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ABSTRAKT 
 
Åsa Göransson 
 
Samverkan fungerar när den inte märks  
– brukares erfarenheter av myndigheters samverkan kring multibehovsfamiljer 
 
 
2007       Antal sidor: 29 
 
 
 
Syftet med studien har varit att utifrån ett brukarperspektiv belysa hur multibehovsfamiljer 
uppfattar samhällets insatser. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats, genom sex 
semistrukturerade intervjuer med föräldrar till barn med många behov. Resultatet visar att det 
finns ett antal kännetecken på en brukarvänlig samverkan, och att alla inblandade drar åt 
samma håll är ett kännetecken.  Att familjen vill vara delaktig, känna sig lyssnad på och ha 
någon att lita på är några andra kännetecken. Vidare föredrar familjen ett rakt bemötande med 
gemensam planering och att hänsyn tas till hela familjens situation. Antalet 
myndighetskontakter bör minskas och myndigheter bör vara medvetna om sin maktutövning. 
Resultatet visar även att bristen på samverkan påverkar familjen negativt. I studien har ett 
tiotal kännetecken på brukarvänlig samverkan lagts fram. Dessa kännetecken kan 
sammanfattas med att hänsynstagande är grunden för en brukarvänlig samverkan. Befintliga 
teorier om samverkan kan förändras genom ett större hänsynstagande till brukaren. Detta kan 
göras genom att betrakta brukarna som aktiva subjekt, som vill och tillåts vara delaktiga i 
utformandet av stödet till sin familj. 
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Förord 

 
Att skriva en C-uppsats har varit en lärorik och positiv upplevelse. Att få möjligheten att 
intensivt fokusera på ett intressant område har känts tillfredställande. Även om frustrationen 
ibland har varit hög över att tvingas utelämna en hel del intressant material som inte fått plats. 
Jag vill först och främst tacka er familjer som på ett generöst sätt delat med er av era 
erfarenheter trots att välfärdens Sverige inte alltid behandlat er så väl och gjort det så lätt för 
er. Ert engagemang och er framtidstro gav mig massor av energi och hopp, Tack! 
 
Det finns fler som förtjänar ett tack såsom, kursledning (Niclas och Bosse), handledare 
(Bosse) och alla trevliga kurskamrater (ingen nämnd ingen glömd). Familjen är självklart 
förtjänta av ett tack som stått ut med makaroner och korv och en otillgänglig familjemedlem i 
flera månader. Mina flitiga korrekturläsare, mamma Birgitta och vännen Fia, får de sista 
tacken och dessutom får ni alla varsin stor kram innan jag sätter punkt för denna uppsats. 
 
 
Kolsva i maj 2007        
 
 
Åsa Göransson 
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1 INLEDNING 
 

Den svenska välfärdsstaten har utvecklats och förändrats. Dessa förändringar kännetecknas 
bland annat av att nya arbetsformer uppstår och i dessa ingår ofta samverkan mellan olika 
myndigheter. Samverkan över myndighetsgränserna är idag något nödvändigt då dessa har 
divergerat sina respektive verksamheter och snävat in sina ansvarsområden (SOU 1998:31). 
Att växa upp i dagens samhälle kan vara komplicerat. Samhällets hjälpapparat är stor men 
ändlig och det är många som vill ta del av dess resurser. För att hantera den efterfrågan på 
insatser som uppstår i samband med en utvecklad välfärd, begränsar och specialiserar sig 
aktörerna. Resultatet av detta kan bli att om en ung människa har problem med både själen 
och sina sociala relationer, kan hon/han tvingas att ha många olika pågående bas-, primär- och 
specialistkontakter. Barn med en komplicerad problem- och behovsbild är ofta aktuell hos 
både socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och inom skolans elevvård.  
 
I min studie skall jag undersöka hur samverkan mellan myndigheter uppfattas av familjer, 
med barn som har stått föremål för dessa ovan nämnda samhälleliga insatser. Det råder 
grundläggande skillnader i lagstiftning, kunskaps- och förklaringsmodeller mellan dessa 
verksamheter och förvaltningar. Familjer möts även av professioners olika teoretiska 
förklaringsmodeller, något som kan innebära att helt skilda behovsbedömningar görs, 
gällande ett barn med en sammansatt problematik. Det är både resurs- och tidskrävande att 
vara en hjälpsökande familj.  
 
Tidigare statliga utredningar har fokuserat på behovet av samverkan men då utifrån ett 
samhälleligt perspektiv. Utredningen ”Nationell psykiatrisamordning” (SOU 2006:100) anser 
att basverksamheterna och primärvården för barn och ungdomar behöver samlokaliseras, 
samorganiseras och samarbeta bättre. Barnpsykiatriutredningen (SOU 1998:31) har belyst 
bristen på samverkan och efterfrågar kommunala samverkansformer mellan framförallt 
landstingets barn- och ungdomspsykiatri och den kommunala socialtjänsten. Ett exempel på 
en integrerad och samlokaliserad samverkansform är ett familjepedagogteam där socialtjänst, 
skola och BUP gemensamt driver en familjebehandlingsenhet (Tjernberg & Engström, 
2004:3). Familjer som är aktuella hos förvaltningarna i deras bas- och primärverksamhet kan 
av förvaltningsrepresentant remitteras till den gemensamma behandlingsenheten. I min studie 
vill jag ta reda på hur dessa familjer, företrädelsevis föräldrarna, upplever sin situation och 
vad de anser kännetecknar en brukarvänlig samverkan. Tidigare forskning har utelämnat 
brukarnas perspektiv på samverkan och min studie kommer att utgå från deras upplevelser 
och erfarenheter av fenomenet. 
 
1.1 Förförståelse 
Ett hermeneutiskt förförståelsebegrepp innebär att individen i sin förståelseprocess är färgad 
av tidigare erfarenheter. Detta påverkar sättet individen förstår omvärlden eller det studerade 
fenomenet på. Förförståelsen rymmer bland annat individens språk och personliga 
erfarenheter. Inom hermeneutiken ses inte förförståelse som något hinder, utan istället som en 
förutsättning i tolknings- och förståelseprocessen. Samtal och text är väsentliga och 
tolkningen av texten är beroende av tolkarens förförståelse (Kvale, 1997). 
 
Min förförståelse består bland annat av att jag sedan 1999 har arbetat på den ovan nämnda 
behandlingsenhet, familjepedagogteamet. I mitt arbete som familjebehandlare har jag ofta 
mött familjer som har behov av flera stödjande insatser samtidigt. Insatser som t.ex. 
samtalsstöd, familjebehandling, psykologutredning mm. Vissa professionella hjälpare anser 



 

 

2 

att man skall jobba med familjens hela komplexa situation samtidigt för att uppnå någon 
förändring. Detta görs ibland genom att man sätter in flera olika samhälleliga insatser 
samtidigt. Min erfarenhet är att vissa familjer blir stressade av att ha många pågående 
myndighetskontakter samtidigt. Jag har upplevt att många familjer har svårt att växla mellan 
instansernas olika rådande förklaringsmodeller. Det borde inte heller anses brukarvänligt att 
familjer tvingas gå på möten hos flera olika instanser varje vecka. Professionella som menar 
att familjer behöver insatser från fler instanser samtidigt för att uppnå förändring, anser 
förmodligen att de har ett holistiskt synsätt. Det må så vara, men detta synsätt utgår från ett 
myndighetsperspektiv och brukarnas perspektiv glöms i sammanhanget bort.  
 
Människan bör betraktas som en helhet som inte låter sig delas upp i ett antal mindre delar. 
Människan består av en biologisk, en psykologisk och en social del. Delarna smälter samman 
till en helhet och ett flertal teorier om dessa delar möts då man samverkar menar Danermark 
(2004). Min erfarenhet är att i de fall då individen inte betraktas som en helhet, utan en 
myndighet arbetar avgränsat med ”sin del”, så uppstår det ibland svårigheter för den enskilde 
att dela upp och tänka på sin situation i mindre delar, såsom myndigheter har delat upp sina 
ansvarsområden. Kanske ett helhetsperspektiv istället skulle ha individens och familjens 
situation och behov i fokus? 
 
Familjepedagogverksamheten arbetar utifrån Sundelins (1999) nedan beskrivna metod, 
Intensiv familjeterapi (IFT). Samordning och samarbetet runt multibehovsfamiljer är 
komplicerat då det är flera förvaltningar som skall samverka runt familjen. När 
samarbetsklimatet både mellan förvaltningar och gentemot familjen är konfliktfyllt, och med 
många inblandade samarbetspartner som inte alltid har samsyn, så är min erfarenhet att i de 
fallen ökar barnets symtom. Likt en spiral dras familjen nedåt i en negativ utveckling och 
familjen upplevs allt mer stressad. Min erfarenhet är också att i de fall där samarbetet fungerar 
bra genereras en högre tolerans för barnets beteende, och föräldrar och skolpersonal kan 
upplevas mer stresståliga. Barnets symtom kan i de fallen där samarbetsklimatet är bra och 
samsyn råder till och med minska. En förutsättning för att de inblandade skall anse 
behandlingsinsatsen som lyckad är att det råder ett gott samarbete med föräldrarna. Föräldrar 
är ofta en bortglömd och dold resurs. Ett bra samarbete påverkar barnet positivt och gynnar 
dennes utveckling. Både hem och skola har en unik möjlighet att möta barnet i en naturlig 
miljö och därför är dessa samarbetsparters av stor vikt för lyckad samverkan.  
 
Jag har möjlighet att intervjua familjer som varit inskrivna på enheten. Befintlig personal i 
teamet är positiva till min studie och har hjälpt mig i kontaktandet av respondenter. Även 
ledningsgruppen har gett sitt medgivande till en undersökning. Jag bedömer att jag har en stor 
fördel i min förförståelse och att jag kan dra nytta av denna då jag under intervjuerna lätt kan 
formulera spontana följdfrågor. 
 
1.2 Pedagogisk relevans 

Studiens pedagogiska relevans handlar om att den har ett intresse att se brukarna som aktiva 
och självständiga subjekt och tillvarata deras uppfattningar och erfarenheter av samverkan 
mellan myndigheter. Studien undersöker en pedagogisk verksamhet som har som syfte att 
förändra beteende och förhållningssätt hos dess målgrupp, multibehovsfamiljer. Det finns en 
indirekt pedagogisk relevans i att, om målgruppen skall kunna förändra sitt beteende, så 
behöver de först lära sig ett annat beteende. Genom detta så socialiseras brukarna än mer in i 
samhället. I bästa fall kan studien, med avsiktligt påverkan eller ej, bidra till ”den enskilda 
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individens tillväxt som människa med allt vad det innebär av avsiktlig och oavsiktlig 
kompetensutveckling” (Uljens, 1998, s 40). 
 

1.3 Begreppsdefinition 
Genom att definiera (Nationalencyklopedin, NE) ett begrepp avgränsas dess betydelse till 
definitionen. I vid bemärkelse sker detta antingen genom en begreppsbestämning eller genom 
en avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse eller användning. Definitioner av begrepp 
spelar stor roll i vetenskapliga sammanhang för att på ett mer exakt sätt beskriva det forskaren 
avser med begreppet. Begreppen som definieras i det här sammanhanget begränsas till att vara 
relevanta i just denna kontext. För definition av vissa begrepp (brukare och samverkan) har 
NE:s mer allmänna definitioner använts. Anledning till detta är att andra författares 
begreppsdefinitioner bedömts alltför beroende av den kontext begreppet definieras utifrån. 
 
Brukare 
Individer som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster (NE). Exempelvis 
elever, skolbarnsföräldrar, patienter, klienter och i det här fallet, familjer som varit eller är 
aktuella hos socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, skola samt hos familjepedagogteamet. I 
studien använder jag ”brukare”, ”familjer” och ”multibehovsfamiljer” synonymt. 
 
Brukarvänlig samverkan 

Då de samverkande parterna utgår från ett holistiskt synsätt är familjens behov och situation i 
fokus. Problem skall betraktas i ett helhetsperspektiv och vid planering av åtgärder måste lika 
mycket hänsyn tas till den totala situationen och särskilda orsaksfaktorer som till 
symtombilden (SOU 1998:31).  
 
Multibehovsfamiljer 
Kan definieras som familjer med en sammansatt problem- och behovsbild som innefattar 
behov av insatser från flera olika instanser (Sundelin, 2002).  
 
Samverkan 
Då två eller flera verksamheter handlar och fungerar gemensamt för ett visst syfte (NE). I det 
här fallet sker samverkan mellan tre typer av förvaltningar, socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatri och skola samt dessa förvaltningars gemensamma behandlingsenhet, 
familjepedagogteamet där samverkan sker integrerat. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett brukarperspektiv belysa hur multibehovsfamiljer 
uppfattar samhällets insatser. 
 
1.5 Frågeställning 

• Vad kännetecknar en brukarvänlig samverkan, enligt brukarna? 
 

• Hur påverkar myndigheters samverkan eller brist på samverkan brukarfamiljen och 
den enskilda individen? 
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2 LITTERATUR 
 

Inledningsvis presenteras Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande. Teoriavsnittet 
behandlar även två av hans teoretiska begrepp, system och livsvärld. Därefter redovisas den 
tidigare forskningen inom problemområdet. Redovisningen av ett antal offentliga utredningar 
avslutar kapitlet. 
 
2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Val av teori för att tolka innehållet kom i ett sent skede i processen. Valet kom att bli 
Habermas teori om system och livsvärld. Anledningen till detta val var att resultatet hade 
många implikationer om myndigheters makt och hur detta påverkade den enskilda individen. 
Inledningsvis lästes Habermas (1996) Kommunikativt handlande, men teoristudierna övergick 
till en sekundärkälla (MØller Pedersen, 2004). Sekundärkällan bedömdes mer passande och 
MØller Pedersens resonemang kring Habermas bedömdes som mer användbar i analysarbetet 
för att begripliggöra empirin. Primärkällans texter ansågs mer svårförståeliga och därför inte 
lika användbara. 
 

