att se om 

publikationerna själva uttrycker orsaken till varför de behöver samverka. Detta för att, i linje med vår 

andra frågeställning, fördjupa förståelsen för vilka anledningar det finns till att samverka. I artikeln 

skriven av Oliver (1990) används termen interorganizational relationships, något som vi, i likhet med 

Lindberg (2009), valt att tolka som ett uttryck jämförbart med samverkan. Således anser vi det rimligt 
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att applicera Olivers (1990) sex generella orsaker på de utvalda publikationerna. De sex orsakerna är 

nödvändighet, asymmetri, ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet och förklarar grunden 

eller motivationen till varför organisationer väljer att samverka. I empirin har dock inte material 

återfunnits som kan förklaras med hjälp av kategorierna asymmetri och legitimitet. Vi kommer att 

använda dessa anledningar som ett verktyg för att se vilka anledningar till samverkan publikationerna 

uttrycker. 

 I publikationerna har vi funnit exempel som tyder på att orsaken till samverkan är en nödvändighet, 

det innebär att samverkan på något sätt är påtvingad, ofta till följd av lagstiftning. Valet att samverka 

är således inget som de enskilda organisationerna eller aktörerna får ta beslut om utan något som 

lagstiftats om. Exempel som visar på detta i publikationerna är allra tydligast i publikation 1, där hela 

publikationen är ägnad åt lagstiftning som reglerar samverkan mellan olika aktörer. I publikationen 

redogörs noggrant för vilka aktörer som berörs av vilka lagar när det kommer till samverkan för barn. I 

publikation 2 får vi även se tydliga exempel som visar på att samverkan är påtvingad genom 

lagstiftning när publikationen hänvisar till 5 kapitlet 1a§ i SoL där samverkan kring barn är lagstadgat. 

Även publikation 1 hänvisar till SoL och SOSFS 2011:9 när det kommer till anledning för samverkan. 

Dessa exempel från publikation 1 och 2 tolkar vi således vara ett uttryck för att aktörerna samverkar 

till följd av nödvändighet i enlighet med Olivers (1990) formulerade orsaker till samverkan.  

 Nästa kategori, ömsesidighet förklarar att organisationer samverkar då de har ett gemensamt mål att 

uppnå (Oliver, 1990). Denna kategori har bäst kunnat förklara publikationernas beskrivna anledningar 

till samverkan. I publikation 2 framkommer att samverkan syftar till att finna insatser som 

kompletterar varandra istället för att motverka varandra medan det i publikation 4 uttrycks att 

insatserna ska vara väl samordnade, passande och lämpliga samt att barn och ungas rättigheter ska bli 

tillgodosedda. Detta tyder på att organisationerna samverkar för att nå ett gemensamt mål för 

individen då insatserna syftar till samma sak - att individens behov tillgodoses. Anledningen till 

samverkan kan därmed kategoriseras som ömsesidighet då aktörerna arbetar för att finna rätt insatser 

för barnet eller den unges behov som blir det gemensamma målet. Liknande exempel ges i publikation 

1 där de hänvisar till att samverkan bör komma till stånd för att motverka att barn inte far illa medan 

publikation 5 menar att grunden till samverkan är det gemensamma målet att underlätta för individer 

att komma ur kriminella sammanhang. De exempel i publikationerna som hänvisar till barnet eller 

familjens behov väljer vi att tolka som förklaringar till samverkan som stämmer överens med 

ömsesidigheten mellan organisationer.  

