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SAMMANFATTNING 

Den här studien handlar om samverkan i professionella sammanhang inom socialt arbete. 

Olika professioner som ska arbeta tillsammans i team kan möta hinder och komplikationer 

som kan försvåra samverkan. Studiens syfte är att undersöka hur samverkan mellan en 

fristående Öppenvårdsenhet och Socialkontorets etablerade avdelning fortlöper i praktiken. 

Vidare undersöks vad denna samverkan hade för betydelse för det gemensamma sociala 

arbetet. I studien användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar om de professionellas upplevelse av samverkan. De professionella 

intervjuades utifrån deras gemensamma familjearbete. Bronfenbrenners (1979) ekologiska 

systemteori användes som teoretisk referensram. Resultatet visar att de professionella är till 

stor del överens om hur familjebehandling som insats ska inledas och hur den ska fortlöpa. 

Samverkan kan förbättras om de förväntningar de professionella har på varandra förtydligas. 

Alla är överens om att samverkan är viktigt och de har liknande definitioner av vad 

samverkan är och vad det betyder för dem.  
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ABSTRACT 

This study is about collaboration in a professional context. Different professions working 

together might face obstacles and complications along the way that can hinder their 

collaboration. This study aims to examine how collaboration between a freestanding 

treatment unit and an established social office department operates. Furthermore, the study 

aims to find out how this collaborative effort affects their joint social work. This study uses a 

qualitative method to answer the questions posed to get a better understanding of the 

professional’s own experience of this collaboration. Professionals have been interviewed 

based on their joint family work. Bronfenbrenners (1979) ecological theory of human 

development has been used as a theoretical frame of reference. The results show that 

professionals largely agree on how family therapy as an effort begins and how it proceeds. 

Their experience of collaborating can improve if the expectations of each other that are not 

fulfilled can be addressed. All agree that collaboration is important and they have similar 

definitions of what collaboration is and means to them. 
 
Key words: collaboration, social worker, family treatment, expectations, roles, goals 
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1 INLEDNING 

Denna studie handlar om samverkan i professionella sammanhang inom socialt arbete. 

Samverkan är processen som kan pågå mellan olika professioner och organisationer och är 

en komplicerad företeelse. Olika professioner som ska arbeta tillsammans i team kan möta 

hinder och komplikationer som kan försvåra samverkan. Det finns mycket forskning om 

samverkan inom samhällets olika fält såsom sjukvården, socialt arbete och skolan. Inom 

socialt arbete finns det flertalet problemområden där Socialtjänstens insatser måste kunna 

samverka kring målgrupper som behöver prioriteras, exempelvis barn och unga (Danermark 

& Kullberg, 1999; Socialstyrelsen, 2007). Socialstyrelsen (2007) skriver att det inte bara 

handlar om viljan att samverka utan att det är en komplex process som kräver prioritering, 

kunskap samt planering. Samverkan är lagstadgat enligt 3 kap. och 5 kap. av 

Socialtjänstlagen (2001:453) där det framkommer, gällande Socialnämndens uppgifter och 

särskilda bestämmelser för olika grupper, när, var och hur samverkan ska ske. Då 

Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag är det dock upp till de professionella att tolka och 

utforma en fungerande samverkan mellan hur t.ex. myndigheter ska samverka med andra 

myndigheter inom ramen för den egna verksamheten. Vi vill p.g.a. samverkans vikt samt dess 

flera betydelser undersöka hur det egentligen ser ut med samverkan mellan verksamheter.  
 
Samverkan är ett ständigt aktuellt fenomen inom forskningen och har även en historisk 

bakgrund som forskningsämne. Danermark och Kullberg (1999) skriver att det genom åren 

har funnits stora brister i samverkan mellan samhällets olika insatser för svaga grupper. 

Författarna redogör för att samverkan kan delas in i fyra olika kategorier beroende på hur 

verksamheten är uppbyggd. Dessa är kollaboration, koordination, konsultation och 

integration eller sammansmältning. Grunden till dåliga resultat i samverkansförsök är 

otydligt formulerade målsättningar. Detta försvårar möjligheten att bryta ner samverkans 

syfte till konkreta mål vilket är essentiellt i praktiskt arbete. De anger också att grunden kan 

vara sammanstötningar när det gäller kunskap, människosyn, maktstrukturer samt olika 

professionella mål. Olika ekonomiska intressen kan också komma i konflikt. Det är viktigt för 

en lyckad samverkan att de involverade från start har en gemensam utgångspunkt, 

referensram och metod samt att mål, principer och etiska förhållningssätt noga diskuteras 

innan den gemensamma verksamheten börjar (Danermark & Kullberg, 1999). Idag går det att 

hitta flera publikationer på Socialstyrelsens hemsida gällande samverkan inom olika fält, bl.a. 

gällande samverkan för barn och unga med funktionshinder samt vägledning gällande 

samverkan kring barns behov där flera aktörer är inblandade (Socialstyrelsen, 2005; 

Socialstyrelsen, 2013).  
 