2.1.1 Kommunikativt handlande 

Jürgen Habermas är en tysk filosof och samhällskritiker. Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet beskrivs av Peter MØller Pedersen (2004) i en antologi av MØller 
Pedersen och Gytz Olesen (2004). Habermas kritik består bland annat i att han anser att det 
allt för ofta är en teknisk instrumentell rationalitet som ges tolkningsföreträde före de 
mellanmänskliga relationerna i det moderna samhället. Habermas teori är normativ då han 
inte tror det är möjligt att göra objektiva beskrivningar av samhället. Han fokuserar i stället på 
hur de ”sociala betingelserna för mänskig handling” uppstår (s 173). MØller Pedersen 
beskriver att Habermas anser att den sociala kontexten definierar skillnader i våra handlingar 
och ger ett exempel på hur det skiljer sig mellan en pedagogs lek med ett barn i skolan kontra 
i hemmet. I utvecklandet av teorin om det kommunikativa handlandet hämtar Habermas 
inspiration från både klassisk sociologi och språkfilosofi.  
 
Habermas beskriver hur det moderna samhället är indelat i olika sfärer, där det har skapats ett 
antal delsystem, som vart och ett har sin funktion. Som exempel ger MØller Pedersen (2004) 
att sjukhussystemet tar hand om de sjuka, förskolor tar hand om barnet under tiden som 
föräldrarna är på sitt arbete o.s.v. I det traditionella samhället löstes dessa uppgifter inom 
familjen, men nu i det moderna samhället finns det ett välfärdssystem som tar hand om dessa 
funktioner. I vår vardag befinner vi oss i dessa olika system som alla har sina olika 
”funktioner, kulturer, regler och normer” (s 174). Delsystemen påverkar och styr oss på olika 
sätt och Habermas menar enligt MØller Pedersen att vi även till viss del har möjlighet att 
påverka de olika delsystemen. Samhällssynen är dialektisk då han menar att influenserna går i 
båda riktningarna.  
 
Vi är underställda tre sfärer som alla styr oss. Dessa sfärer är staten, marknaden och 
civilsamhället. Staten innefattar hela den offentliga sektorn och är präglad av såväl politisk 
styrning av lagar och regler som av professionellt yrkesmannaskap som styrs av lagstiftning 
och sedvänjor inom yrket. Styrmediet i staten kallar Habermas för makt (MØller Pedersen, 
2004). Marknaden handlar om det ekonomiska kretsloppet och arbetsmarkanden. Här styr 
tillgång och efterfrågan. Logiken och styrmediet på marknaden kallas pengar. Den tredje 
sfären är civilsamhället vilket omfattar resterande delar av det sociala livet som inte styrs av 
lagar, yrkesmannaskap eller vinstintressen. Familjelivet är ett konkret exempel. Styrmediet i 
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civilsamhället är normer och värderingar som vi reglerar genom positiva eller negativa 
sanktioner. Dessa tre sfärer har alla olika styrmedier och de drabbas därför av olika problem 
och svårigheter. Utvecklingen har medfört att sfärerna har gått från att har varit separerade till 
att det idag har blivit så att civilsamhället har tappat uppgifter och funktioner till förmån för 
stat och marknad. MØller Pedersen (2004, s 177) ger en deskriptiv modell, Figur 1, på hur 
samhällsutvecklingen har gått från det traditionella samhället där sfärerna var mer åtskiljda, 
till det moderna samhället, där sfärerna verkar gå mer omlott och där stat och makt har fått 
större inflytande över civilsamhället. 
 
Figur 1 Samhällsutveckling från den traditionella- till det moderna samhället. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 Det traditionella samhället Det moderna samhället 

 

Makt och kommunikation är två andra viktiga begrepp för Habermas. MØller Pedersen (2004) 
beskriver hans kommunikationsteori som en vändning inom sociologin. Språket är inte längre 
bara tecken eller system, utan det är ”det använda språket som är det centrala” (s 181). Makt 
är intimt förknippat med språk i bruk och språket ses som en talhandling. Talhandling är då vi 
önska uppnå något med det vi säger och oftast så finns det förtäckta meningar i vårt tal. Nu 
menar inte Habermas att alla talhandlingar handlar om makt. Han vill få oss att sträva efter en 
tvångs- och maktfri kommunikation mellan människor, även om han är medveten om att det 
inte är möjligt fullt ut. Enligt MØller Pedersen menar kritiker att han är naiv i tron på den 
herraväldesfria kommunikationen, men Habermas menar att ”om det överhuvudtaget finns ett 
förnuft i världen så ligger det i kommunikationen” (s 182). Teorin om det kommunikativa 
handlandet är en hjälp att analysera var de frigörande samhälleliga krafterna ligger.  
 
2.1.2 System och livsvärld 

Livsvärlden är det kontext där det kommunikativa- och förståelseorienterade handlandet äger 
rum. System däremot har ett målorienterat handlande, men trots detta hänger livsvärld och 
system ihop. MØller Pedersen (2004) beskriver att livsvärld är ett centralt begrepp för 
Habermas. Livsvärlden skall inte förstås som ett delsystem vid sidan av stat och marknad. 
Livsvärld och civilsamhälle är inte samma sak, utan livsvärlden befinner sig på en mer 
abstrakt nivå än civilsamhället. När vi i vår livsvärld handlar förståelseorienterat, använder vi 
oss av både ”språkliga, sociala och kulturella” resurser och horisonter (s 184).  
 
Livsvärlden är kontextberoende då vi tolkar kommunikation. Vi använder oss av de olika 
resurserna samtidigt som vi rör oss inom de olika horisonterna. Det är med resurser och inom 
en horisont som den kommunikativa handlingen sker. MØller Pedersen (2004) refererar till 
Habermas som anser att, ”språk och kultur bildar livsvärlden” (s 184). Med det menas att man 
lever mitt i livsvärlden och att man varken kan sätta sig utanför den eller frigöra sig från dess 
språk. På detta vis går det inte att reflektera över hur det är i livsvärlden, speciellt då den 
ständigt är under förändring och två personers livsvärldar är eller uppfattas aldrig lika.  

Civil- 
samhället 

Stat 

Mark
nad 

Civil-
samhället  

Stat  
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Språkliga handlingar är inte enbart kommunikativa, de kan mycket väl vara strategiska. Det är 
bara kommunikation med det inbyggda målet att uppnå förståelse som kallas kommunikativ 
handling. Livsvärlden är intimt förknippad med kommunikativt förståelseorienterat 
handlande, medan systemet är nära knutet till strategiskt eller instrumentellt handlande. 
Huvudsaken i Habermas resonemang om livsvärlden är att det är i livsvärlden som 
återskapandet av våra kulturella och symboliska resurser sker. I det dagliga livet genom 
kommunikation med vår omgivning upprätthålls och utvecklas vår livsvärld. 
Livsvärldsresurserna ”mening, solidaritet och identitet” utvecklas och bevaras endast då den 
rationella kommunikationen fungerar (MØller Pedersen, 2004, s 185). Nu består inte 
samhället av endast livsvärlden, utan det består också av systemen som styr och sköter den 
materiella reproduktionen. Under den historiska utvecklingens gång har systemen allt mer 
hamnat utanför vår livsvärld. Systemen har till uppgift att producera varor och tjänster så att 
invånarna garanteras viss levnadsstandard. Systemet har en annan rationalitet än den 
kommunikativa då den är strategisk och instrumentell i sina handlingar. Systemet har inte som 
målsättning att genom dialog skapa samsyn, utan systemet har politik (stat) och ekonomi 
(markanden) som styrmedier och dessa styrs av makt och pengar. Habermas menar att den 
materiella reproduktionen kan skötas av systemen, men att det uppstår problem när vi börjar 
tro att systemen också kan sköta den symboliska reproduktionen/socialisationen. Det innebär 
en tvångssocialisation (s 185f). 
 
Tabell 1 Visar en modell som överblickar MØller Pedersen (2004, s 188) tolkning av 
Habermas sätt att förstå och slå fast det samhälle vi lever i. 
 
Tabell 1Habermas uppdelning av samhället i ett system och livsvärld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
System och livsvärld är komplementära och har ett ömsesidigt beroende till varandra. 
Förhållandet mellan dessa två har förändrats över tid och utvecklingen går åt det hållet att det 
sker en ”rationalisering av livsvärlden” och en ”komplexitetsstegring i systemet” (s 186). Med 
detta menas att när livsvärlden utvecklas och blir mer rationell så särskiljs systemen och blir 

                System                    Livsvärld 
 
Kontext för          Instrumentella och                Kommunikativa 
                             strategiska handlingar          handlingar 
 
Koordination        Styrmedierna                    Förståelseorientering via 
av handlingar       pengar och makt                gemensam livsvärld och 
                                                                        giltighetskrav inbyggda 
            i språket 
 
Viktigaste        Materiell reproduktion av    Symbolisk reproduktion av      
uppgift        materiella resurser.          resurserna identitet, solidaritet 
                  Hantering av          och mening. 
        komplexitetsstegring 
 
Utbredning i        Ekonomiska och politiska    Familj, fritid, kultur,  
samhället        delsystem          etik, m.m. 
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allt mer sammansatta. Det som komplicerar det hela är att systemen verkar via makt och 
pengar tillbaka på livsvärlden. Detta sker i form av ”en systemiskt inducerad 
konkretisering/förtingligande av livsvärldens kommunikativa strukturer” (s 186f). Habermas 
kallar denna process för ”kolonisering av livsvärlden” och med det menar han att 
styrmedierna pengar och makt allt mer börjar ”gripa in i den kulturella reproduktionen, den 
sociala integrationen och socialisationen.” (s 186f) 
 
I dag löses många problem med ekonomiska eller administrativa medel av systemet även om 
man egentligen bäst löser dessa genom förståelseorienterat handlande (livsvärld). 
Koloniseringen av livsvärlden upplevs som ett ödeläggande och förtingligande av de 
kommunikativa processerna. Ibland tar systemet initiativ som uppfattas som en kommunikativ 
handling men som egentligen är en makthandling. Ett exempel på detta kan vara att 
pedagogiskt arbeta med barns socialisering. Habermas menar där att detta är en strategisk 
makthandling förtäckt i ett förståelseorienterat handlande, eller ”drapering” som han kallar det 
(MØller Pedersen, 2004, s 187).  
 
2.2 Tidigare forskning 
Inledningsvis görs en kort presentation av de olika publikationerna, därefter redovisas en 
tematisk uppdelning mellan publikationer. Forskning och litteratur om myndigheter 
samverkan kring multibehovsfamiljer ur ett brukarperspektiv är obefintlig. Därför valdes 
litteratur som antingen handlar om myndigheters samverkan eller artiklar om multibehövande 
personer/familjer ut. Utländsk litteratur bedömdes inte som relevant beroende på att det är 
förutsättningar som råder i Sverige och svensk verksamhet som är av intresse. 
 
Blomberg (2002) utvärderar ett samverkansprojekt mellan kommun, försäkringskassa, 
arbetsförmedling och landsting. Projekt Mötesplats Torshälla vänder sig till individer som står 
utanför arbetsmarknaden och som är aktuell hos två myndigheter samtidigt. Arbetsmetoden är 
lösningsfokuserad, där man sätter individen i fokus. Den inskrivne skall ses och bemötas som 
den person den är. De som arbetar i projektet är samlokaliserade men anställda av varsin av de 
ovan nämnda myndigheterna. 
 
Danermark och Kullberg (1999) beskriver hur samverkan mellan olika myndigheter har 
kommit att bli en nödvändighet i vår välfärdsstat. Författarna beskriver hur tre aktörer 
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt försäkringskassa samverkar. I utvärderingen av 
projektet uppmärksammas hur olika kunskaps- och förklaringsmodeller hos de samverkande 
parterna försvårat samverkan. Författarna ger ett konkret förslag på analysramar då man vill 
studera detta mångfasetterade arbetssätt.  
 
Danermark (2004) tar i sin bok upp maktaspekten vid myndigheters samverkan. Författaren 
menar att ordet makt eller makten över det som sker i en samverkansprocess sällan nämns. 
Danermark beskriver hur maktaspekter ofta dyker upp i form av andra begrepp, ex. 
inflytande, delaktighet, autonomi, handlingsutrymme och kontroll. Personer som på ett 
otillbörligt sätt utsätts för maktutövning bör stärkas i och utveckla strategier för motmakt. 
Med god förmåga till ”empowerment” (Danermark s 13, hämtar begreppet från Starrin) kan 
utsatta personer eller grupper bättre tillvarata sina intressen.  
 
Sundelin (1999) beskriver i sin avhandling intensiv familjeterapi (IFT). Sundelin betonar 
omvårdnadsperspektivet parallellt med intensiva målprioriterade insatser för multibehovs-
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familjer. Behandlingsinsatsen fokuserar på problemlösande, nytänkande och konkret 
färdighetsträning i situationer som familjen upplever som svåra. 
 
Sundelin (2002) tar i sin artikel upp den terapeutiska alliansen som avgörande för utfallet av 
en behandlingsinsats med multibehovsfamiljer. IFT kan beskrivas som ett reparativt 
anknytningsarbete i familjer med desorganiserade samspelsmönster. IFT-metodiken 
kombinerar insatser för att bearbeta och reparera det som varit, med insatser för att utveckla 
interaktion och kommunikation för framtiden. Genom IFT tränas familjer bland annat i 
språklig utveckling samt i konflikt- och problemlösning. Detta intensiva arbetssätt är 
beroende av att anknytningen mellan klient och behandlare är starkt. Terapeutisk allians 
bygger på att man medvetet skapar tillit och terapeutiskt förtroende men även mål som 
gemensamt arbetas fram, upprättas och genomförs. Enligt Sundelin kan IFT beskrivas som ett 
multimodalt (flera sanningar) och teambaserat angreppssätt, med en pragmatisk inställning till 
att insatser bör ske i integrerad och samordnad form.  
 