 Nästföljande förklaring till samverkan mellan organisationer är effektivitet. Oliver (1990) menar att 

organisationerna vill öka sin inre effektivitet vilket således är anledningen till samverkan. När det 

gäller att insatser från olika aktörer inte skulle motverka varandra som beskrevs som anledning till 

samverkan i publikation 2 så kunde vi tolka att den var ett exempel på ömsesidighet mellan aktörerna. 
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Men vi kan dessutom förstå det som att organisationerna samverkar på grund av effektivitet då det inte 

är till exempel kostnadseffektivt för organisationen att låta ett barn eller en ungdom få andra insatser 

från andra aktörer som motverkar den egna givna insatsen. Att det finns två stycken bakomliggande 

orsaker till samverkan är inte ovanligt menar Oliver (1990) och således kan vi förstå arbetet mot 

motverkande insatser som både förklaringar på ömsesidighet och effektivitet. Vidare kan vi förstå 

ytterligare formuleringar i publikation 2 som uttryck för effektivitet då anledningen till samverkan är 

att utnyttja samhällets (och därmed organisationens) resurser effektivt och att göra långsiktiga 

ekonomiska investeringar enligt publikationen.   

 Stabilitet som anledning till samverkan innebär att skapa förutsägbarhet och minska osäkerhet för 

organisationen. Oliver (1990) beskriver hur det handlar om exempelvis brist på kunskap inom området 

som organisationen verkar. Således kan följande exempel från publikation 4 tolkas vara ett uttryck för 

stabilitet då anledningen till samverkan på ett övergripande plan är att placera in missförhållanden för 

barn och unga i en samhälleliga kontext för att på så vis kunna utveckla arbetet med gruppen. 

Ytterligare skäl till att samverka som bidrar till organisationers stabilitet uttrycks i publikation 4 vara 

att kvalitetssäkra samt att fylla de kunskapsluckor som organisationerna har om varandras arbete samt 

att få ta del av ny kunskap som respektive organisation besitter. Publikation 7 beskriver att syftet med 

samverkan är att stärka kontinuitet, förutsägbarhet och stabilitet. Enligt publikation 1 och 2 så är även 

lagstiftningens anledningar till samverkan att säkra kvaliteten på insatser som ges och kan därmed 

anses vara ett led i att förbättra organisationernas stabilitet. 

 Vi har nu analyserat vårt resultat utefter Olivers (1990) förklaringar till varför organisationer 

samverkar. I analysen har vi inte funnit exempel från empirin som konkret tyder på att 

organisationerna samverkar till följd av asymmetri eller legitimitet däremot har vi funnit att 

nödvändighet uttrycks i publikationerna framförallt då de hänvisar till lagtext om samverkan. Att 

ömsesidighet är den vanligast förekommande orsaken till samverkan som vi har funnit i 

publikationerna och förklarar att organisationerna samverkar för att uppnå det gemensamma målet - att 

barnet eller den unges behov ska tillgodoses. Att effektivitet som bakomliggande orsak till samverkan 

har identifierats i en av de sju publikationerna där det beskrivits bidra till samhälleliga och 

organisatoriska fördelar. Enligt publikationerna samverkar organisationerna även till följd av stabilitet 

då de uttrycker att samverkan är till för att kvalitetssäkra och kunskapsutveckla.  

 Det finns alltså flera olika anledningar till att samverka beskrivna i publikationerna, och beroende 

på vilken eller vilka anledningar som används för att legitimera samverkan så tolkar vi det som att 

resultatet av samverkan skulle kunna bli olika.  
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Samverkans påverkan på människor och organisationer  

Av ovanstående analys av Johanssons (2011) idéer kring samverkan och Olivers (1990) orsaker till 

samverkan framkommer det att publikationerna ger uttryck för att anledningarna till samverkan kan 

vara varierande samt att innebörden av samverkansbegreppet vid en första anblick är sammanhållen, 

men att vid närmare observation finns det en fragmentisering mellan de olika publikationerna. För att 

förstå varför så är fallet kommer vi nu att applicera Meyer och Rowans (1977) teori om rationella 

myter.  