Vår upplevelse utifrån det vi tidigare erfarit är att grundtanken är positiv gällande samverkan 

generellt men att det kan förekomma att det finns stora förväntningar på varandra som kan 

missförstås. Vi har också sett hur klienten gynnas av fungerande samverkan som har lett till 
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att målen med det sociala arbetet har kunnat uppfyllas så att klienten får den hjälp som 

behövs. Hur ser förutsättningarna ut för god samverkan inom socialt arbete? Det är några av 

funderingarna inför denna studie. Det väcker nyfikenhet bl.a. med tanke på att socialt arbete 

är vårt kommande yrkesområde och vi kommer med största sannolikhet att behöva samverka 

med andra verksamheter eller organisationer.  

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan mellan en fristående 

Öppenvårdsenhet (Familjebehandling) och Socialkontorets etablerade avdelning (Barn och 

Ungdomsenhet) fortlöper i praktiken. Vidare vill vi ta reda på hur denna samverkan upplevs 

inom det gemensamma sociala arbetet.  

Våra frågeställningar är: 

1. Hur organiseras och fortlöper familjebehandling som insats? 

Hur upplever de professionella från Socialtjänsten och Familjebehandlingen att samverkan 

fungerar och vad är målet med denna? 

1.2 Centrala begrepp 
Samverkan 

Enligt 3 kap. 1§ av Socialtjänstlagen (2001:453) framkommer det att Socialnämnden har som 

uppgift att medverka i samhällsplanering samt samverka med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar etc. för att främja goda miljöer i kommunen. Enligt 3 kap. 5§ av 

Socialtjänstlagen (2001:453) står det vidare att Socialnämndens insatser för individer ska 

utformas i samverkan med individen själv men även med andra samhällsorgan och 

organisationer om det finns behov för detta. Vår egen definition av samverkan i denna studie 

har grundats således på Socialtjänstlagen (2001:453). Definitionen är att samverkan är ett 

samarbete mellan olika organisationer, myndigheter och professioner med det gemensamma 

målet att ge bästa möjliga hjälp till klienten. Arbete kring familjerna utgår från ett 

gemensamt mål och anpassat arbetssätt där förväntningar och arbetsroller är tydligt 

formulerade och kommunicerade.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I denna studies granskning av tidigare forskning redogörs vetenskapliga artiklar med fokus 

på samverkan, dels från Sveriges forskningsfält men även från Israel och England för att få 

ett internationellt perspektiv. Fokus har varit på samverkan mellan olika professioner inom 
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socialt arbete och hälso- och sjukvården, men även samverkan mellan socialarbetare inom 

olika organisationer. Vi vill förstå vilka förutsättningar som behövs för att samverkan ska 

lyckas mellan olika professioner och organisationer. Dessutom vill vi studera vad de 

professionella upplever som hinder för samverkan. 

2.1 Samverkan mellan socialarbetare i Israel 

Individer med sociala problem söker ofta hjälp hos flera sociala hjälpinstanser som 

gemensamt arbetar med individernas olika problemområden (Amir & Auslander, 2003). 

Syftet med studien var att undersöka hur samverkan mellan socialarbetare inom den mentala 

hälsosjukvården och inom det kommunala arbetet med gemensamma klienter, fungerade. 

Syftet var även att undersöka omfattningen av deras samverkan och dess natur samt vilka 

aspekter som främjade eller hindrade deras samverkan. Studiens fält var Israel. Författarna 

intervjuade och utförde enkätstudier med socialarbetare. Intervjuerna fokuserade på deras 

uppfattningar samt förväntningar på varandras sociala arbete. 
 
Som metod användes en sexgradig skala. Den mätte deras upplevelse av arbetsfördelning och 

samverkan gällande en specifik klient samt upplevelsen av samverkan i allmänhet, gällande 

andra klienter (Amir & Auslander, 2003). 
 

Studien visade att det fanns problem gällande samverkan mellan socialarbetarna i de två 

organisationerna vilket även socialarbetarna själva påpekade. Samverkan påverkades av 

deras olika professionella status, otydlighet i deras syn på deras olika roller samt 

arbetsuppdelningen mellan dem. Resultatet visade att samverkan förbättrades i de fall där 

socialarbetarna från den mentala hälsosjukvården fick högre professionell status. De 

kommunala socialarbetarna menade att samverkan fungerade bättre då den andra 

professionen fick ett huvudansvar för insatsen. Detta kan bero på att de kommunala 

socialarbetarna kanske upplevde sig betyngda av deras övriga arbetsbelastning. Det kunde 

även bero på att de upplevde de andra socialarbetarna som mer kompetenta och mer 

resursstarka för att kunna hjälpa klienten vilket förbättrade samverkan. Resultatet visade 

även att samverkan påverkades av rollförväntningar. Vid de tillfällen som socialarbetarna 

upplevde sig besvikna var när förväntningarna på de andra inte hade uppfyllts. Samverkan 

fungerade bättre när de förtydligade sina arbetsuppgifter. Ju tydligare respondenterna 

förstod varandras roller desto bättre blev samverkan (Amir & Auslander, 2003).  