2.2.1 Temaområden 

Utifrån den tidigare forskningen är det möjligt att identifiera fem olika teman: organisation, 
behandlingsmetod, bemötande, delaktighet och förklaringsmodell. Dessa kommer i tur och 
ordning att behandlas nedan. 
 
2.2.1.1 Organisation 

Flera av författarna tar upp organisation och vikten av samlokalisering vid samverkan. 
Blomberg (2002) poängterade samlokalisering då det utvärderade projektet är beläget i en 
mindre kommundel. De små myndigheterna hade ett behov av att samordna sina resurser. De 
som arbetade i projektet var anställda av sin respektive förvaltning enligt Blomberg. 
Danermark och Kullberg (1999) ansåg att liknande verksamheter skall vara samlokaliserade 
till ett gemensamt hus och att en platt organisation och icke hierarkiska relationer möjliggör 
samverkan. Danermark och Kullberg belyser vikten av att ”samverkan innefattar alla nivåer i 
de organisationer som skall samverka” (s 56), med andra ord är det av vikt att även chefer och 
politiker samverkar mellan förvaltningar. 
 
2.2.1.2 Behandlingsmetod 

De behandlingsmetoder som beskrivits i artiklarna har det gemensamma i att de fokuserade på 
möjliggörande och utvecklingsbara faktorer istället för problemorienterade faktorer. 
Blomberg (2002) beskrev hur projektet hade ett lösningsinriktat arbetssätt och hur det gällde 
för handläggarna att hitta nycklar till individen. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt betraktas 
individens livssituation som en ständigt pågående, oundviklig förändringsprocess. Utifrån en 
dialog med projektdeltagarna kom man gemensamt fram till en bra lösning för individen. 
Sundelins (2002) terapeutiska allians bidrar till ett fungerande samarbete. Tillit och 
terapeutiskt förtroende är det som bygger upp en terapeutisk allians. ”Klienterna måste känna 
sig sedda, lyssnade till och respekterade i sina problembeskrivningar” (s 2). Danermark 
(2004) menar att det är fyra krav som måste uppfyllas då en modellstark möter en modellsvag. 
Kraven är att ge den andre tid, titta på former för träffarna, undvik obalans i relationerna samt 
icke-alliansvillkoret som innebär att inga skall liera sig mot någon annan av de inblandade 
parterna.  
 
2.2.1.3 Bemötande 

Flera av artiklarna tar upp vikten av de professionellas bemötande av brukaren. Blomberg 
(2002) diskuterar vikten av lämpligt bemötande av projektets deltagare, där alla skall ha rätt 
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till ett bra bemötande oavsett etnicitet, klass eller utbildningsbakgrund. Vidare menar 
Blomberg att trots att vissa deltagare ibland upplevs som besvärliga så värnar handläggarna 
om ett gott bemötande. Handläggarna hjälper varandra och är flexibla med att låta besökare 
byta till en handläggare det fungerar bättre med. I betänkande (SOU 2006:100) poängteras 
vikten av bemötande av brukare och påpekar att samhällets stöd och vård skall komplettera 
föräldrarnas insatser och arbetet skall ske i samspel med föräldrarna. Sundelin (2002) 
framhåller att klienter inom IFT har behov av att få sin verklighet och problembeskrivning 
bekräftad och att de behöver känna sig sedda, lyssnade till och bli respekterade. Danermark 
(2004) diskuterar den relationella makten som uppstår mellan två aktörer och hans 
beskrivningar handlar mest om professionellas möten. Han menar att det ofta är en person i 
relationen som ”har makt” och en annan som är underordnad makten. Dessa två faktorer 
påverkar varandra och ”makten är given av sammanhanget och framträder i relationen” (s 15). 
 
2.2.1.4 Delaktighet 

I Blomberg (2002) vittnar handläggare om tidigare arbetsplatser där man omyndigförklarat 
människor och inte gett dem något respektfullt bemötande. De som arbetar i projektet anser 
att ett respektfullt bemötande av deltagarna är betydelsefullt och en medvetenhet om den makt 
som språket har är viktigt. För att klienten skall ges möjlighet att ta sitt ansvar behöver möten 
ske på ett mera maktutjämnat och klientvänligt sätt. Sundelin (2002) beskriver hur IFT-
metodiken arbetar här och nu och utgår från familjens aktuella problemställningar. Genom att 
möta familjens behov av sammanhang med lugn och ro, skapas förutsättningar till att stötta 
familjen och dess nätverk, att bli ”en samling som bär och håller” (s 6). Byggandet av 
förtroendeskapande åtgärder och strategier för att på egen hand klara av svåra situationer gör 
familjen delaktiga i förändringsprocessen menar Sundelin. Danermark (2004) menar att i de 
fall där inblandade påtalar sin brist på delaktighet, finns en klar makthierarki som reglerar 
delaktigheten. 
 
2.2.1.5 Förklaringsmodeller 

Inom problemområdet verkar ett stort ”antal olika yrkesgrupper, semiprofessioner [icke 
legitimerade] och professioner” enligt Danermark och Kullberg (1999). Dessa professioner 
har tilldelats sin legitimitet med ansvar över ”sitt område”. Det finns inte någon gemensam 
kunskapsbas utan ett antal skilda behandlingstraditioner råder inom området. Ett flertal 
förklaringsmodeller existerar och någon konsensus över vad som är mest effektiv behandling 
råder inte. Danermark (2004) refererar till Sundgren som menar att det bör ske ett konstruktivt 
möte mellan socialtjänst och psykiatri för att se om dessa ”kan mötas i en gemensam 
biopsykosocial förklaringsmodell”. Sundelin (2002) beskriver IFT-arbetet som ett 
flerteoretiskt arbetssätt. Genom att IFT-teamet arbetar utifrån ett systemiskt metaperspektiv, 
där olika förklaringsmodeller möts, är det möjligt att hitta arbetssätt som stöttar dessa 
problembelastade och anknytningsotrygga familjer menar författaren. Vårdkedjan är ofta lång 
runt dessa familjer och samråd med andra instanser (ofta, BUP, socialtjänst och skolan) anses 
vara av stor vikt.  
 
2.3 Offentliga utredningar 
I en rapport från FoU Västmanland beskriver Tjernberg och Engström (2004:3) samverkan 
mellan socialtjänst och psykiatrin. Målgruppen är barn- och ungdomar, med sammansatt 
social- och psykiatrisk problematik, som blivit placerade utanför det egna hemmet. Barn och 
ungdomar som har det trassligt med både själen och sociala relationer riskerar att hamna 
”mellan två stolar”. I rapporten fokuserar författaren på samverkan kring insatser för denna 
målgrupp. En aspekt som tas upp är att det finns ett större behov av att möta barn med en 
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sammanvävd problematik med tidigare integrerade insatser mellan BUP och socialtjänst. 
Familjepedagogteamet nämns som ett exempel på en samfinansierad öppenvård som arbetar i 
ett tidigare skede i vårdprocessen. 
 
Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande (SOU 1998:31) utreder vård och stöd till barn och 
unga med psykiska problem. Betänkandet tar bland annat upp brukarperspektivet i samband 
med olika insatser för barn och ungdom. Gruppen brukare beskrivs som en heterogen grupp. I 
de brukarundersökningar som det refereras till är ett kvalitetskriterium att dessa bli tagna på 
allvar och får sina synpunkter respekterade. Bemötande anses vara en viktigare aspekt än 
geografisk närhet. Brukarinflytande och delaktighet bör prägla såväl de individuella insatserna 
som övergripande verksamhetsplanering och utvärdering. Kommittén lämnar här ett förslag 
på förbättrat samarbete, vilket är interkulturellt arbete, där de professionella vågar kliva 
utanför sina invanda mönster och möta sina samverkanspartners.   
 
Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) förordar i sitt slutbetänkande gällande barn- 
och ungdomar, att det bör ske ett nationellt ställningstagande för en sammanhållen modell 
med integrerade arbetssätt runt denna målgrupp. Tidiga insatser skall syfta till ett 
förebyggande arbete. Utredningen pekar på kravet att öka tillgängligheten då det finns brister 
i detta, samt brister i innehåll och kostnadseffektivitet hos dom olika instanserna. Milton som 
förestått utredningen förordar att en överenskommelse mellan staten, Sveriges kommuner och 
Landsting kan stimulera modellen. 
 
2.4 Sammanfattning 
Teoretisk utgångspunkt för att tolka och förstå studien är Habermas teori om system och 
livsvärld. En genomgång av Habermas teorier om kommunikativt handlande samt hans teori 
om system och livsvärld inleder kapitlet. Tidigare forskning om samverkan har utgått från ett 
myndighetsperspektiv och således utelämnat brukarnas perspektiv. Viss forskning som tas 
upp i kapitlet utgår från multibehovsfamiljers behov för att en förändring skall komma till 
stånd. Den tidigare forskningen är indelad i fem teman; organisation, behandlingsmetod, 
bemötande, delaktighet och förklaringsmodell. Avslutningsvis, innan sammanfattningen, 
redovisas tre offentliga utredningar som en bakgrund till varför problemområdet väcker 
medial uppmärksamhet samt har ett samhälleligt intresse. 
 
 
3 METOD 

 
Vid genomförandet av en studie då ett specifikt fenomen skall studeras krävs en väl 
genomtänkt metod som skall följas över hela forskningsprocessen (Holme & Solvang, 1997). 
Nedan följer en beskrivning av de metodval och den forskningsansats som studien utgått 
ifrån. Därefter kommer en redogörelse för urval av respondenter samt en kortare beskrivning 
av datainsamling, bearbetning och analys. Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet 
samt de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts. 
 
3.1 Kvalitativ ansats 
Anledning till val av en kvalitativ forskningsprocess är att tidigare forskning inte berört 
områdena samverkan runt multibehovsfamiljer i någon nämnvärd omfattning. Det finns ett 
antal statliga utredningar och lokala utvärderingar och som tagit upp behovet av samverkan 
och utvärderat samverkan mellan myndigheter. Dessa utredningar utgår från ett myndighets- 
eller samhälleligt perspektiv. Vidare går det att finna artiklar inom den familjeterapeutiska 
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sfären och forskning om mulitbehovsfamiljer. Jag har emellertid inte funnit någon forskning 
där dessa två områden vävts samman. Forskning där samverkan runt mulitbehovsfamiljer 
studeras utifrån ett brukarperspektiv har varit obefintlig vid mina sökningar i olika databaser 
(såsom ELIN, Artikelsök). Brukarundersökningar inom andra sociala områden har gått att 
finna, men dessa har inte bedömts som relevanta på grund av deras fokus på 
verksamhetsområden som habilitering och äldreomsorg. Kvalitativ metod används i det här 
fallet för att utveckla kunskap som kan bidra till en förändrad bild och en ökad förståelse av 
brukarnas situation när det gäller samverkan runt deras familjer. Studien har ett explorativt 
syfte då problemområdet är relativt outforskat och då det inte finns några väl utvecklade 
teorier inom detta specifika område (Sverke, 2004). 
 
Enligt min åsikt kan brukarnas reflekterade upplevelser bara fångas upp i en intervjusituation 
där forskaren ges möjlighet att direkt ställa följdfrågor på det intervjupersonen nyss sagt.  Jag 
anser vidare att brukaren ges möjlighet att ta upp egna frågeområden och utsagor samt 
reflektera över det nyss sagda. Kunskap om ett fenomen kan svårligen fångas in och 
presenteras som kvantitativ fakta då det är brukarnas egna beskrivningar av sin situation som 
är av intresse. Därför lämpar sig en kvalitativ ansats bäst enligt min bedömning. Värdet av 
den kunskap och den erfarenhet som gruppen multibehovsfamiljer har om sin situation är hög 
och unik. Min erfarenhet är att den här gruppen deltar sällan eller aldrig i den samhälleliga 
debatten. I denna studie ges de den möjligheten, om än i begränsad skala. Det finns ett 
nyttointresse med uppsatsen i form av att den kunskap som genereras kan vidareförmedlas till 
behandlingsteam och ledningsgrupp. För att nå denna kunskap förutsätts brukarnas aktiva 
deltagande. Deras engagemang och positiva inställning till att delta i undersökningen var 
något som var en positiv överraskning för mig. Samtliga intervjupersoner jag kontaktat har 
ställt sig positiva till idén med en undersökning av samverkan utifrån ett brukarperspektiv. 
Brukarna jag intervjuat, som i det här fallet blir min centrala kunskapskälla, har ansett att 
spridning av resultatet är en motivationsfaktor för dem till att delta. Några av brukarna sa att 
de själva har ett kunskapsintresse och att de kunde se nyttan med att delta i intervjun för att 
sedan ta del av den färdiga uppsatsen. Datainsamlingen var tidsbegränsad med tanke på att 
forskningsprocessen skall vara avslutad vecka 23 enligt den tidsplan som jag gjort upp (Bilaga 
2). 
 