 Meyer och Rowan (1977) menar att vissa institutionella regler som innefattar idéer och 

föreställningar kring en organisation och om lösningar på problem inom denna kan vara så kallade 

rationella myter. Givet ovanstående tolkningar - att innebörden av samverkan är fragmentiserad samt 

att orsakerna till samverkan varierar - så menar vi att samverkan skulle kunna vara en sådan rationell 

myt, nedan kommer de delar vi anser tyder på detta att redogöras för. 

 Samverkan beskrivs i publikationerna för det allra mesta med positiva ordalag, samverkan är 

nödvändig, samverkan bidrar till positiva och snabbare resultat, samverkan ska leva vidare. Att 

samverkan beskrivs i positiva ordalag tolkar vi innebär att begreppet används i syfte att ge legitimitet 

till verksamheten eller organisationen, något som tyder på att samverkan är en rationella myt. 

Organisationen vill visa att de anser att samverkan är bra då de skriver om det i positiva formuleringar. 

Det finns även en hel del lagstiftning och riktlinjer kring samverkan vilket på samma sätt tyder på att 

begreppet skapar legitimitet.  

 I publikationerna sätts samverkan ofta ihop med andra ord, exempelvis samverkansinsatser och 

samverkansmodeller, vi tolkar att detta visar på begreppets befästa position och förhöjda status hos 

Socialstyrelsen. Genom att kombinera ordet samverkan som vi då tolkar vara ett legitimt begrepp med 

andra ord skapas ord med ännu större status och legitimitet.  

 Publikation 2 och 5 tar dock upp att det är svårt att tillägna samverkan någon vetenskaplig evidens. 

Ett begrepp kan visserligen vara vedertaget utan att det tillskrivs någon vetenskaplig evidens men då 

det är lagstiftat kring samverkan och publikationerna ska fungera som vägledande inom 

Socialstyrelsen kan det anses vara motsägelsefullt att samverkan beskrivs som positivt utan att 

beskriva bevis för att samverkan faktiskt fungerar. Ovanstående delar överensstämmer med teorin om 

rationella myter och att samverkan skulle kunna vara en sådan. Enligt Meyer & Rowan (1977) utsätts 

inte rationella myter för företeelser som samordning, granskning eller utvärdering, myterna är så pass 

etablerade inom organisationen att de exempelvis inte granskas, de är i stället kopplade till företeelser 

som god tro och förtroende. Vi tolkar det alltså som att samverkan ger organisationer en legitim grund 

utan att riktigt besitta den legitimitet som tillskrivs begreppet. Organisationerna granskar alltså inte 

samverkan då det finns ett starkt förtroende till begreppet, samt att det har en hög legitimitet i 

organisationen.  
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 I publikation 2 och 4 förtydligas att samverkan i sig inte är ett mål, utan ett medel. Trots det visar 

studiens resultatet på att samverkan genomgående beskrivs som en lösning på olika “problem”. Till 

exempel skriver publikation 7 att samverkan syftar till att tillgodose barnets eller den ungas behov, att 

tillgodose ett barns behov är enligt oss ett mål och inte endast ett medel. Det benämns dock inte hur 

samverkan ska lösa dessa problem, utan endast att och vilka problem det handlar om. Trots att detta 

inte beskrivs, så framställs samverkan vara en lösning av publikationerna. Detta framkommer även av 

analysen utifrån Olivers (1990) orsaker till att samverka, att det finns flera olika anledningar till 

samverkan, och att det inte alltid är tydligt varför en samverkar. Exempel ges i publikation 6 och 7, där 

vilka anledningar till samverkan som finns inte beskrivs överhuvudtaget. Vilket blir problematiskt då 

det därmed kan påverka resultatet av samverkan. Även detta skulle kunna förklaras med att samverkan 

är en rationell myt, vilket innefattar att vara de bästa, och ibland de enda lösningarna på ett visst 

problem inom organisationen. Trots att det går att utläsa att det inte är helt klart hur samverkansarbetet 

ska gå till eller anledningarna till samverkan, så tillskrivs samverkan ändå vara den bästa och en 

självklar lösning på vissa problem.  