2.2 Samverkan mellan interprofessionella team 

Dunér (2013) skrev i sin studie att det är vanligt inom äldrevården att samverka mellan olika 

professioner för att utvärdera en patients vårdbehov för rätt vårdinsatser. Syftet med studien 

var att undersöka professionell samverkan inom ett interprofessionellt vårdplaneringsteam. 

Två olika team studerades i Sverige, ett som utförde vården i patientens hem och ett team 

som utförde vården på en vårdavdelning. Insamlingen av empirisk data bestod av 

observationer och ljudinspelningar. Samverkan mellan de professionella märktes främst i 
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planerings- och utvärderingsfasen, den var lägre i utredningsfasen och nästan icke-

existerande i beslutsfasen. Studien såg tydligt behovet av att förtydliga rollerna för alla 

professionerna i vårdplaneringen.  

 

Då äldre ofta har komplexa vårdbehov och att det har skett en ökning i specialkompetens hos 

olika professioner har det inneburit att behovet av samverkan mellan olika vårdgivande 

organisationer och professioner ökat (Dunér, 2013). Författaren menade att detta är 

anledningen till att det finns team som jobbar interprofessionellt. Detta för att bäst kunna 

göra omfattande utvärderingar av de äldres behov samt för att kunna fatta rätt beslut om 

vård och service. 

 

Det visade sig att genom att arbeta i ett team med andra professioner kunde detta leda till 

större säkerhet i den egna professionella rollen. Studien visade att det hemmavårdande 

teamet kunde ses mer som ett interprofessionellt team, d.v.s. att de hade en hög grad av 

integrerad samverkan. Teamet som utförde vården på en vårdavdelning kunde ses mer som 

ett multiprofessionellt team, d.v.s. att de arbetade individuellt eller parallellt och hade en låg 

nivå av interagerande samverkan. Alla deltagare i studien pekade på vikten av 

interprofessionellt arbete. Deltagarna beskrev hur de lärde sig av varandra, att deras egen 

kunskap djupnade samt att deras egen bedömning förbättrades p.g.a. teamarbetet. 

Deltagarna pekade även på vikten av att sitta i samma byggnad samt att ha gemensamma 

möten och tid att träffas som team. Dunér (2013) skrev i studien att de team som satt 

tillsammans som team möjliggjorde både formell och informell teamtid vilket förbättrade 

deras samverkan. 

2.3 Samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialarbetare 

Dunér och Wolmesjös studie (2015) visade att samverkan mellan exempelvis sjuksköterskor, 

biståndshandläggare och sjukgymnaster ledde till att äldre eller funktionsnedsatta kunde få 

bättre helhetsbedömning och deras behov blev bättre tillgodosedda. Författarna studerade 

också vårdchefers roll då de arbetade inom organisationer där det fanns flera professioner 

som skulle samverka. Metoden i denna undersökning var en workshop som utfördes på en 

nationell konferens med 40 vårdschefer från 19 kommuner, som arbetade med äldreomsorg 

och funktionsnedsatta. I workshopen diskuterades utmaningar och etiska dilemman som 

vårdschefer mötte i arbetet kring samverkan. Därefter bildades två fokusgrupper där de 

följde upp de problem som diskuterats under workshopen (Dunér & Wolmesjö, 2015). 
 

Resultatet av studien visade att det fanns flera aspekter som påverkade samverkan mellan de 

professionella. Enligt Dunér och Wolmesjö (2015) framkom det att strukturella hinder kunde 

ha negativ påverkan. De professionella begränsades av lagstiftningar, regler, olika riktlinjer 

och mål inom organisationerna och motsägelsefulla politiska inriktningar. Samverkan kunde 

påverkas av att professionskulturer, värderingar, expertis och diskursen inom professionerna 

skiljde sig. Dessa aspekter kunde leda till att andra professioners handlingar upplevdes som 

obekanta och det kunde bli svårt att acceptera varandra vilket därmed skapade hinder för 

samverkan. Forskarna beskrev att samverkan mellan professionella inom samma profession 
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blev lättare då det fanns större förståelse för varandras arbete jämfört med gentemot andra 

professioner. Resultatet visade också att det saknades gemensamma mål och tydliga riktlinjer 

för samverkan kring det gemensamma social arbetet samt att de uppsatta målen inte alltid 

stämde överens med klientens önskemål. De olika professionerna såg även klientens 

situation från olika perspektiv och när samverkan inte fungerade prioriterades inte klienten 

längre. Vid möten med klienter kunde exempelvis en sjuksköterska inta 

biståndshandläggarens roll, de lovade klienten att de ska få en insats som de i verkligheten 

inte hade makt att besluta över. Detta försvårade samverkan då frustration uppstod när de 

olika professionerna gick in i varandras arbetsuppgifter och det utsatte klienten för förvirring 

och ingav otrygghet. Fokus på budgeten ledde till att klientens situation påverkades och 

bemötandet och behandlingen blev sämre.  