3.2 Urval och tillvägagångssätt 
Urvalet av intervjupersoner i kvalitativa intervjuer har inte skett slumpmässigt utan gjorts 
systematiskt utifrån medvetet formulerade strategiska kriterier (Holme & Solvang, 1997). Då 
syftet med hela undersökningen är att studera brukarnas perspektiv är urvalet begränsat till 
enbart familjer som varit inskrivna hos familjepedagogteamet. Familjer som blir inskrivna hos 
verksamheten kan vara aktuella hos en eller flera av de samarbetande förvaltningarna 
(socialtjänst, BUP och skola). Ungefär en tredjedel av dessa familjer har varit aktuell (klient, 
patient och elevvårdärende) hos alla tre förvaltningar vid inremittering till 
familjepedagogverksamheten. I verksamhetens interna statistik kallas dessa för X-familjer då 
de registreras (min förförståelse). Brukarna är ingen homogen grupp utan den består av 
familjer med mycket olika livssituationer, problem- och behovsbilder. Utifrån ett strategiskt 
urval (Holme & Solvang, 1997) hjälper teampersonalen mig att initialt kontakta de 
individer/familjer som anses ha största möjliga informationsinnehåll och tillfråga dem om 
deltagande i undersökningen (Holme & Solvang, 1997). Datainsamling sker genom urvalet: 
X-familjer som varit aktuell för insatser hos familjepedagogteamet under åren 2004-2007. 
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Personalen som arbetar i teamet har varit behjälpliga vid urvalsdiskussioner och i det 
praktiska utförandet att tillfråga personer om dessa frivilligt ställer upp i undersökningen. Det 
är endast en person i teamet som haft tillgång till den kompletta listan med 
intervjupersonernas namn. Hon är informerad att jag inte kommer att delge henne, teamet 
eller någon annan de individuella respondenternas svar och om deras eventuella deltagande. 
Någon återkoppling till teamet om vilka personer som deltagit respektive avböjt kommer inte 
heller att ske. De som stod på listan kontaktades av mig per telefon och tillsammans utsåg vi 
en tid för intervjuns genomförande. Respondenterna erbjöds att per post få tillgång till 
informationsbrev och intervjuguide, allt för att i förväg ha möjlighet att förbereda sig på 
studiens syfte, samt kommande frågor och temaområden. En person ville ha muntlig 
information om studien innan hon beslutade sig om sitt eventuella deltagande i studien. Jag 
ringde upp personen och informerade henne om studiens syfte och frågeställningar, varpå hon 
tackade ja. I ett senare skede hoppade hon dock av helt och hållet med argumentet tidsbrist.  
 
Min relation till respondenterna består i att jag i min yrkesroll som familjepedagog har träffat 
några av personerna i teamets lokaler. Dessutom har jag träffat några personer vid 
verksamhetens gemensamma familjeläger. Jag har under åren 2004-2007 inte haft någon 
terapeutisk relation med någon av intervjupersonerna. Intervjun har inletts med att jag tydligt 
informerat respondenterna om min intervjuroll. Det vill säga att jag gör denna studie inom 
ramen för högskolans verksamhet och riktlinjer samt utifrån vetenskapens forskningsetiska 
principer. Jag beslutade mig för att använda en kassettbandspelare för att spela in intervjuerna. 
Vid datainsamlingens start var det klart med sex intervjupersoner. En av dessa personer 
valdes slumpmässigt ut till att delta i provintervju. Det blev den person som först svarade i 
telefonen och kunde träffas den första datainsamlingsdagen som var måndag vecka 11. 
Samtliga intervjupersoner kontaktades en och samma dag och intervjuerna genomfördes 
under vecka 11 och 12. 
 
Inledningsvis inplanerades sex individuella brukarintervjuer. Vid bokning av en av 
intervjuerna undrade en kontaktad kvinna om även hennes make fick delta i intervjun. 
Mannen hade uttryck önskemål om att få vara med. Detta godkände jag vilket medförde att vi 
vid ett intervjutillfälle var tre personer. Anledningen till att även han fick delta var att jag ville 
få reda på så mycket som möjligt om brukarnas erfarenheter. Vid övriga intervjuer var det jag 
och intervjupersonen. Då en intervjuperson hoppade av intervjuades totalt sex personer, 
inklusive provintervjun. Två intervjuer skedde i familjepedagogteamets lokaler, två hemma 
hos intervjupersonen och en på biblioteket i respondentens boendekommun. 
Informationsbrevet (Bilaga 3) lästes upp och en mindmap som visar fråge- och temaområden 
låg på bordet vid alla intervjuer (Bilaga 4). Mindmapen användes för att lättare kunna peka ut 
temaområden, organisationen och dess förvaltningar samt var i intervjuprocessen vi befann 
oss.  
 
Planering och förberedelser för intervjuerna skedde genom att en intervjuguide upprättades 
(Bilaga 1). Frågeområden i intervjuguiden grundades på tidigare erfarenheter, alltså på delar 
av min förförståelse av vad familjer i behandling uttryckt om samverkan. Guiden skall 
fungera som ett stöd för vad intervjun bland annat skall komma att handla om. I 
intervjuguiden återfinns ett antal inledande frågor av bakgrundskaraktär. Därefter samtalas det 
om brukarnas erfarenheter av de tre förvaltningarna, socialtjänst, BUP och skola. Ett antal 
följdfrågor är återkommande under varje rubrik. Frågor som, antal aktiva kontakter, 
samarbetsklimat, förklaringsmodell, samt samverkan med andra förvaltningarna. 
Avslutningsvis ställdes en fråga om hur respondenten anser att samverkan mellan dessa 
förvaltningar kan utvecklas. Intervjun i sin helhet är semistrukturerad (Bryman, 2002). 
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Frågorna avser enbart de personer som familjen haft kontakt med utifrån sitt barns behov och 
symtom. Kontakt med myndigheter utifrån föräldrarnas egen situation ex ekonomi, missbruk, 
vuxenpsykiatri mm är inte av intresse i denna studie och utelämnas därför. Avslutningsvis, då 
intervjun handlar om skolan, kommer intervjun att fokusera på det enskilda barnet och inte 
eventuella syskon.  
 
Genomförandet av intervjuerna gick väldigt smidigt. Inledningsvis gjordes en provintervju för 
att testa frågornas relevans (Bryman, 2002). Efter provintervjun gjordes några justeringar i 
intervjuplanen där ordningen på frågorna ändrades något. Temaområdena och de i förväg 
planerade följdfrågorna behölls. Intervjuerna inleddes med att jag orienterade den intervjuade 
som Kvale (1997) uttrycker det, med andra ord gavs information om studiens syfte och andra 
praktikaliteter diskuterades. Eventuella frågor som uppstått inför intervjun ventilerades också 
inledningsvis. Intervjuerna kom att få en reflexiv karaktär då strävan var att ingenting skulle 
tas för givet under intervjuerna. Genom att ifrågasätta det nyss sagda, få förklaringar på det 
och skapandet av nya frågor kom intervjusituationen att bli mer reflexiv (Thomsson, 2002). 
Avslutningsvis gjordes en uppföljning (Kvale, 1997) med intervjupersonen om denne hade 
något ytterligare att tillägga. Därefter mottog jag eventuella synpunkter på hur intervjun hade 
genomförts. Intervjutillfället avslutades med att jag berättade om vad jag ville använda 
eventuell nyvunnen kunskap till. Spontant, bad flera av de intervjuade att få den färdiga 
uppsatsen skickade till sig. Jag lovade att så skulle ske, men påpekade att resultatet jag ska 
presentera inte kommer att vara någon sanning utan min tolkning av deras gemensamma 
utsagor.  
 
3.3 Etiska ställningstaganden 
Denna studie utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) vars syfte är att 
ge normer för förhållandet mellan forskare och i detta fall respondenter. Det grundläggande 
individskyddskravet är indelat i fyra allmänna huvudkrav på forskning; informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
 

• Med informationskravet menas att respondenten informeras om vilka villkor som 
gäller för deltagande i studien. Information gavs även om studiens syfte och 
frågeställningar samt att deltagande var frivilligt och att de hade rätt att när som helst 
avbryta deltagandet. Vidare informerades respondenterna om att det färdiga resultatet 
kommer att finnas tillgängligt på ISB-institutionen på högskolan. 

 

• Samtyckeskravet innebär att ett muntligt samtycke inhämtas till att delta i studien. 
Deltagare fick själva rätt att bestämma över sin medverkan. Då undersökningen 
bedömdes att vara av en etiskt känslig karaktär, och de personer som gav sitt samtycke 
till att delta behåller sin konfidentialitet. Min roll som forskare var att bidra till att 
minimera respondentens beroendeförhållande gentemot behandlingsteam och de 
samverkande förvaltningarna. 

 
• Konfidentialitetskravet kan beskrivas som att inga namn eller andra känsliga uppgifter 

på deltagare i studien redovisas. Ingen enskild deltagare skall således kunna 
identifieras av utomstående. Studiens insamlade material förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av det.  

 
• Slutligen nyttjandekravet innebär att deltagarna blivit informerade om att insamlat 

material enbart kommer att användas i forskningssyfte. De personer som kommer att 
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tillåtas läsa insamlad data är handledare, opponent och examinator om dessa så kräver. 
Varje intervju inleddes med ytterligare information om de forskningsetiska principer 
som tillämpades vid studiens genomförande.  

 
3.4 Reliabilitet och validitet  
Jag kommer inledningsvis att argumentera för varför jag inte använder mig av reliabilitets- 
och validitetsbegreppen. Därefter kommer jag att diskutera de kvalitetskriteriebegrepp jag 
istället valt att använda. Reliabilitet och validitet är inom samhällsvetenskaplig forskning en 
fråga som diskuteras flitigt då dessa begrepp har sina rötter inom den kvantitativa 
forskningstraditionen. Man kan å ena sidan vara inspirerad av den positivistiska ansatsen där 
det anses gå att finna en objektiv sann kunskap. Å andra sidan kan man låta sig inspireras av 
en subjektiv relativism där allting kan vara sant och betyda vad som helst (Kvale, 1997). Min 
studie som har en kvalitativ ansats tar mer sikte på den subjektiva relativismen än den 
objektiva positivismen utan att jag för den skull vill anses vara bokstavstrogen. Reliabilitet 
handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet. Jonsson (2003) menar att reliabilitet förutsätter 
mätinstrument som inte är påverkbara. Detta är något som blir problematiskt vid kvalitativa 
intervjustudier så därför väljer jag att i fortsättningen tala om tillförlitlighet istället för 
reliabilitet. Dessa kvalitetsbegrepp påverkar och relaterar till varandra (Jonsson, 2003). 
 
3.4.1 Tillförlitlighet istället för reliabilitet  
Syftet med en kvalitativ undersökning är just att forskaren skall komma på det ingen annan 
tidigare har kommit på. För att tillförlitligheten skall anses som hög skall en annan person 
som utgår från samma data anse resultaten som rimliga. Tillförlitligheten handlar vidare om 
vilka metoder forskaren valt för att fånga och ringa in sitt intresseområde (Jonsson, 2003).  
Studien utgår till stor del från min förförståelse och mitt personliga intresse på området. Min 
förförståelse redovisas inledningsvis på ett så omsorgsfullt och noggrant sätt som möjligt. Det 
jag vill klargöra är att jag har arbetat som familjebehandlare i familjepedagogteamet. 
Upplägget av undersökningen tar sin utgångspunkt i min förförståelse och 
forskningsprocessen skall ske på ett så systematiskt sätt som möjligt. Visst finns det risk att 
jag under mina intervjuer ställer ledande frågor och detta är ett exempel på varför 
reliabilitetsbegreppet är oanvändbart i mitt fall (Jonsson, 2003).  Jag kommer medvetet att 
styra in intervjupersonen på nya teman och områden som verkar intressanta. Till exempel då 
intervjupersonen endast snabbt har snuddat vid ett ämne som verkar intressant har jag bett 
denne att berätta mer om detta. Jag har ofta ställt fördjupningsfrågor som legat utanför 
intervjuguiden … och som man frågar, får man svar. För att tillförlitligheten skall anses god 
skall vissa kvalitetskriterier uppfyllas. Frågan huruvida studien har inneburit ett teoritillskott 
där nya mönster funnits och relevanta begrepp valts (Jonsson, 2003).  besvaras lämpligast av 
brukarna. Jag kan dock med tillförsikt påstå att jag lärt mig enormt mycket nytt i samband 
med denna studie. Studiens tillförlitlighet har höjts genom att jag vid samtliga intervjuer 
utgått från samma intervjuguide med syftet att få mina forskningsfrågor besvarade.  
Kvalitetsaspekter på arbetet har funnits med under samtliga moment under processen.  
 
3.4.2 Validitet och giltighet 

Giltighet handlar om huruvida man i sin studie fått svar på sina frågor och fångat in sitt 
intresseområde (Jonsson, 2003). I det här fallet handlar det om hur jag lyckats fånga in hur 
brukarna uppfattar sin situation. Kvale (1997) menar att det finns två sorters validitet, 
kommunikativ och pragmatisk validitet. Kvale anser att genom kommunikation och i dialogen 
blir studiens giltighet och kunskapsanspråk prövad. Vad som är giltig kunskap argumenteras 
fram mellan deltagarna och för att en forskning skall anses valid måste även andra betrakta 
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resultatet som användbart. Denna pragmatiska inställning bygger på att resultatet är 
tillämpbart och att det bedöms ha någon praktisk nytta. Om studien tillför ny kunskap och den 
åtföljs av ny handling så anses den ha validitet menar Kvale. Intervjuerna har kännetecknats 
av ett varierat samtal där både positiva och negativa aspekter av samverkan har ventilerats. 
Kommunikationen har varit rik så till vida att de som deltagit har varit positivt inställda till att 
medverka i studien och att de på ett aktivt sätt deltagit i intervjun. Deras åsikter och 
erfarenheter har varit både positiva och negativa. Den praktiska nyttan av studien är att delge 
team och ledningsgrupp min tolkning av brukarnas erfarenheter av samverkan och hur den 
kan utvecklas. De data jag analyserat och tolkat får tala för sig själv men, samtidigt bör vi 
vara medvetna om att de är beroende av den kontext de uppkom i och det samspel som pågått 
mellan mig och intervjupersonen (Kvale, 1997). 
 