 I analysen baserad på Johanssons (2011) idéer om vad som ingår i samverkansbegreppet 

framkommer det att innebörden av samverkan beskriven i publikationerna är någorlunda 

fragmentarisk. Johanssons idéer uttrycks i publikationerna i skiftande utsträckning, något som gör att 

det varierar vad som ingår i samverkansbegreppet. En anledning till att det varierar skulle kunna vara 

sättet som rationella myter har en självklar position i de berörda organisationerna. Om vi ser på 

samverkan som en rationell myt så används samverkan för att öka möjligheterna till överlevnad och 

för att skapa stabilitet och ett sätt att möta efterfrågan på stabila myndigheter. I publikationerna blir det 

därmed viktigare att betona att de samverkar snarare än att förtydliga vad det innebär att samverka. Att 

innebörden av samverkan är fragmentarisk skulle kunna tolkas vara ett resultat av detta. Något som 

ytterligare går i linje med ovanstående är att två av publikationerna inte alls skriver en definition på 

vad samverkan innebär, vilket kan vara tecken på att den rationella myten samverkan är självklar hos 

Socialstyrelsen och därmed inte behöver förtydligas vidare.  

 Studiens resultatet visar dessutom att publikationerna på olika vis beskriver hur människor och 

organisationer påverkas av samverkan. Exempelvis beskriver publikation 2 att barn och unga påverkas 

av samverkan då det leder till ökad närvaro i skolan, minskat missbruk, bättre relation med sina 

föräldrar, mer tillit för skolan och effektivare vård och behandling. Publikationen beskriver då alltså 

att samverkan ger resultat och uppnådda mål, men det beskrivs inte hur detta egentligen går till, 

exempelvis vad det är i samverkan som leder till att barn minskar sitt missbruk. Detta tolkar vi som att 

det kanske inte är tydligt hur samverkan fungerar, men att begreppet ändå används flitigt då det ger 

legitimitet till organisationen. Att använda sig av ett begrepp som beskrivs öka barn och ungas 
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skolnärvaro, minska deras missbruk och ge dem bättre vård och behandling, genom enbart begreppet i 

sig tolkar vi vara praktiskt för aktörerna i fråga.  

 Två av publikationerna, 1 och 6, tar inte alls upp hur samverkan påverkar människor och 

organisationer, trots att de till stor del handlar om just samverkan. Att publikationerna inte ens tar upp 

hur samverkan påverkar tolkar vi är för att begreppet är så pass legitimerat och etablerat i 

organisationer att publikationerna inte ens behöver förklara hur samverkan påverkar eller vad det finns 

för belägg för att samverkan fungerar. Att så är fallet stämmer även det överens med att samverkan 

skulle kunna vara en rationell myt, samverkan är så etablerat och legitimerat i organisationer och 

verksamheter att det inte blir ifrågasatt.  

 

Sammanfattning 

Vi har i analysen applicerat Johanssons (2011) avhandling om samverkansbegreppet, Olivers (1990) 

teori om sex orsaker till samverkan samt Meyers och Rowans (1977) teori om rationella myter på 

studiens resultat. Vi har i analysen funnit exempel som passat väl in och bidragit till en djupare 

förståelse av materialet. Med hjälp av Johansson (2011) och Oliver (1990) har vi fått en förståelse av 

samverkansbegreppet där både innebörden och anledningarna till samverkan inte är helt sammanhållna 

utan framstår som fragmentariska. För att skapa en djupare förståelse för varför så är fallet har vi tagit 

hjälp av Meyer och Rowans (1977) teori om rationella myter, vilket har lett oss till uppfattningen att 

samverkan är en rationell myt.  
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Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel kommer vi att börja med att redogöra för de slutsatser som vi kan dra av studien. Efter 

det kommer vi att ta med oss den nya kunskap som studiens resultat, analysen och slutsatser givit oss 

och diskutera hur de kan förstås men också vad de skulle kunna leda till. 