2.4 Samverkan kring gemensam bedömningsmall 

I Storbritannien fanns det en gemensam bedömningsmall som användes inom ramen för 

socialt arbete och hälso- och sjukvården. Målet med denna var att ha en standardiserad 

metod som användes för att bedöma barn och ungdomars behov samt som ett verktyg i 

arbetet. Collins och McCray (2012) utförde 20 semi-strukturerade intervjuer för att studera 

hur professionella såg på sina roller, hur dessa uppfattade mallen, hur de såg på varandras 

professioner och vilket ansvar de olika professionerna hade. 

 

Resultatet visade att de olika verksamheterna hade ett gemensamt mål, att synliggöra barn 

och ungdomars behov. Det fanns dock även mål som var mer specifika för olika tjänster vilket 

försvårade möjligheten att få en helhetsbild då det fanns olika prioriteringar. Detta skapade 

spänningar i samverkan när de professionella fick olika budskap och arbetade mot olika 

professionella mål. Det framkom att det blev konflikter gällande samverkan när olika 

professioner inte använde sig av den gemensamma bedömningsmallen och istället lade över 

ansvaret på varandra. Samverkan upplevdes samtidigt som positiv eftersom det gav möjlighet 

att arbeta med olika professioner och deras expertisområde vilket gav ett annat perspektiv på 

klientens situation. Deltagarna upplevde att det gav bättre resultat för barnen och 

ungdomarna eftersom de arbetade tillsammans för att förverkliga det gemensamma målet 

med att ha barnets behov i centrum. (Collins & McCray, 2012).  

2.5 Inre och yttre hinder som påverkar samverkan 

I Sverige finns det familjecentraler där flera professioner från hälso- och socialsektorn 

samverkade för att hjälpa klienter. Abrahamson (2007) beskriver och diskuterar i sin studie 

hur den tvärsektoriella samverkan ser ut i praktiken samt vilka förutsättningar som behövs 

för god samverkan och ser även vilka inre och yttre hinder som påverkar samverkan. 

Forskaren undersökte en familjecentral där de utförde ett forskningsprojekt. För att ta del av 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter utfördes observationer, intervjuer och samtal. 
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Deltagarna var på regelbundna möten med forskaren där de gav återkopplingar till varandra 

gällande datainsamlingen.  
 
I resultatet framkom att det fanns en symbolisk mur mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

socialarbetarna. Det blev “vi och dem” istället för en enhet. Abrahamson (2007) beskrev de 

hinder som påverkade samverkan och hon nämner både yttre och inre hinder. Inom de yttre 

hindren beskrevs tillgång till tid som en påverkande aspekt eftersom det inte fanns den tid 

som behövdes för att kunna samverka. Den tid de fick gick till att hantera ekonomiska, 

praktiska och administrativa problem. Ledningens samverkan var problematisk vilket ledde 

till svårigheter att samverka på familjecentralen. Ett annat hinder var styrdokumentet för 

arbetet, ett dokument som beskrev de olika professionernas arbetsuppgifter. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade mer preciserade arbetsuppgifter och hade därmed svårt att vara 

flexibla. 
 

Det fanns inre hinder där individens relation till styrdokumentet var en viktig aspekt. 

Styrdokumentet gällande deras arbetsuppgifter uppfattades som en plikt i arbetet som strikt 

skulle följas. Det positiva var att det kunde användas som mätinstrument för familjernas 

behov. Gränssättningen mellan yrkeskategorierna var en annan aspekt. De professionella 

utifrån sin egen profession kunde upptäcka olika behov som skulle prioriteras. Det kunde 

leda till konflikt. Deltagarna var i behov av tydligare gränser. Det fanns arbetsuppgifter som 

skulle utföras enskilt och andra där de skulle samverka. Osäkerheten ledde till att det blev 

svårt att veta vilken arbetsuppgift som tillhörde vem. Det framkom i resultatet att det var 

viktigt att skapa mål och därefter diskutera dem tillsammans för att veta hur de skulle 

samverka samt tydliggöra vilka arbetsuppgifter var och en skulle utföra (Abrahamson, 2007). 

2.6 Sammanfattande reflektioner kring tidigare forskning 

Genomgående i tidigare forskning påpekas vikten av att ha välgrundade förväntningar på 

varandra för en lyckad samverkan. Flera av artiklarna tar upp att det är viktigt att ledningen 

för varje enskild organisation som ska samverka har tydliga, gemensamma mål för 

samverkan. Det kan annars bli en känsla av “vi och dem” om det inte finns gemensamma mål 

och konsekvensen kan bli att organisationerna arbetar efter sina egna mål istället. I 

avsaknaden av gemensamma mål kan ansvaret för den gemensamma insatsen skjutas runt 

mellan de samverkande organisationerna då vem som ansvarar för insatsen inte är tydligt 

formulerat.  
 

Vid de tillfällen där samverkan inte är välfungerande är det p.g.a. att förväntningar inte möts. 