3.5 Analytisk bearbetning 
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant för att bidra med största möjliga underlag till 
den analytiska bearbetningen. Processen inrymmer flera moment av ställningstaganden och 
tolkningar för forskaren menar Kvale (1997). Kunskap utvinns utifrån tolkningen av de 
intervjuer som hållits med föräldrarna. Med en metodologisk medvetenhet har jag som 
forskare ställt frågor som alla har sitt speciella syfte att fylla. Men likt den ”resenär”, som 
Kvale beskriver, kommer kunskapen successivt att utvinnas och genom att ge sig ut i ”okänd 
terräng” kommer ny kunskap att vinnas. Ett antal familjer har fått en möjlighet att föra sin 
talan och dela med sig av sitt perspektiv på samverkan. Den kvalitativa forskningsprocessen 
skall ses som resa som leder mot ett mål (Kvale) och där målet är en ökad kunskap och 
förståelse om fenomenet. Datainsamling är flexibelt och de olika momenten har skett i nära 
interaktion med de personer som intervjuas. Något som är viktigt att åter poängtera är att 
personerna som intervjuats inte är någon homogen grupp. Den erhållna kunskapen är 
förknippad med den kontext där intervjun sker och den är inte automatiskt överförbar till 
andra sammanhang. Det går inte ens att generalisera resultatet till åsikter som gäller samtliga 
familjer som varit inskrivna på verksamheten. 
 
Inspirerad av ett hermeneutiskt förhållningssätt har intervjuerna tolkats och resultatet bidrar 
till en ökad förståelse av det studerade fenomenet. Utifrån de transkriberade intervjuerna har 
mening och förståelse sökts ur textmaterialet. Förståelsen av texterna har skett likt Kvales 
beskrivna hermeneutisk tolkningsprocess där principen är ”att de enskilda delarnas mening 
bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips” (Kvale, 1997, s 50). För att hitta 
mönster i empirin har jag valt att inte sortera svaren förvaltningsvis utan jag sökte 
gemensamma kategorier ur transkriptionerna oavsett om erfarenheten uttrycktes positivt eller 
negativt. Dessa kategorier blev sedan ett stort antal teman. För att göra materialet mer 
överskådligt valde jag att söka vidare efter kännetecken på en brukarvänlig samverkan. Totalt 
grupperades resultatet i tio underrubriker som omfattar ett antal kännetecken, samt att det tar 
upp hur myndigheters samverkan påverkar familjen.  
 
 
4 RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som genomförts inom ramen för denna 
studie. I resultatet framställs ett antal kännetecken på brukarvänlig samverkan som 
framkommit under intervjuerna. Respondenterna har utgått från sin livssituation och ofta har 
svaren under intervjuerna handlat om familjens relation till respektive myndighet. 
Respondenternas beskrivna uppfattningar om sin situation varierar från ganska bra till att vara 
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mycket kritiska till att ha myndighetskontakter. Respondenterna har inte diskuterat något 
lagändringsförslag eller förändrad organisationsmodell och detta ryms inte inom denna 
studies syfte. I resultatredovisningen kommer någon särredovisning i utsagorna om de fyra 
verksamhetsområdena inte att ske. I de fall ett citat åsyftar en specifik förvaltning kommer 
detta att nämnas inom parentes direkt efter citatet. Ordningen på hur rubrikerna presenteras 
inrymmer ingen värdering mellan varandra. Kännetecken på en brukarvänlig samverkan, så 
som det framkom i dessa intervjuer, presenteras nedan. 
 
4.1 Hänsynstagande 
Hänsynstagande i det här sammanhanget handlar om att de myndighetspersoner som 
samverkar tar hänsyn till varandra och framförallt till familjen. Respondenterna har påtalat ett 
flertal hänsynstagande kännetecken som gör samverkan mer brukarvänlig. Dessa visar sig 
genom följande kategorier. 
 
Tabell 2 Kännetecken på en brukarvänlig samverkan. 

 
• Alla måste dra åt samma håll 
• Någon att lita på 
• Familjen vill vara delaktig 
• Lyssna på familjen 
• Familjen föredrar ett rakt bemötande 
 

• Gemensam planering 
• Ta hänsyn till hela familjens situation 
• Minska antalet myndighetskontakter 
• Medveten maktutövning 
• I en fungerande samverkan märks inte 

samverkan 
 

4.1.1 Alla måste dra åt samma håll 

Samarbetet mellan hemmet och myndigheterna anses viktigt för de flesta respondenter. När 
man samarbetar är det viktigt att alla drar åt samma håll menar flera respondenter. En 
respondent gör en koppling mellan bra samarbete och ett bra resultat. Hennes erfarenhet är att 
dåligt samarbete har påverkat familjen negativt. 

 
För att man ska lyckas och uppnå något resultat på barnet då måste de samarbeta. Men då måste 
alla tre dra åt samma håll. Men här kändes det som att det var precis hur som helst. Och sedan står 
vi i familjen här i mitten och vet inte vem som har rätt. Man undrar vad det är som pågår 
egentligen? 

 
Flera respondenter ser ett samband mellan myndigheters samarbete och familjens mående. En 
intervjuperson menade att det inte påverkar familjen negativt av att samarbeta men bristen på 
samverkan gör det absolut. På frågan om ”splittrat samarbete” påverkar barnet negativt svarar 
en annan respondent ”ja oj, oj, oj!”. 
 
4.1.2 Någon att lita på 

Tilliten till den familjen skall samarbeta med nämns av de flesta respondenter som viktig. 
Vissa menar att den är avgörande för att en förändring skall komma till stånd. Flera av 
respondenterna beskriver att de vill vara ärliga mot myndighetspersonerna de skall samarbeta 
med, men att det inte alltid är så lätt på grund av olika anledningar. Att inte lita på personen 
och rädsla för påföljder är några av anledningarna som nämns. Relationen till den 
myndighetsperson som brukaren skall samarbeta med är betydelsefull menar samtliga 
respondenter. Under intervjuerna har det framkommit att det här med att lita på inte är 
oproblematiskt för brukaren. För att en förändring skall vara möjlig anser flera respondenter 
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att de behöver lita på sin samverkanspartner och känna trygghet. En respondent beskriver hur 
förändringen hämtar kraft i tilliten till myndighetspersonen. 

 
Ja man måste känna tillit. Känner man inte tillit kan man inte ta emot hjälpen heller. Annars så 
tänker man bara att jaha men vadå, kommer du här och bestämmer över mig. Du är inte bättre än 
mig. Det är så folk reagerar. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass du kommer ifrån eller 
vilken etnisk bakgrund man har. 

 
I de fall där en socialtjänstanmälan gjorts så har flera av respondenterna beskrivit negativa 
erfarenheter av hur både socialförvaltning och anmälande verksamhet har hanterat situationen. 
Exempel på detta som framkommit har varit att agera bakom ryggen på familjen eller möten 
som kommit att handla om helt andra saker än det som varit överenskommit. Konsekvensen 
av detta har för flera av respondenterna blivit att de har känt sig kränkta och att tilliten till 
myndigheterna tagit stor skada. En respondent föreslog att ett bättre bemötande i en sådan 
situation hade varit att i kallelsen förbereda brukaren på vad mötet skulle komma att handla 
om och därmed ge personen möjlighet att vara bättre förberedda. Flera respondenter menar att 
i de fall där tilliten har fått sig en törn påverkas samarbetet mellan dem och myndigheter 
negativt för lång tid framåt. 
 
4.1.3 Familjen vill vara delaktig 

Frågan om brukaren känner sig delaktig i samarbetet med myndigheter engagerar 
respondenterna. I samarbetet med familjepedagogteamet ansåg samtliga respondenter att de 
kände sig delaktiga i planering och genomförande av förändringsarbetet. Samtliga uppgav att 
de hade en upprättad behandlingsplanering där målet med samarbetet och innehållet i 
träffarna gjordes upp gemensamt. Vad det gäller skola och barn- och ungdomspsykiatri ansåg 
de allra flesta respondenter att deras delaktighet i samverkansprocessen med dessa två 
förvaltningar var varierande. Med andra ord så upplevdes god delaktighet periodvis, men en 
betydligt lägre delaktighet under andra perioder. De flesta respondenter anser att man som 
brukare inte är delaktig då socialförvaltningen planerar och fattar beslut. En respondent 
beskriver en känsla av utanförskap i sitt samarbete med sin socialhandläggare. 
 

Jag vet inte hur det blir fortsättningsvis? Eftersom jag har en pojke som har det jobbigt i skolan. 
Det kan hända att det går en remiss till familjepedagogerna igen. Jag känner mig lite utanför, jag 
vet inte riktigt vad som sker och hur min socialsekreterare tänker när det gäller det här. 
(Socialtjänst) 

 
Mer generellt så menar flera av respondenterna att initialt, innan någon samstämmig bild av 
barnets behov var uppgjord, så fungerade samarbetet sämre. Men längre fram, när parterna 
var mer överens om lämpliga insatser för barnet, fungerade samarbetet oftast bättre. Flera 
respondenter menar att de därmed också kände en större delaktighet. En respondent som 
berättat att hon tidigare har haft ett dåligt samarbete med barnets ursprungsskola,  upplever sig 
idag ha ett bra samarbete med skolan. Det som möjliggjorde denna positiva förändring menar 
respondenten var att pojken fick en annan undervisningsform och att en tät kontakt mellan 
hem och skola i form av gemensamma träffar påbörjades. Flera föräldrar beskriver hur de ofta 
måste kämpa mot myndigheter för att få sina barns behov tillgodosedda. En respondent tar 
upp familjens utsatthet och vikten av att man som brukare känner sig väl omhändertagen och 
att familjen behandlas respektfullt. 
 

… annars så känner man ju sig rätt så liten. För personer och familjer som jobbar med 
familjepedagogteamet har ju någon slags brist och är väldigt sköra. Då måste man ju verkligen 
vara extra psykologisk med dessa. (Familjepedagogerna) 
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4.1.4 Lyssna på familjen  
Flera av respondenterna beskriver upplevelsen av att myndigheter inte alltid lyssnar på dem 
och att deras åsikt inte alltid har räknats med. Flertalet av respondenterna beskriver att det 
varit svårt att få en tid och komma in på BUP. En respondent beskriver hur barnets 
problematik eskalerade och först när situationen bedömdes som akut tog BUP emot barnet. 
Respondenten är medveten om att mottagningen är liten men framför ett förslag på ett mer 
brukarvänligt förfarande. För att problemet inte skall behöva bli akut så borde BUP lyssna på 
föräldern tidigare och ta emot familjen på en gång för en första bedömning, föreslår 
respondenten. 
 
Flera av respondenterna beskriver att de blivit anmälda till socialtjänsten av andra 
myndighetspersoner t.ex. av skol- eller dagispersonal. En respondent berättar om att hon själv 
sökt stöd hos socialtjänsten som avslagits, men först då en anmälan inkommit beviljades 
familjen bistånd i form av stöd. Kvinnan menar att om socialförvaltningen lyssnat på henne 
från första gången så hade den jobbiga situationen för familjen kunnat förändras långt 
tidigare. 
 
De flesta respondenterna beskriver att de upplevt att skolan inte heller alltid har lyssnat på 
dem som föräldrar då barnens behov har diskuterats. Flera respondenter beskriver att även om 
en psykologutredning är gjord, som visar på barnets behov, så är det inte alls säkert att 
utredningsresultatet tas på allvar och att nödvändiga förändringar görs. En genomförd 
psykologutredning förändrar inte situationen och barnets problematik går inte heller över av 
sig själv, utan man måste uppmärksamma problemen mycket tidigare och dra igång så snart 
en varningsklocka ringer menar en respondent.  
 
I ett bra samarbete är inte alla parterna alltid överens anser en respondent. Men där i finns en 
skillnad, i att respondenten känner sig ändå lyssnad på. En annan respondent beskriver ett 
fungerande samarbete så här. 

 
Visst vi hade diskussioner som vi inte var överens i, men inte konflikter. De lyssnade mer på mig. 
De tog hänsyn till vad jag tyckte som mamma. Det räknades med det jag tyckte inte bara det dom 
tyckte. Så det kändes lite bättre än att ha med socialtjänsten att göra. Dom kör bara med att – lagen 
säger och lagen säger! 

 
4.1.5 Familjen föredrar ett rakt bemötande 
Något som beskrivs påverka respondenterna för lång tid framåt är deras upplevelser av 
myndighetspersoners bemötande av familjen. Flertalet av familjerna har blivit anmälda till 
socialtjänsten av olika anledningar. Förfarandet har skett på olika sätt och det som påverkat 
flera av respondenterna negativt är då anmälan gjorts utan att de blivit informerade om det. 
Dessa respondenter hade önskat att oron för barnet hade ventilerats öppet så att föräldrar fått 
vetskap om att nu görs en anmälan. En respondent har reagerat mer på hur anmälan gjorts, än 
att den har gjorts. 

 
Jag var ju jätteförbannad. Dom sa att det är vår skyldighet. Ja det vet jag att det är er skyldighet att 
göra anmälan om ni erfar att ett barn inte mår bra. Det vet jag.  Men man kan ändå ta reda på att 
du ”Eva” din pojke verkar inte må så bra, har du någon förklaring till varför? Så gjorde dagis, de 
sa vi kommer att göra en socialanmälan för barnet verkar inte må bra. Vet du varför han inte mår 
bra? Och då säger man att jag tror att det beror på det här. Men det är bra att ni berättar, då vet jag 
att ni gör en anmälan. 

 
En respondent beskriver hur skolan agerat bakom ryggen på familjen och gjort en 
polisanmälan. Familjen fick vetskap om polisanmälan först när socialtjänsten informerade om 
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detta. Förfaringssättet som denna respondent berättar om försvårade samarbetet mellan hem 
och skola för lång tid och i slutänden var det barnet som blev mest drabbat, menade 
respondenten. När myndigheter samverkar bakom ryggen på familjen gynnas inte 
samarbetsklimatet, menar flera av respondenterna.  
 
4.1.6 Gemensam planering  
Som tidigare nämnts har flera respondenter berättat om negativa upplevelser av att vara 
oförberedd på vad ett möte skall komma att handla om. Flera respondenter har uttryckt att de 
uppskattat planerat innehåll i träffar med myndigheter. Anledningar som nämnts är att det ger 
en möjlighet att förbereda både sig själv och barnen i de fall de är med och tänker igenom 
saker som familjen behöver ta upp. Andra exempel kan vara att få möjlighet att bjuda med en 
stödperson på jobbiga möten så att föräldern har någon att prata med om det som hänt efter 
träffen. Samtliga intervjupersoner uppgav att de upplevde det positivt att ha en uppgjord 
behandlingsplanering i samarbete med familjepedagogerna. Flera menade att planeringen 
möjliggjorde ett ökat engagemang då man visste vad familjepedagogerna gör gällande 
familjen. Ett exempel som kom upp var att man planerat ett besök från FP i skolan och detta 
möjliggjorde för föräldern att nyfiket fråga barnet hur det varit att få besök i skolan. På frågan 
vad de anser om behandlingsplaner gav flera respondenter liknande svar. 
 