 

Slutsatser     

Enligt de utvalda publikationerna av Socialstyrelsen rörande barn och unga… 

- vilken innebörd tillskrivs begreppet samverkan? 

Utifrån studiens resultat kan vi se att den huvudsakliga innebörden av begreppet samverkan enligt 

publikationerna beskrivs vara att flera aktörer med varierande sakkunskap arbetar tillsammans för att 

komplettera varandra med syftet att uppnå ett specifikt mål. Vi drar även slutsatsen att vad som 

beskrivs ingå i begreppet överensstämmer med hur begreppet sedan används i publikationen. Dock 

kan vi i enlighet med analysen av Johanssons idéer se att den innebörd som tillskrivs samverkan inte 

är sammanhållen och vi kan därför dra slutsatsen att innebörden av begreppet samverkan är 

fragmentarisk - publikationerna lägger olika innebörd i samverkan.  

- vilka anledningar finns till att samverka? 

Studiens resultat visar att den dominerande anledningen till samverkan är att tillgodose barnet eller 

den unges behov samt att barnet eller den unge inte ska fara illa men att publikationerna dessutom 

uppmärksammar fördelar för organisation och samhälle. Dock kan vi utifrån vår analys där vi 

använder oss av Olivers anledningar till samverkan se att publikationerna uttrycker flera olika orsaker 

till varför organisationerna samverkar, där ömsesidighet och effektivitet var allra tydligast.  

- på vilket sätt påverkas människor och organisationer av samverkan? 

Under ett mycket begränsat antal tillfällen i publikationerna beskrivs det att människor och 

organisationer påverkas av samverkan, men det beskrivs inte på vilket sätt samverkan egentligen 

påverkar. Vi drar därför slutsatsen att kunskapen inom publikationerna om på vilket sätt samverkan 

påverkar människor och organisationer är otillräcklig. 

  

Diskussion  

Vår sammantagna bild av samverkansbegreppet är att innebörden beskriven i de studerade 

publikationer av Socialstyrelsen är fragmentarisk. Även om de definitioner som finns formulerade i 

publikationerna vid första anblick har samma betydelse så framkom det genom analysen av 
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Johanssons (2011) tre idéer av samverkan att idéerna representeras i olika omfattning i definitionerna 

vilket således innebär att de får olika betydelse. Vi har i studien även analyserat resultatet tillsammans 

med Olivers (1990) sex anledningar till att organisationer samverkar, vilka är nödvändighet, 

asymmetri, ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet. Resultatet visade på att ömsesidighet 

och effektivitet är de vanligaste anledningarna till att organisationer samverkar. Sist i analysen 

undersökte vi resultatet med hjälp av Meyer och Rowans (1977) teori om att institutionella regler i 

organisationer kan bilda så kallade rationella myter. Vi menar, baserat på studiens resultat, att 

samverkan skulle kunna förstås som en sådan rationell myt. Meyer och Rowan (1977) menar att 

rationella myter skapas i organisationer för att ge legitimitet till verksamheten, och att dessa rationella 

myter inte alltid är synliga då de har en självklar roll inom organisationen. Studiens resultat och analys 

skulle därför kunna förstås som ett uttryck av att samverkan är en rationell myt då Socialstyrelsen i 

publikationerna framförallt formulerar att de samverkar på grund av ömsesidighet och effektivitet. I 

och med att vi hävdar att samverkan är en rationell myt så menar vi att Socialstyrelsen tror att de 

samverkar av vissa anledningar, men egentligen samverkar de för att vinna legitimitet till 

myndigheten. Då rationella myter inte behöver vara synliga vet således organisationerna eller 

individerna inom dem inte om det och skapar andra anledningar till att förklara varför de samverkar.  