Dock framkommer det att samverkan är något önskvärt av professionella då de upplever att 

det är för klientens bästa men det kräver eftertanke och arbete för att få det att fungera. En 

positiv aspekt av samverkan som lyfts upp är att det finns möjlighet att lära sig av sina 

kollegors olika professioner vilket kan vara en fördel i sin egen profession. Detta resultat 

styrker de frågeställningar som finns i denna studie som avser att undersöka upplevelser och 

förväntningar på samverkan samt hur samverkan praktiskt fortlöper.  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Denna studie använder sig av Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori som teoretisk 

utgångspunkt. Syftet med studien är att undersöka hur samverkan fungerar mellan olika 

verksamheter och då upplevs denna teori som högst lämplig. Detta eftersom Bronfenbrenner 

(1979) analyserar verksamheter och olika grupper som system vilka är sammankopplade på 

olika nivåer. Fokus har varit att se hur dessa nivåer relaterar till varandra samt vilka aspekter 

som är av betydelse för individens utveckling. Bronfenbrenners (1979) teori blir således ett 

verktyg i denna studies analys av det empiriska materialet.  

3.1 Ekologisk systemteori 

Bronfenbrenner (1979) utvecklade den ekologiska systemteorin som beskriver hur individen 

ingår i olika grupperingar som han kallar system, hur dessa är sammankopplade samt hur 

relationer mellan dessa system påverkar individens utveckling och individens möjligheter att 

hantera sin närmiljö. De grundläggande nivåerna som Bronfenbrenner (1979) beskriver är 

mikro-, meso-, exo- och makronivåerna.  

3.1.1 Mikronivå  

Mikronivån är det system som är individens närmiljö. Det finns flera närmiljöer för en 

individ och dessa kan t.ex. vara hemmet, skolan eller arbetet. Relationen till 
familjemedlemmar, klasskamrater eller kollegor påverkar individens utveckling direkt. Dessa 

människor har olika roller i individens liv och individen påverkas av deras handlingar och 

beslut (Bronfenbrenner, 1979).  

3.1.2 Mesonivå  

Mesosystem består av flera mikrosystem, de olika mikrosystemen har kontakt och relationer 

till varandra som därmed påverkar individens utveckling. Bronfenbrenner (1979) beskriver 

att det är människor från olika närmiljöer som kommunicerar med varandra och resultatet av 

detta samspel påverkar individens utveckling. Författaren exemplifierar detta genom att 

beskriva att ett barns utveckling påverkas av hur relationen och kommunikationen ser ut 

mellan exempelvis föräldrar och lärare.  

3.1.3 Exonivå 

Exonivån består av en eller flera system där individen inte längre är närvarande men 

fortfarande påverkas. Detta handlar om att individens utveckling påverkas av system som 

människor i deras närmiljö står i. Individen har ingen direkt kontakt men påverkas av det 

som händer i detta system, det kan exempelvis för ett barn handla om föräldrarnas 

arbetsplatser eller sociala nätverk. I dessa system kan det ske omställningar som leder till 

förändring och indirekt påverkan av individens utveckling (Bronfenbrenner, 1979). 
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3.1.4 Makronivå  

Den fjärde nivån Bronfenbrenner (1979) beskriver är makronivån, detta system består av 

kulturer och ideologier. Det finns kulturer som präglar samhället och därmed människor 

överlag. I dessa kulturer och ideologier finns det olika aspekter såsom religion, etnicitet och 

ekonomisk status som påverkar individens utveckling indirekt. Detta genom att individers 

livsstil och värderingar påverkas av dessa aspekter och kommer uttryckas på olika sätt, bl.a. 

genom hur de identifierar sig. Styret och systemen i samhällen i olika länder kan se 

annorlunda ut p.g.a. de ovannämnda aspekterna. Författaren menar att individens utveckling 

påverkas indirekt av de kulturer och den välfärd som finns i det land dem lever i. 

3.2 Sammanfattning 

I denna teori bildar de olika nivåerna tillsammans ett system samtidigt som det finns flera 

system inom nivåerna. De yttre nivåerna omsluter nivåerna innanför, d.v.s. makronivån 

omsluter alla nivåer, men mikronivån omsluter endast individen. Alla nivåerna kan påverka 

individen som är i centrum av det stora systemet men det är ändå individen som bestämmer 

sitt förhållningssätt till det som pågår inom systemen på de olika nivåerna. Individen är alltså 

inte helt försvarslös utan kan ändå påverka hur denne förhåller sig till det som pågår och vad 

för respons individen ska ge på detta (Bronfenbrenner, 1979). Detta går att koppla till denna 

studie som avser att undersöka samverkan som ofta bygger på att flera system ska arbeta 

tillsammans. Det är till att förstå hur de professionella som individer påverkas av systemen 

runt omkring dem då de direkt eller indirekt påverkar samverkan med andra professionella. 

Hur den professionella förhåller sig till de olika systemen är av stor vikt för professionell 

samverkan. 