Positivt. Dels för att det alltid är skönt att kunna planera och allra helst när det gäller barnen att det 
är planerat. Man vet vad nästa träff skall handla om. Ja att nu ska vi prata om det här t.ex. barnens 
konflikter eller något. Arbetet var helt tiden uppspaltat. (FP) 

 
4.1.7 Ta hänsyn till hela familjens situation 
Samtliga respondenter ställer sig klart positiva till samverkan mellan myndigheter, däremot så 
uttrycker de flesta respondenter att de har negativa erfarenheter av hur myndigheter 
samverkar. Under intervjuerna framkom det olika tankar om myndigheters eventuella 
helhetssyn runt den enskilda familjen. Flera respondenter föreslår att tjänstemännen skall höja 
fokus från sin enskilda förvaltning till att ta hänsyn till hela familjens situation. Ett sätt som en 
respondent föreslår är att man på inrådan av familjen samlar ihop myndighetsnätverket till 
gemensamma möten. En annan respondent, med positiva erfarenheter av samverkan, tyckte 
det var bra att familjens socialsekreterare var med på skolmöten och förespråkade att man kör 
med öppna kort. Även de personer som under intervjun beskrivit mer negativa erfarenheter av 
hur myndigheter samverkar anser ändock att det är viktig att samverka och att hänsyn till hela 
familjens situation tas. En respondent beskriver hur man kan gå tillväga genom att ha 
gemensamma möten och vikten av att en stödperson till familjen är med   
 

Om man kunde få alla att samlas på ett och samma möte. Samtidigt att man som brukare känner 
att man har stöd från t.ex. familjepedagogteamet. De är ju ett stort stöd, de har alltid varit ett stöd 
för mig. Men att samla alla på ett ställe då, ta skolan, ta BUP, ta socialförvaltningen och 
familjepedagogteamet på ett och samma ställe. Och prata igenom det, att så här och så här känner 
jag det 
 

Flera av respondenterna beskriver behovet av att känna stöd från de myndighetspersoner de 
möter även om situationen är problematisk. Många respondenter beskriver negativa 
upplevelser av att de ofta känt sig ifrågasatta i sitt föräldraskap då de träffat olika 
myndighetspersoner. Respondenterna ger olika exempel på detta, ibland förklarar skolan att 
orsaken till barnets svårigheter beror på en dålig hemsituation och att det är där förändringen 
skall göras. Eller i ett annat fall meddelade en förvaltning att dessa inget gör åt situationen då 
det är en annan förvaltning som har till uppgift att lösa den typen av problem. Flera av 
respondenterna menar att myndigheters helhetssyn, där familjen är utgångspunkt, kan 
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utvecklas och bli bättre. En respondent föreslår samarbete i form av att ge stöd både till 
hemmet och till skolan för att förbättra situationen för hela familjen. 
 

Även om det nu skulle vara problem i hemmet som gör att skolan inte funkar så,. ja men då 
behöver man ju stöd för att lyfta upp hemmet. Det är inte bara för skolan att säga, det är bara skit i 
ditt hem och du sköter inte ditt barn ordentligt. Det är jättejobbigt när man pratar och har med 
skolor att göra. 

 
4.1.8 Minska antalet myndighetskontakter 
Flera respondenter reagerar på att det ofta är många myndighetspersoner inblandade runt 
familjen. En respondent menar på att då hennes barn är ganska små så påverkas de negativt av 
att träffa många olika myndighetspersoner. Detta beror bland annat på att barnen inte alltid 
förstår vad träffarna går ut på. I de fall när det är många olika myndighetspersoner 
involverade är risken att parterna som skall samverka drar åt olika håll, menar en respondet. 

 
Om det är för mycket människor inblandade... jag tror det blir väldigt splittrat tänkande av det. Det 
blir liksom att man inte kan hålla koll på vilken person som har vilken roll, det blir .. speciellt för 
barnen skull, tror jag att det blir jobbigt. 

 
Flera respondenter anser att det är betydelsefullt att få träffa samma myndighetspersoner vid 
varje tillfälle. Vid långvariga myndighetskontakter slutar ibland personal och då menar flera 
att det vid byte av personal är viktigt att man slipper dra samma sak om igen och att 
personkemin stämmer med den nya personen. Samtliga respondenter berättar att de har eller 
har haft kontakt med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, skolans elevvård samt 
familjepedagogteam. En respondent berättade om hur svårt det är som förälder att ha kunskap 
om barnets alla problemområden och att man som föräldrar ibland behöver hjälp att ställa 
frågor till olika myndighetspersoner. Ett exempel kan vara att få hjälp att diskutera med 
barnets läkare om medicinering. De flesta respondenter uppger att de fått information om 
familjepedagogteamets organisationsform där socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och 
skolan har personal anställda i teamet. Dessa säger att man som inskriven familj inte märker 
var teampersonalen är anställd som svar på denna fråga. Samtliga respondenter uppger att de 
är positiva till organisationsformen där olika kompetenser samlas på ett ställe och flera menar 
att detta gör att teamets kompetens blir bred. 
 
De flesta respondenterna beskriver att man i samarbetet inom en förvaltning verkar sträva 
efter att minimera familjens antal av kontaktpersoner. Det totala antalet personer blir stort när 
familjen har kontakt med många olika förvaltningar. En intervjuperson beskriver en 
uppskattad modell som en skola använder sig av. Genom att kontaktläraren sköter 
kommunikationen med barnets samtliga lärare så slipper föräldern träffa alla 15 personer på 
skolmöten. En annan respondent berättar att på barnets skola samlades hela elevvårdteamet då 
elev och föräldrar skulle träffa skolan för en elevvårdskonferens (EVK). Flera av 
intervjupersonerna var kritiska till att träffa och ha kontakt med fler personer än absolut 
nödvändigt och ifrågasatte varför vissa yrkesgrupper närvarade på EVKn.  

 
XXXXX också där och det var så där att man undrade vad sjutton hon gör här, det vore väl bättre 
att hon ägnade sig åt barn som behöver henne. Hon satt på möten, sa inte flasklock. Det kändes 
som att de samlade ihop så mycket människor som möjligt för att ha uppbackning mot min man 
och mig. Det kändes jätteobehagligt. 

 
4.1.9 Medveten maktutövning 

De flesta respondenterna har varit föremål för anmälan till socialtjänsten gällande barnens 
situation. I två fall har någon utredning inte öppnats och i ett annat fall omhändertogs barnen 
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omedelbart. Flera respondenter uttrycker en rädsla för vad som kan komma att hända med 
barnen om de som föräldrar blir alltför ifrågasatta. En respondent beskriver hur en bra kontakt 
med socialtjänsten snabbt förändrades till icke-tillit, då socialtjänsten omhändertog hennes 
barn akut utan att hon förstod varför. Respondenten beskriver händelsen som en hemsk 
upplevelse. Respondenten återkommer till situationen som något som påverkar hennes känslor 
inför socialtjänsten för lång tid framöver. 
 
De flesta intervjupersonerna beskriver en rädsla för vad myndigheter har makt att göra. En 
respondent beskriver hur föräldrar som är rädda att förlora sina barn inte vågar eller undviker 
att ta kontakt och be socialtjänsten om hjälp. Ytterligare en respondent beskriver den rädsla 
och osäkerhet inför vad socialtjänsten skall komma att göra beroende på hur de uppfattar 
henne som förälder och hur dom bedömer situationen och därefter tillämpar lagstiftningen. 
Tilltro till myndighetskontakter beskrivs ofta som bräcklig. Flera respondenter förklarar att de 
uppfattat det som ett stort svek då saker som föräldrarna i ett tidigare skede berättat för 
myndighetspersonen har använts som argument emot dem i ett senare skede. 

 
Jag hade väldigt mycket tillit till socialtjänsten. Men allting har vänts emot mig. Allt jag sagt 
vändes emot mig. Och nästa gång när man sitter där då tänker man sig väldigt mycket för och 
noga på vad man säger. 

 
Flera respondenter diskuterar om familjens utsatthet vid mer akuta situationer och hur 
händelseförloppet påverkar familjen för lång tid framöver. En respondent poängterar vikten 
av att den som är i underläge behöver ha en stödperson med sig, speciellt då familjen är eller 
känner sig ifrågasatt, exempelvis i samband med en social utredning. Hon beskriver känslan 
av att vara utelämnad och i underläge då det sitter två socialsekreterare mitt emot henne och 
hon uttrycker en önskan att ha någon med som hon litar på och kan prata med om hädelsen 
efteråt. Respondenten menar även att om båda varit med på mötet kunde hon få både tröst och 
bra synpunkter på var som har blivit sagt. 
 
4.2 I en fungerande samverkan märks inte samverkan 

När samverkan mellan myndigheter fungerar bra märker eller reflekterar inte respondenterna 
speciellt mycket över att det pågår just samverkan. Samtliga respondenter anser det viktigt att 
myndigheter skall samverka, men poängterar att det bör ske på ett för familjen positivt sätt. I 
de fall där myndigheter samlar ihop sig mot eller bakom ryggen på familjen upplevs 
samverkan som negativt, menar flera av respondenterna. Flera av respondenterna beskriver att 
de märkt att familjepedagogerna är etablerade hos förvaltningarna ute i regionen och blir väl 
emottagna. 

 
Alltså teamet är ju väldigt etablerat. Man behöver bara säga att jag arbetar med 
familjepedagogteamet, kan de inte få komma på besök? så Visst! Det känns som dom har en 
väldigt etablerad roll i samhället just här. 

 
Tiden efter familjepedagogerna och när FP:s roll som spindeln i nätet försvunnit beskriver 
flera respondenter att familjen känt sig etablerade hos myndigheterna. Vissa myndigheter har 
respondenterna haft och kommer att ha kontakt med under låg tid. Genom att vara etablerad 
som en familj med många behov beskriver några av respondenterna att de slipper strida för 
sina barns rättigheter och att det då bara är att gå till myndigheten och prata. 
 
I kapitlet har det redovisats ett antal kännetecken på brukarvänlig samverkan. Hänsynstagande 
är den mest utmärkande egenskapen och något som alltid bör finnas med då myndigheter 
strävar efter en mer brukarvänlig samverkan. Familjerna som deltagit i studien har många 
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problem och behov. De har på ett generöst sätt delat med sig av sina erfarenheter. De flesta 
respondenterna har uttryckt att de tror att det går att utveckla en mer brukarvänlig samverkan 
bara myndigheter blir mer medvetna om familjens situation. Dessutom följa respondenternas 
råd att: alla som samverkar måste dra åt samma håll, samtidigt. Utsatta familjer har ett stort 
behov att ha någon som de känner att de litar på och någon som lyssnar på deras synpunkter 
utan att behöva gå i försvar. Brukarna som deltagit i undersökningen vill vara delaktiga och 
aktiva i planeringen då det är deras familj det handlar om. Respondenterna anser att det känns 
mer respektfullt med ett rakt bemötande, än att personal går bakom ryggen på familjen vid 
anmälningssituationer. Det finns en stark önskan hos respondenterna att myndigheter skall ta 
hänsyn till hela familjens situation istället för att dela upp sina ansvarsområden. Genom att 
samla ihop de mest nödvändiga myndighetspersonerna till gemensamma möten kan antalet 
myndighetskontakter minimeras för familjen. Respondenterna uppger att det finns en rädsla 
för myndigheters makt och menar att tjänstemännen bör vara medvetna om att detta påverkar 
samarbetsklimatet. Slutligen, så reflekterar respondenterna inte speciellt mycket över bra 
samverkan, utan det är när det inte fungerar bra som de tänker på det. Därför får vi använda 
deras negativa erfarenheter till att utveckla riktlinjer för hur samverkan bör fungera. 
 
 
5 ANALYS 

 
Nedan följer en analys av resultatet på intervjuerna som jag presenterat i kapitel 4. Jag förenar 
empiri och teori samt gör vissa kopplingar till tidigare forskning. Teoretisk referensram och 
tidigare forskning är presenterat i kapitel 2. Det övergripande syftet med min studie är att 
utifrån ett brukarperspektiv belysa hur multibehovsfamiljer uppfattar samhällets insatser. För 
att göra analysen mer överskådlig och lättläst delar jag in analyskapitlet i fem underrubriker. 
 

• System och livsvärld 
• Organisation 
• Makt och maktutövning 
• Skall brukare ses som passiva objekt eller aktiva subjekt? 
• Hänsynstagande och att känna trygghet 

 

5.1 System och livsvärld 
Systemet är organiserat och lever sitt liv med sina villkor och styrmekanismer. Vardagsliv och 
familjeliv pågår i livsvärlden och kännetecknas av andra levnadsvillkor och normer som styr 
vårt handlande, menar Habermas (MØller Pedersen, 2004). När systemet koloniserar 
livsvärlden upplever brukaren att myndigheter med sin makt inkräktar på deras 
familjesituation. När livsvärlden blir koloniserad upplever brukarna i studien att myndigheter 
inte samverkar på ett för familjen positivt sätt.  
 