 Givet ovanstående påstående - att samverkan utvecklats till att bli en rationell myt hos 

Socialstyrelsen - väcks frågan om vad det leder till. Vi menar att samverkan som rationell myt leder 

till att begreppet tappar sin betydelse, något som skulle kunna påverka det praktiska genomförandet av 

samverkan. Vi är av uppfattningen att samverkan behövs för att tillgodose barn och ungas behov av 

insatser från olika aktörer men som slutsatsen av den första frågeställningen visar så är innebörden av 

begreppet varierande i publikationerna. Då samverkan i Socialstyrelsens publikationer har en 

fragmentarisk innebörd, kan det leda till att begreppet blir än mer splittrat framöver och att det får en 

varierad innebörd hos olika aktörer då samverkan som rationell myt i organisationerna lever sitt eget 

liv. Samverkan tillskrivs de egenskaper som behövs i organisationen för att lösa problemet. Om 

innebörden av samverkan varierar hos olika aktörer så kan det leda till att aktörerna har olika 

förväntan på vad som ingår i samverkan, något som skulle kunna göra att den faktiska samverkan 

också blir osammanhängande och att kvaliteten blir bristfällig. Den fragmenterade innebörden av 

samverkan kan även leda till att begreppet i sin helhet urholkas och tappar mening, något som inte 

kommer bli synligt för organisationerna då samverkan på grund av att det är en rationell myt ändå 

behåller sin status i organisationerna. Följden av detta kan vara att barn och unga riskerar att fara illa 

då samverkan inte kan lösa de problem som organisationerna är övertygade om att samverkan kan.  

 Slutsatsen av studiens andra frågeställning är att Socialstyrelsen menar att de samverkar för att 

tillgodose barnet eller den unges behov och att det är organisationernas gemensamma mål. Vi är 

positiva till att publikationerna uttrycker att organisationerna bör samverka för att tillgodose barnets 
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behov då det syftar till att förbättra situationen för barnet. Så långt är allt i sin ordning. Däremot 

hävdar vi att det finns fler bakomliggande anledningar till att Socialstyrelsen uppmanar aktörer inom 

den svenska barnavården att samverka. Återigen menar vi utifrån studiens resultat att Socialstyrelsen i 

många fall samverkar till följd av att samverkan är en rationell myt då det ger myndigheten legitimitet. 

Det finns således en differens mellan vilka anledningar Socialstyrelsen ger till samverkan (och även 

tror på) samt vilka anledningar till samverkan som vi menar faktiskt finns. Vår uppfattning är att detta 

får konsekvenser då Socialstyrelsen inte är medvetna om att samverkan är en rationell myt så tror vi 

att myndigheten inte förhåller sig kritisk till samverkan. I publikationerna upplever vi att det indirekt 

uttrycks att det ska samverkas för samverkandets skull. Trots att en av publikationerna varnar för just 

detta.  

 Konsekvenserna av att det samverkas för samverkandets skull kan vara att barnet eller den unge har 

fler personer att förhålla sig till då fler aktörer är aktuella i val och utförande av insats. Det kan 

upplevas stressande för barnet att förhålla sig till fler personer och att känslig information delas med 

flera aktörer. Barnet eller den unges integritet blir därmed ansatt. Fler aktörer i samverkan kan även 

bidra till att arbetsuppgifterna blir otydliga eller i värsta fall försvinner bland aktörerna och deras 

kompetenser. Dessutom finns risken att processen förlängs till följd av att barnets situation ska passera 

fler insatser eller aktörer, något som troligen påverkar barnet negativt. Dessa är möjliga konsekvenser 

av att organisationerna samverkar för samverkandets skull. Vi menar således att det är av yttersta vikt 

att Socialstyrelsen och de berörda aktörerna förhåller sig kritiskt till samverkan och endast samverkar 

då det fyller en funktion för barnet eller den unge. Något som vi hävdar att de lättare skulle kunna göra 

om de var medvetna om att samverkan är en rationell myt.  