I Figuren (1) nedan illustreras hur det ekologiska systemet omsluter varandra och i vilken 

ordning de olika nivåerna kommer in. Den visar hur individen är i centrum av systemet och 

därmed omsluts av alla nivåerna. 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

I den här studien användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Den kvalitativa metoden är en anpassningsbar metod som lägger stort fokus 

på utsagor och deltagarnas egna upplevelser. För att samla in data användes kvalitativa, 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) 

är fördelen med kvalitativa intervjuer att det går att anpassa frågorna vilket öppnar nya 

möjligheter. Intervjuaren är friare att ta upp nya ämnen och frågor och hitta nya 

angreppssätt. Intervjuer kan vara en bra metod för att generera berättelser och redogörelser 

utifrån intervjupersonens upplevelser (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Studien använde ett tvåstegsurval för att välja ut intervjupersoner. Ahrne och Eriksson-

Zetterquist (2011) skriver att vid tvåstegsurval väljs oftast en organisation ut som har med 

frågeställningen att göra. Efter tillåtelse att ha med organisationen i sin undersökning väljs 

sedan intervjupersoner ut. Författarna skriver att vid detta läge är det vanligt att vara 

beroende av samarbete med någon ansvarig inom organisationen som har tillgång till 

förteckning av medlemmar eller anställda. De menar att det bästa är att själv välja ut sina 

intervjupersoner men att det inte alltid är möjligt (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011). 

Öppenvårdens Familjebehandling assisterade i urvalet av intervjupersoner, både från 

Familjebehandlingen men även från Barn- och Ungdomsenheten. Det var viktigt i studien att 

intervjua professionella från båda verksamheterna. Intervjupersonerna kontaktades och 

intervjuer bokades in. I studiens början var fem intervjuer inbokade men under studiens 

gång bokades ytterligare en intervju in för att ha samma antal intervjupersoner på båda 

verksamheterna. Totalt intervjuades sex personer, tre socialsekreterare från Socialkontorets 

Barn- och Ungdomsenhet och tre familjebehandlare från Öppenvårdens Familjebehandling. 

Ett jämt antal intervjupersoner ansågs öka studiens trovärdighet. 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna 

genomfördes i respektive verksamhets egna lokaler och varade mellan 20-60 min och 

bandades. En granskning av tidigare forskning kring samverkan har gjorts, dels inom samma 

myndighet men även mellan olika professioner och organisationer. Målet var att använda 

vetenskapliga artiklar från det svenska forskningsfältet men även internationella som 

fokuserade på samverkan inom det sociala arbetet. Bronfenbrenners (1979) ekologiska 

systemteori användes för att teoretiskt undersöka och analysera studiens resultat. 
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4.3 Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta den empiriska data som samlades in genom intervjuer transkriberades 

inspelningarna ordagrant. Transkriberingen var ett tidskrävande moment men har till fördel 

att det går att lära känna och granska det material som kommit från intervjuerna för att 

vidare hitta passande teman (Ahrne och Eriksson- Zetterquist, 2011). Efter 

transkriberingarna sammanställdes intervjumaterialet i en tematisk analys utifrån studiens 

datainsamling. Bryman (2008) beskriver att tematiska analyser går att använda för att se 

vilka teman som är återkommande i intervjuer. Den tematiska analysen i denna studie 

skapade en överblick av materialet och det gick att urskilja upprepande mönster i de svar 

som samlats in från intervjuerna som redovisas i resultatdelen. Ifrån den tematiska analysen 

gick det även att plocka fram citat från intervjuerna. Resultatet har analyserats utifrån 

redovisade vetenskapliga artiklar och Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori. 

4.4 Validitet & Reliabilitet  

Bryman (2008) skriver att det kan vara svårt att redogöra för validitet och reliabilitet i 

kvalitativa undersökningar och att vissa forskare anser att dessa begrepp inte är särskilt 

relevanta i denna typ av forskning. Bryman (2008) skriver vidare att reliabilitet rör sig om 

huruvida en undersökning skulle få samma resultat om den genomfördes på nytt eller om 

den har påverkats av slumpmässiga eller temporära betingelser. I denna studie användes 

intervjuer för att samla in data och reliabiliteten kan därför anses låg då det är svårt att veta 

om intervjupersonerna skulle ge samma svar om intervjun hade skett vid en annan tidpunkt. 

Intervju som undersökningsmetod handlar framförallt om upplevelser. Bryman (2008) 

redogör även för validitet som han anser i flera avseenden är det viktigaste 

forskningskriteriumet. Validitet handlar om resultatet som framkommer under studiens gång 

överensstämmer med det syfte som studien har som avsikt att undersöka. Denna studie 

försöker ha en bra validitet genom att resultatet från undersökningen besvarar studiens syfte 

och frågeställningar och genom att ge en inblick i de professionellas upplevelse av samverkan 

i deras arbete. Undersökningen försöker även ha bra trovärdighet då samma antal 

socialsekreterare på Barn- och Ungdomsenheten samt familjebehandlare hos Öppenvården 

har intervjuats. Detta ökar trovärdigheten då det ökar författarnas förståelse genom att 

samma antal personer får beskriva sin upplevelse av den sociala verkligheten (Bryman, 

2008). 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Intervjuerna började med att författarna presenterade sig själva och frågade sedan om det 

gick bra att intervjun spelades in. Sedan redovisades för de fyra etiska principerna som har 

följts under undersökningen och som är relevant för svensk forskning (Bryman, 2008). 