När systemet inte ”märks” och interagerar på ett hänsynsfullt sätt, utan att inkräkta på 
familjens livsvärld, så kan man anta att brukarna uppfattar myndigheters samverkan som 
fungerande. Samtliga respondenter var positiva till myndigheters samverkan med de uttryckte 
en önskan om att myndighetspersonerna skall ta mer hänsyn till brukarna. Habermas (MØller 
-Pedersen, 2004) har en dialektisk samhällssyn då han menar att delsystemen påverkar 
varandra. Vidare framhåller han att individen i sin livsvärld skall känna att det finns en 
möjlighet att påverka systemet. Flera av respondenterna gav exempel på tvångs- och maktfri 
kommunikation trots att familjens situation bedömdes som allvarlig av myndigheter. Flertalet 
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respondenter menade att detta herraväldesfria förhållningssätt var personbundet och några 
kunde dessutom ge konstruktiva exempel på sådana förhållningssätt.  
 
De olika myndigheter som ingått i studien har olika statligt reglerade uppdrag. Brukarna har 
varierad kunskap om dessa uppdrag, vilket framkommit under intervjuerna. Socialtjänsten är 
det delsystem som har störst makt och påverkanspotential på familjen och därför uppfattas de 
som mest hotfulla för flera av respondenterna. Familjepedagogerna som är de olika 
myndigheternas gemensamma verksamhet förknippas inte med tvång och makt på samma 
sätt. En anledning till detta är den frivillighet som kontakten med verksamheten bygger på. 
Familjepedagogerna har andra förutsättningar och en annan möjlighet att möta familjen i 
deras livsvärld, stärka dem där, samt med gemensamt uppsatta mål stötta familjen att bli 
mindre beroende av systemet. 
 
5.2 Organisation 
Utredare som på uppdrag av systemet poängterar vikten av samlokalisering motiverar ofta 
detta med ekonomiska argument som att vara sparsam med resurser mm (SOU 2006:100), 
brukarens perspektiv beaktas sällan i dessa skrifter. Blomberg (2002) visar att det finns 
humana aspekter av att samlokalisera arbetet. Exempelvis då klienter är aktuella hos flera 
myndigheter och på detta vis slipper att gå runt till de olika instanserna. Respondenterna 
uppger att de är positiva till familjepedagogernas organisation där man samlokaliserat ett antal 
yrkesgrupper och där det märks att kompetensen är bred. Sundelin (2002) diskuterar ett 
multimodalt och teambaserat angreppssätt, där flera sanningar tas hänsyn till och där teamet 
har olika kompetens. Detta kan ses som en organisatoriskt genomtänkt och pragmatisk insats.  
 
Danermark och Kullberg (1999) som också tar ett myndighetsperspektiv föreslår platta, icke 
hierarkiska organisationer och detta kan ses som något som kan gynna brukaren vid 
myndighetskontakter. Danermark (2004) menar att samverkan handlar om maktutövning 
mellan de olika samhällssystemen och beroende på hur modellstarka organisationer är hamnar 
dessa på olika maktnivåer. Habermas (MØller Pedersen, 2004) anser att systemets styrfaktor 
är makt och enligt hans samhällskritiska teori torde det var svårt att få stat och marknad att 
lämna ifrån sig makten till förmån för individerna i livsvärlden. Under intervjuerna framkom 
familjepedagogernas organisationsform som fördelaktig för brukarna. Befintliga myndigheter 
(socialtjänst, BUP, skola) kan remittera familjer till deras gemensamma verksamhet 
(familjepedagogteamet). På detta vis erbjuds brukaren en samarbetsform som är mer 
maktutjämnad. Detta kan anses tillfredställa både systemets kontrollbehov och det 
förändringsarbete som sker på initiativ och uppdrag av familjen. 
 
Alla familjer och så även de som har bekymmer av olika slag befinner sig i Habermas 
(MØller Pedersen, 2004) livsvärld. Det är i livsvärlden som problemen uppstår och det är där 
de beskrivs som de kan lösas. Familjepedagogernas vinst kan vara att de möter och stärker 
familjen i deras livsvärld samtidigt som man stöttar familjen till att bli mindre styrda och 
beroende av systemet, i detta fall myndigheter. Detta görs genom att möta familjen där 
problemet beskrivs och lyssna på deras berättelser. En brukarvänlig samverkan kännetecknas 
av ett hänsynstagande i form av att man strävar efter att alla drar åt samma håll. Detta kan 
man göra genom att organisera mötandet på ett sådant sätt att man med gemensam planering 
kan minimera antalet myndighetskontakter och få systemet att så lite som möjligt inkräkta på 
familjens livsvärld. Fungerande samverkan märks ju inte. 
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5.3 Makt och maktutövning 
När vi hör orden makt och maktutövning reagerar vi på olika sätt. Detta är beroende av 
tidigare erfarenheter och var vi själva anser att vi befinner oss i makthierarkien. Brukare som 
stått föremål för samhällets tjänster kan ses som att de ofta varit utsatt för systemets 
maktutövning och då varit den svagare parten i maktbalansen. Habermas (MØller Pedersen, 
2004) kopplar makt till staten och systemet, då han bland annat diskuterar tvångssocialisering 
som ett exempel på maktutövning där samhället lägger sig i socialisationen. Danermark 
(2004) diskuterar hur maktaspekter ofta dyker upp förtäckt i andra begrepp. Brukarna nämner 
några av dessa begrepp under intervjuerna, såsom att få vara delaktig i samverkansprocessen. 
Maktaspekten kan förklara brukarens bristande delaktighet där brukaren i relation till sin 
myndighetsperson hamnar i underläge. Att som förälder inte bli lyssnad på, när man söker 
stöd hos myndigheter för sitt barn, är en annan aspekt där man kan finna vissa makttendenser. 
Rädslan över vad myndigheter har makt och möjlighet att göra kan å andra sidan försvåra 
brukarens hjälpsökande. Om en familj har en jobbig livssituation framkom det att vissa 
brukare avstår från att söka myndigheters hjälp på grund av rädslan för myndigheters 
maktutövning. I de fall där myndigheten skall utöva makt så kan dessa sammankonster ändå 
göras mer maktbalanserad och brukarvänliga. Genom att tänka på att minimera antalet 
myndighetspersoner1 som sitter i rummet och ge brukaren möjlighet till att ta med en 
stödperson utjämnas balansen, enligt en respondent. Sundelin (1999) nämner 
omvårdnadsperspektivet som något som för IFT-arbetaren är viktigt att tänka på i bemötandet 
av multibehovsfamiljer. Han menar vidare att insatserna för familjerna skall fokusera på 
nytänkande och ta sikte på deras gemensamma mål. Sundelin kan tolkas förespråka 
omvårdnad före gränssättning och maktutövning. 
 
5.4 Skall brukare ses som passiva objekt eller aktiva subjekt? 
Denna fråga uppstår och en stor skillnad har uppmärksammats i hur brukarna upplevt 
kontakten med de respektive myndigheterna. Danermark (2004) tar upp att myndigheters 
samverkan ofta fokuserar på att samverka om något, ett objekt. I analysen vill jag gå ett steg 
längre och försöka se brukaren som ett aktivt subjekt i en samverkansprocess. Brukarna som 
deltagit i undersökningen beskriver en strävan efter att vara aktiv och delaktig i sin 
livssituation. Sundelin (2002) diskuterar alliansen mellan familj och behandlare som bygger 
på gemensam behandlingsplanering där mål upprättas och genomförs tillsammans. 
Respondenterna beskriver liknande erfarenheter i samarbetet med familjepedagogerna. 
Genom att stötta familjer, att vara ett aktivt subjekt som själv formulera uppdraget, kan man 
få hjälp av Habermas begrepp för att förstå skillnaden (Møller Pedersen, 2004). 
Familjepedagogerna möter familjen i deras livsvärld och stöttar dem till att bli fria från 
systemets makt. Då brukaren uppfattar sig själv som aktiv i uppdragsformuleringen ökar 
känslan hos densamme att hon/han är ett aktivt subjekt. När en myndighet bara kör på och inte 
lyssnar på brukaren upplever denne sig ofta som ett passivt objekt som inte kan eller blir 
motiverad till att ta ansvar. För vem är intresserad av ett projekt där man inte är delaktig? 
 
De myndighetsrepresentanter som respondenterna uttrycker negativa samarbetserfarenheter 
av, kan man tänka sig av olika anledningar prioriterat att representera makten. Prioriteringen 
kan förstås med hjälp av Habermas teori om det kommunikativa handlandet (MØller 
Pedersen, 2004). Han menar att vi alla är underställda de tre sfärerna; stat, marknad och 
civilsamhälle. När en person i sin yrkesutövning med hjälp av statens makt koloniserar 
individerna i civilsamhället på ett maktfullkomligt sätt tenderar dessa att prioritera makten. 
                                                 
1 Med myndighetspersoner avses de personer som är anställda av socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller 
skolan.  
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Om dessa representanter istället fokuserade på att handla mer förståelseorienterat och sträva 
efter att stärka och förstå familjen i sin livsvärld kanske samarbetsklimatet kunde förbättras. 
Respondenterna uppger att de vill bli lyssnade på och delaktiga. De anser också att antalet 
myndighetskontakter bör minimeras och poängterar vikten av att träffa någon som de litar på. 
Kontinuitet är viktigt och en brukarvänlig samverkan innebär att endast de nödvändiga 
myndighetspersonerna deltar i samarbetet. På detta vis så slipper brukaren att berätta om sin 
situation för alltför många i olika sammanhang. Brukare som tvingas träffa många 
myndighetspersoner i olika sammanhang blir objektiverade.  
 
5.5 Hänsynstagande och att känna trygghet. 
Vissa respondenter uppger att de saknar tillit till myndighetspersoner. Att söka tillit hos en 
myndighetsperson, som inte infrias, gör i dessa fall att brukaren blir sårbar. I de fall där 
brukaren känt sig trygg i relationen har den samhälleliga hjälpen lättare tagits emot. I de fall 
där de känt sig otrygga och ifrågasatta har bristen på tillit varit en mycket vanlig förklaring på 
bristande samarbete. Sundelin (2002) beskriver IFT som ett reparativt anknytningsarbete i 
familjer med desorganiserade samspelsmönster. Men, med en hållbar terapeutisk allians får 
familjen hjälp att bearbeta och reparera det som varit varvat med insatser för att utveckla 
interaktion och kommunikation för framtiden. Genom att ta hjälp av Habermas (MØller 
Pedersen, 2004) teori om kommunikativt handlande här i analysen får vi möjlighet att förstå 
familjers dilemma. De är å ena sidan beroende och underställda staten och å andra sidan är det 
inom civilsamhället (familjelivet) som problemen/behoven uppstått. Genom att blanda in 
staten, frivilligt eller inte, så uppstår lätt känslan av att inte ha kontroll över sin situation. 
Habermas hänvisar till människans förnuft då en tvångs- och maktfri kommunikation skall 
inledas. Respondenterna efterfrågar också mer hänsynstagande och att systemet skall lita på 
brukarnas förnuft. 
 
 
6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 
6.1 Metoddiskussion 
För genomförande av studien valde jag en kvalitativ ansats och intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod. Metodvalet känns relevant då problemområdet är relativt outforskat och 
att det råder en kunskapsbrist på området. Urvalet vid en kvalitativ undersökning kan alltid 
komma att diskuteras och ifrågasättas. Urvalet har noggrant diskuterats med teamets personal 
som kan anses ha bra insyn i hur myndigheter samverkar runt målgruppen. I diskussionerna 
påpekade jag att jag vill ha med familjer som har både positiva och negativa erfarenheter av 
samverkan och som varit aktuell hos samtliga fyra verksamheter. Samtliga respondenter som 
intervjuats har uttryckt positiva erfarenheter av samarbetet med familjepedagogteamet, även 
om flera varit kritiska till myndigheter samverkan. En fråga som dyker upp gällande de 
eventuella familjer som inte upplevt ett bra samarbete med familjepedagogteamet är, varför de 
inte var med i urvalsgruppen och hur resultatet hade blivit om de deltagit i studien?      
 
Valet av semistrukturerade intervjuer gav utrymme för både mig och respondenten att 
kommunicera det reflekterade i intervjun samt komma med egna utsagor och följdfrågor. 
Valet av semistrukturerade intervjuer gav också möjlighet att vid sortering av data, 
inledningsvis kunna utgå från ett material som innehöll liknande frågeområden. 
 
Intervjuguidens utformande grundades på min förförståelse och det var först i ett senare skede 
som en teori för analys valdes ut. Guidens indelning, med de olika förvaltningarna som 
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intervjuområden, bidrog till kunskap om de skillnader i upplevelser som råder mellan 
förvaltningarna. Men att presentera resultatet förvaltningsvis bedömdes som alltför 
platskrävande och något som hamnade utanför studiens syfte. Något som blev påtagligt först 
efter intervjuernas genomförande var att respondenternas svar sällan kommit att handla om 
samverkan mellan förvaltningar, utan mer om familjens upplevelse av samverkan med 
respektive förvaltning. De hade helt enkelt inte reflekterat speciellt mycket över samverkan i 
de fall då det fungerade bra. Däremot, i de fall då samverkan inte fungerat bra, så framkom 
många synpunkter. Resultatet av brukarnas negativa erfarenheter och hur de skulle vilja ha 
haft det har därför tolkats om till kännetecken på en fungerande brukarvänlig samverkan. 
 
För att bevara konfidentialiteten hos både respondenter och de myndighetspersoner som 
nämnts i intervjun benämns samtliga som hon oavsett kön. I några intervjuer diskuteras 
specifika yrkesgrupper och av konfidentialitetsskäl nämns inte heller några särskilda 
yrkesgrupper då resultatet presenteras. Familjepedagogerna nämns dock som grupp vid ett 
flertal flera tillfällen, då de anses representera de samverkande förvaltningarnas gemensamma 
kompetens.  
 
Innan intervjuerna startade informerades samtliga respondenter om att jag har anställning i 
familjepedagogteamet. Anledningen till denna information var att jag med säkerhet visste att 
några av respondenterna hade kunskap om detta, medan jag var osäker på om samtliga hade 
den vetskapen. Ingen av respondenterna hade dock några invändningar på detta. Huruvida 
min anknytning till teamet har kommit att påverka resultatet är svårt att säga. Studien tar dock 
inte sikte på att utvärdera själva familjepedagogverksamheten, den ser till brukarnas 
erfarenheter av att ha kontakt och samarbete med myndigheter. Men visst kan här finnas ett 
etiskt dilemma som kan bestå i att respondenterna under intervjuerna inte sagt allt de velat på 
grund av min nära koppling till problemområdet. 
 