 Slutligen har vi, baserat på studiens resultat, dragit slutsatsen att publikationerna menar att 

samverkan påverkar, men i många fall inte fastställer på vilket sätt. I en tid där det sociala arbetet 

ställer krav på en evidensbaserad praktik så undkommer ändå samverkan att rannsakas, något vi finner 

oroande men inte överraskande då vi hävdar att det tyder på samverkan som en rationell myt hos 

Socialstyrelsen. Emellertid kan en diskussion föras om det är samverkan som påverkar barnet och den 

unge eller de faktiska insatserna. Men som vi konstaterat i föregående stycke så hävdar vi ändå att 

samverkan konkret påverkar barnet eller den unge. Vi vill däremot förtydliga att vi är övertygade om 

att det även finns positiva konsekvenser av samverkan, inte bara negativa som vi skrivit ovan. Dock 

ställer vi oss kritiska till att Socialstyrelsens publikationer inte reflekterar kring på vilket sätt barnet 

eller den unge påverkas. Bristen på reflektion i Socialstyrelsens publikationer som ska vara 

vägledande för de som arbetar med barn och unga inom det sociala arbetet kan leda till att de personer 

som arbetar med barnen i praktiken inte heller reflekterar över samverkandets vara eller icke-vara. För 

vi menar att de publikationer av Socialstyrelsen som vi läst är vägledande för de som arbetar i 

praktiken och att det därför är rimligt att anta att bilden som ges i publikationerna av samverkan både 
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speglar och påverkar synen på samverkansbegreppet i verkligheten. Således anser vi att det som har 

undersökts i denna studie, på vilket sätt samverkan beskrivs i publikationerna, är relevant för socialt 

arbete i praktiken och att Socialstyrelsen måste visa på hur samverkan påverkar och sedan reflektera 

över detta.  

 Vår inställning till samverkan är i realiteten positiv, vi anser att samverkan i många situationer är 

en självklar och nödvändig komponent i arbetet med att tillgodose barn och ungas behov. Det vi ställer 

oss kritiska till är att samverkan verkar ha blivit en slags universallösning eller ett slags trendbegrepp. 

I publikationerna uttrycks samverkan vara en lösning på åtskilliga problem. Vi menar även att 

samverkan, beskrivet i publikationerna, nästintill anses vara målet i sig. Så länge samverkan kommer 

till stånd så anses problemet vara löst. Publikationerna skriver framförallt att de ska samverka kring 

barn och unga som far illa och vilka förutsättningar och hinder som finns för samverkan. De skriver 

inte på vilket sätt aktörerna ska samverka eller vad det leder till. Vi kan inte annat än att tolka att 

samverkan således blir målet i sig och inte ett medel till att uppnå barnet eller den unges behov. Vi 

menar därmed att synen på samverkan måste förändras, för nu har vi en profession som lägger resurser 

och tilltro till samverkan, trots att det inte är tydligt vad betydelsen av samverkan är. För när 

Socialstyrelsen tydliggör och ger en sammanhållen bild av vad samverkan innebär, vilka de 

bakomliggande anledningarna till samverkan är och på vilket sätt samverkan påverkar så kan det även 

bli tydligt när det främjar arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vilket i 

slutändan är det som står på spel i samverkan.  

 Under framställandet av studien har det dykt upp två idéer för oss när det kommer till förslag på 

vidare forskning vilka vi vill redogöra för. I denna studie har endast samverkan som begrepp i 

Socialstyrelsens publikationer undersökts, i ett nästa steg hade det varit intressant att undersöka 

samverkan som fenomen i praktiken. Det hade exempelvis varit spännande att göra intervjuer eller 

skicka ut enkäter till medarbetare inom socialtjänsten för att undersöka hur det faktiskt samverkas i 

praktiken och vad de anser om samverkan. Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att undersöka 

om praktikers syn på samverkan skiljer sig åt från den syn som ges i policydokument.  
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