Intervjupersonerna informerades om de fyra etiska principer både vid första kontakten via 

mail för bokning av tid samt vid intervjutillfället. Informationskravet följs genom att ha 

informerat om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att välja 
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att avbryta intervjun eller att inte svara på en fråga om de så önskade. Samtyckeskravet 

följdes då deltagaren själv fick bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

förklarades och att uppgifterna gällande intervjupersonerna skulle behandlas med 

konfidentialitet och att obehöriga inte skulle ha tillgång till personuppgifter. Till sist följdes 

nyttjandekravet och information gavs om att de uppgifter som samlades in endast skulle 

användas för denna undersökning (Bryman, 2008). Efter att ha gått igenom dessa principer 

informerades deltagarna om att studien skulle undersöka hur de arbetar med sitt 

familjearbete samt att både personer på Familjebehandlingen/Barn- och Ungdomsenheten 

skulle intervjuas. Exakt syfte och frågeställningar utgavs inte för att undvika att det eventuellt 

skulle kunna påverka deras svar. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat och analys. Resultatet analyseras 

genomgående med stöd i tidigare forskning samt vår teoretiska utgångspunkt. Resultatet har 

tematiserats enligt fyra teman; processen/insatsen, förväntningar, mål och 

förbättringsområden. Intervjupersonernas erfarenhet av deras respektive arbetsuppgift 

varierar, socialsekreterarna har jobbat ett till två år och familjebehandlarna har jobbat med 

familjebehandling mellan fyra och elva år. Samtliga socialsekreterare har en svensk 

socionomutbildning. De tre familjebehandlarna har olika grundutbildningar, bl.a. 

beteendevetare, psykiatrisjuksköterska, och behandlingsassistent. Familjebehandlarna har 

även vidareutbildat sig inom olika metoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), 

agression replacement training (ART) och marte meo-metoden. Våra intervjupersoner har en 

blandad etnisk bakgrund från Sverige och mellanöstern. För att underlätta redovisningen av 

resultatet används genomgående pronomen “hon”. Vid citat har förkortningen “IP” för 

intervjuperson använts samt numret på den intervju citatet är taget från. 

5.1 Processen/ Insatsen 

Intervjupersonerna är överens om processen kring när och hur familjebehandling inleds som 

insats. Intervjupersonerna beskriver hur familjer kan direktkontakta Öppenvården och önska 

familjebehandling men vanligtvis inleds familjebehandling antingen under utredning hos 

Barn- och Ungdomsenhet eller efter utredningen har avslutats. När Barn- och 

Ungdomsenheten har beslutat sig för att familjen behöver Öppenvård skickar de en 

beställning i form av en vårdplan till Öppenvården som sedan bestämmer vad för slags insats 

familjen ska ha. Om Öppenvården beslutar att ta emot beställningen delar en samordnare på 

Familjebehandlingen ut uppdraget till en tillgänglig familjebehandlare som överensstämmer 

med familjens behov och de blir därmed utförare av beställningen. Vid behov av 

kompletteringar kan samordnare kontakta ansvarig socialsekreterare på socialkontoret. De 

flesta familjebehandlare har olika inriktningar och vidareutbildning inom metoder för att 
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kunna matcha familjers behov. Om familjen ska få familjebehandling kontaktar 

familjebehandlare och socialsekreterare varandra och bokar in ett uppstartsmöte som 

socialsekreteraren kallar familjen till. Tar det för lång tid att boka uppstartsmötet lämnar 

familjebehandlaren tillbaka ärendet då mycket kan hända i en familj under en kort tid och 

behovet kan ha ändrats. Under uppstartsmötet går de igenom vårdplanen som 

socialsekreteraren har formulerat som familjebehandlaren ska arbeta med. Det är i 

vårdplanen målen med familjebehandlingen formuleras av socialsekreterarna och det är 

därför viktigt att de är tydligt formulerade beskriver familjebehandlarna. 

Det är lagstadgat enligt 3 kap. 3§ Socialtjänstlagen (2001:453) att socialtjänsten ska ha 

uppföljningsmöten på insatser, såsom familjebehandling, och det förtydligas ytterligare i 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2015) att det ska ske minst var sjätte månad. Alla intervjupersoner 

är överens om att detta beror på hur familjeproblematiken ser ut samt familjens behov. 

Samtliga säger att uppföljningsmöten sker minst var sjätte månad men att det också kan ske 

oftare. De professionella har kontinuerlig kontakt mellan uppföljningsmötena och det kan 

även se olika ut hur ofta detta sker. Det beror på vad som händer i familjen. Kontakten kan 

enligt intervjupersonerna ske förslagsvis via telefonsamtal eller mail. 