6.2 Resultat- och slutdiskussion 
Syftet med min studie har varit att utifrån ett brukarperspektiv belysa hur multibehovsfamiljer 
uppfattar sin situation av att stå föremål för olika insatser från den samhälleliga 
hjälpapparaten. Min önskan med studien har varit att fånga in och föra fram så mycket 
kunskap som möjligt om hur brukarna upplever sin situation. Studiens resultat kan visst 
komma att ifrågasättas av olika anledningar. Exempelvis i de reflexiva intervjuerna där jag 
ibland föreslog vissa begrepp och frågade om för att testa begreppens relevans, på 
informanten. Men då jag valt en kvalitativ metod och ansats så gör jag inga anspråk på att 
presentera den objektiva sanningen. Resultatet har tillkommit genom mina tolkningar och 
dessa bygger på min egen förförståelse, empiri och tillgängliga teorier. 
 
Min förförståelse har varit grunden till hela studien. Jag har fått flera av de tankar jag hade 
innan om fenomenet bekräftade, samtidigt som jag fått flera nya lärdomar om familjernas 
situation och utsatthet. De familjer som deltagit i studien har tagit sin medverkan på fullaste 
allvar och bidragit med sina erfarenheter. Danermark (2004) vill se samverkan som ett eget 
kunskapsområde, det vill även jag. Med då får vi inte glömma bort att ”detta något” 
myndigheter samverkar runt, allt som oftast är människor av kött och blod med en alldeles 
särskild erfarenhet som måste tillvaratas bättre. För att samverkan som kunskapsområde skall 
ha en pedagogisk relevans, så är det individen i form av brukare/elev som skall ses som ett 
självständigt och tänkande subjekt och som är intressant att studera. 
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Ett par saker som framkom under intervjuerna var förvånande. Den ena var att samtliga 
intervjupersoner uttryckte att de uppskattade att ha i förväg uppgjorda behandlingsplaner. 
Från början var svaret överraskande, men när jag tolkade resultatet gjorde jag kopplingen till 
myndigheters makt och kunde då förstå svaren som inte alls så häpnadsväckande. Många av 
familjerna har drabbats av obehagliga överraskningar i möten med myndigheter och upplevt 
sig helt ”tagna på sängen”. Dessa negativa upplevelser har etsat sig fast hos familjerna för 
lång tid framåt, och påverkar både samarbetet och individens tillit. Resultatet visar även att i 
de fall där familjen känner sig delaktig i arbetet ökar också deras engagemang. Kanske det till 
och med är så att med gemensamt upprättade mål och arbetsplaner, där alla förvaltningar 
medverkar, på uppdrag av familjen så förbättras samarbetet och familjens symtombild kanske 
minskar. Resultatet visar att när myndigheter inte samarbetar på ett för familjen positivt sätt 
påverkas familjen negativt. 
 
Tillitsbegreppet har också förbryllat mig. Flera av intervjupersonerna uttryckte ordet tillit som 
något viktigt under intervjuerna. Initialt reflekterade jag inte speciellt mycket över detta, men 
under arbetets gång har ordet kommit att beröra mig allt mer. Sundelin (2002) nämner tillit 
som en byggsten för att uppnå terapeutisk allians. Han menar att många av dessa 
problemtyngda familjer är anknytningsotrygga och behöver varma och närande sammanhang 
för att skapa bättre relationsstrategier. I en terapeutisk relation anser jag att tillit är något 
eftersträvansvärt. Men frågan är hur det blir för en problemtyngd familj som söker tillit hos en 
myndighetsperson, som i ett senare skede kan komma att utöva makt. Är tillit 
eftersträvansvärt i maktojämna relationer? Resultatet har visat att många multibehövande 
familjer har farit illa i denna strävan då myndigheten i ett senare skede agerat med tvingande 
åtgärder. 
 
De fyra olika verksamhetsområdena har helt olika uppdrag och regleras av olika 
lagstiftningar. Socialtjänsten har ett socialt ansvar där tvångsåtgärder ingår som en del i 
uppdraget. Det är inte speciellt förvånande att denna myndighet därför är den som mest berörs 
då maktaspekten diskuteras. Resultatet visar att många av de familjer som deltagit i studien är 
oroliga och rädda för att förlora sina barn och att vissa därför samarbetar för att inte bli 
ifrågasatta. 
 
När man med hjälp av Habermas teorier analyserar resultatet så kan man ställa sig frågan om 
den frigörande kraften ligger mellan oss människor och om det är så att systemets drivkraft är 
att behålla makten? Det är när dessa två system blandar sig med varandra på ett otydligt sätt 
som brukare riskerar att fara illa. Flera respondenter tar i intervjuerna upp vikten av att känna 
sig trygg och att ha någon att lita på. Några respondenter uppger att de tidigare varit öppna 
och ”berättat allt” för myndighetspersonen. Brukare har lämnat ut sig själv i en relation som 
de själva bedömt som jämbördig och därmed riskerat att fara illa om informationen används 
emot dem vid ett senare tillfälle. Brukare kan missbedöma myndighetspersoners roll då de 
antar att relationen är jämbördig. Här anser jag att de professionella behöver bli tydligare i 
sina roller och informera brukaren flera gånger om relationens status.  
 
Jag vill även diskutera hur familjepedagogverksamheten är organiserad. Teamet kan, tack 
vare organisationsmodellen, ses som ett exempel på hur befintliga myndigheter, styrda av 
lagar och andra maktaspekter kan möta multibehövande familjer. Resultatet visar att ingen av 
de deltagande familjerna har upplevt en maktojämn relation i samarbete med teamet. En 
förklaring kan vara att teampersonalen inte direkt behöver representera de olika 
myndigheterna (socialtjänst, BUP och skola). Därmed behöver de inte heller ta ställning till 
eller försvara ekonomiska beslut och andra bedömningar. Familjepedagogteamet kan istället, 
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ofta på uppdrag både av myndigheter och familj, fungera som spindeln i nätet och bygga 
broar mellan ansträngda och mer maktojämna relationer. Resultatet visar även att samarbets-
modellen mellan socialtjänst, BUP och skolan, uppskattas av samtliga intervjupersoner. 
 
Slutligen, genom att använda sig av en filosof och samhällskritiker som Habermas vid den 
teoretiska tolkningen ligger det nära till hands att lyfta frågan hur mycket man anser att stat 
och marknad skall få påverka människorna i civilsamhället. Var går gränsen när systemet 
koloniserar livsvärlden och när uppstår tvångssocialisation? Samhället är för komplext för att 
det skall finnas ett enkelt svar på den frågan. Men ett bidrag till diskussionen om detta är att 
om man gör individerna i civilsamhället mer delaktiga, i detta fall genom att upprätta 
gemensamma mål tillsammans med brukarna, kan tvångssocialisering undvikas. 
 
6.3 Slutsatser 

• I studien har ett tiotal kännetecken på brukarvänlig samverkan lagts fram. Dessa 
kännetecken kan sammanfattas med att hänsynstagande är grunden för en brukarvänlig 
samverkan.  

 
• Genom denna studie har det också framkommit att myndigheters brist på samverkan 

påverkar familjen negativt, men det har inte framkommit helt klart på vilket sätt denna 
negativa påverkan yttrar sig. 

 
• Befintliga teorier om samverkan kan förändras genom ett större hänsynstagande till 

brukarna. Detta kan göras genom att betrakta brukarna som aktiva subjekt, som vill 
och tillåts vara, delaktiga i utformandet av stödet till sin egen familj. 

 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Studien genererar nya forskningsfrågor och det vore av stort intresse att ta reda på hur olika 
myndighetsrepresentanter ser på att utveckla brukarvänlig samverkan. Man kanske kan titta 
på om det finns skillnader mellan myndigheters olika yrkesgrupper och deras förslag på 
organiserandet av samverkan. Vidare vore det av stort pedagogiskt intresse att studera hur 
samverkan som kunskapsområde kan utvecklas utifrån ett maktmedvetet förhållningssätt. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1, Intervjuguide, semistrukturerad intervju 
 
1 Initialt HSFR info, Bakgrundsfrågor typ, kön, ålder på IP, inskriven på FP år, etnicitet, 
förälders egen skolbakgrund mm.  
 

2 Hur uppfattas samarbetet med socialförvaltningen gällande tiden innan 

familjepedagogerna? 
A, Familjen antal aktiva kontakter inom förvaltningen: 
B, Samarbetsklimatet med var och en upplevs vara: stödjande eller ifrågasättande  
C, Vilken förklaringsmodell hade förvaltningen till situationen?  
D, Hade förvaltningen i ett tidigare skede kunnat initierat samverkan med de andra 
förvaltningarna och arbeta utifrån er familjs helhetssituation och många behov?  
 
3 Samma fråga om uppfattning om samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin. 
Samma följdfrågor som ovan 
 
4 Samma fråga om uppfattning om samarbetet med skolan. 
Samma följdfrågor som 2. 
 
5 Andra myndighetskontakter med anledning av barnets behov? Även avvisade sådana. 
Uppskattningsvis hur många under de senaste tolv månaderna innan tiden på FP? 
 
6 Samarbete mellan dessa förvaltningar? 
Samverkansfaktorer som får familjen att må bra, att minska symtomen. 
Faktorer som minskar välbefinnandet eller ökar symtomen i familjen. 
Helhetssyn – myndigheter och personligt nätverk, finns det? 
Autonomi – familjen delaktighet i förändringsprocessen även fast man är ifrågasatt, finns det? 
Vårdplanering -i ett tidigt skede med flera inblandade, finns det? 
Samlokalisering/integrering typ FP men räcker det? 
 
7 Hur kan samverkan mellan förvaltningarna utvecklas? 
 
8 Samarbetet med familjepedagogteamet FP? 
Samma underfrågor som punkt 2. 

Märker man som familj att teamet har barnpsykiatrisk- socialtjänsts- och skolkompetens? 
Får man som familj nytta/tillgång till den kompetensen genom teamet?  
Har familjens samarbete med externa förvaltningar under behandlingstiden förändrats?  
I så fall; hur märktes detta?  
Utvecklades det någon ”gemensam” förklaring/ar till barnets problematik och behov? 
Hur kan samverkan utvecklas? 
 
9 Något mer att tillägga? Reflektioner som uppkommit under intervjun? mm  

 

10 Avslutning och prat om huruvida respondenten vill ta del av det färdiga resultatet samt 

deras synpunkter på hur intervjun gått. 



 

 

 

Bilaga 2, TIDSPLAN VT 2007 
 

 
v 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 
vecka  

8 Urvalsdiskussion med teampersonal om vilka brukare som ska tillfrågas 

om deltagande i studien. 

9 Brukare tillfrågas av personal per telefon. 

10 Familjer som tackat ja kontaktas av mig för bokning av intervjutid. 

Missivbrev, etiskinfo samt intervjufrågor skickas ut till blivande respondenter. 

11 Datainsamling  

12 Datainsamling 

13 Transkribering 

14 Resultatredovisning  

15 Resultatredovisning 

16 Analys 

17 Analys 

18  Slutdiskussion 

19 Slutdiskussion, Sista vecka för handledares godkännande  

20 Abstrakt, förord mm 

21 Opponentarbete, Inlämning av uppsats till ISB 

22 Opponentarbete 

23 Oppositionsseminarier 

 



 

 

 

Bilaga 3, Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Åsa Göransson och jag läser min femte termin på det Beteendevetenskapliga 
programmet på Mälardalens högskola. Just nu läser jag pedagogik C och i kursen ingår det att 
genomföra en undersökning och skriva en uppsats. 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur ni familjer (i undersökningen kallas ni 
Brukare) uppfattar olika insatser från samhället såsom socialtjänst, BUP och även skola. Jag 
vill också få möjlighet att ta del av era förslag på hur samverkan kan utvecklas. 
 
De familjer som intervjuas har alla varit inskrivna hos familjepedagogteamet och jag är även 
intresserad av att höra om era åsikter om den samverkan som sker i teamet. 
 
De frågor som min färdiga undersökning skall besvara är: 

 
• Vad kännetecknar en brukarvänlig samverkan, enligt brukarna?  
• Hur påverkar myndigheters samverkan eller brist på samverkan familjen och den 

enskilda individen? 
 
Själva intervjun kommer att ca en timme och som stöd för mitt minne kommer jag att använda 
mig av en bandspelare. De uppgifter som jag kommer att ta del av kommer att behandlas med 
största konfidentiallitet vilket innebär att informationen inte kommer att kunna kopplas till 
någon enskild individ eller familj. Uppgifterna kommer endast att användas i denna studie och 
det inspelade materialet kommer att förstöras efter analys. 
 
Er medverkan är självklart frivillig och ni kan om ni så önskar avbryta pågående intervju. Min 
färdiga uppsats kommer att finnas tillgänglig på Samhälls- och beteendevetenskapliga 
institutionen på högskolan i Eskilstuna. 
 
Om ni har några frågor kontakta mig då på telefon eller via E-post. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Åsa Göransson 
Telefon: 070 361 00 66 
E-post agn05006@student.mdh.se 
 
Min handledare på Mälardalens högskola heter Bosse Jonsson och har E-post 
bosse.jonsson@mdh.se 



 

 

 

 
Bilaga 4, Intervjuteman och frågeområden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakgrundsfrågor 

Etisk info 

 
Socialförvaltning 
 

Barn- och 
ungdomspsyk 

BUP 

Skolans 
elevvård 

 
Familjepedagogteamet 

KAK 

-FP- 

 

Hur ser samarbetet ut 
mellan myndigheter? 

 
Hur kan samverkan 

utvecklas för att bli mer 
brukarvänlig? 