Det blir problematiskt kring hur ofta kontakten mellan socialsekreterarna och 

familjebehandlarna ska ske. Socialsekreterarna ser familjebehandlarna som utförare då dem 

är behandlare och därmed ska familjebehandlarna hantera situationer som händer i familjen. 

Socialsekreterarna upplever att familjebehandlarna ofta kontaktar dem och vill att 

socialsekreterarna utför vad dem upplever är familjebehandlarnas arbetsuppgifter. Ett 

exempel på en sådan arbetsuppgift är att kontakta och “jaga” familjen till möten med 

familjebehandlaren. En socialsekreterare nämner även att familjebehandlare ber dem om 

information om familjer vilket socialsekreterarna förväntar sig att familjebehandlarna ska 

veta då de har den tätaste kontakten med familjen. Socialsekreterarna menar att kontakten 

inte behöver ske veckovis då de har andra arbetsuppgifter, men samtidigt är de medvetna om 

att kontakten under familjebehandlingen är olika beroende på familjens situation.  

Det som ofta jag upplever i alla fall är att vissa då, inom Öppenvården, förväntar sig väldigt tät 

kommunikation med oss. Medan vi kanske inte har den möjligheten att ha sådan tät kontakt, 

de kanske vill ringa så fort det har hänt något i familjen. Det kan bli flera gånger i veckan 

ibland som de ringer och förväntar sig att man ska kunna svara upp på en gång och så ser det 

inte ut för att vi har en annan roll, vi ska inte vara behandlare på det sättet. Så ser vi det men 

ibland upplever jag att vi har olika förväntningar på varandra. - citat IP2 socialsekreterare 

Familjebehandlarna uttrycker önskan om att lätt kunna kontakta socialsekreterarna mellan 

uppföljningsmötena och att de ska vara väl insatta i familjesituationen. Abrahamson (2007) 

beskriver att styrdokument och olika riktlinjer kan vara hinder för samverkan, 

styrdokumentet i det här fallet kan vara behovet av att uppföljningsmöten ska ske minst var 

sjätte månad. De blir svårt för de professionella att sätta högre krav när de inte kan påverka 

varandras riktlinjer, familjebehandlarna kan inte förvänta sig mer specifik kontakt med 

socialsekreterarna utöver dessa uppföljningsmöten. Även Dunér och Wolmesjö (2015) tar 

upp att olika lagar och riktlinjer kan försvåra samverkan. Kontakten är en del av processen 

men går även att koppla ihop med deras förväntningar vilket redogörs under nästa rubrik. 

Familjebehandlarna uttrycker att de inte önskar dagliga samtal, men att socialsekreterarna 
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ska visa nyfikenhet för familjesituationen då det förenklar de tillfällen när insatsen behöver 

avslutas eller något i vårdplanen behöver ändras. Nyfikenheten kan visas genom att 

socialsekreterarna kontaktar familjebehandlarna för att uppdatera sig om hur det går med 

familjebehandlingen. 

En familjebehandlare påpekar vikten av familjens deltagande under processen och att 

familjen är medvetna om vad de professionella samtalar kring. Hon menar att det handlar 

om ett förtroende från familjerna de arbetar med och att det är viktigt att familjerna känner 

sig trygga med att arbetet sköts korrekt. Hon ger som exempel att familjen inte ska höra 

information från socialsekreteraren som familjebehandlaren har berättat för denne utan 

familjens samtycke eller vetskap. Hon betonar vikten av att om hon behöver prata med 

socialsekreteraren ska familjen ge sitt samtycke till det samt veta vad hon berättar. 

Samtliga intervjupersoner är överens om att myndigheten har uppföljningsansvaret men att 

ansvaret för att målen med familjebehandlingen uppnås ligger hos familjebehandlarna. 

Intervjupersonerna påpekar vikten av att familjebehandlarna informerar om de stöter på 

problem i familjearbetet samt familjens ansvar då Öppenvårdsinsatsen är frivillig.  

Det är så att ibland uppnår man målen och ibland inte och det kan finnas olika anledningar till 

det. Ibland är det mål som inte är möjliga att uppnå eller i stunden i alla fall. Man jag ansvarar 

för mitt jobb i familjen och mitt jobb, tänker jag är att jobba med familjen gällande dem målen 

och det ansvarar jag för. Samtidigt är det ett gemensamt ansvar naturligtvis med familjen 

framförallt för det här är en frivillig insats… - citat IP3 familjebehandlare 

Det som framkommer i tidigare forskning är att det kan finnas hinder som påverkar 

samverkan mellan olika verksamheter. Abrahamson (2007) tar upp i sin studie att det fanns 

en symbolisk mur mellan de olika professionerna och verksamheterna och att det då blev ett 

“vi och dem” istället för en enhet. Författaren beskriver vidare olika yttre och inre hinder som 

påverkade samverkan. En av dessa inre hinder var gränssättningen mellan yrkeskategorierna 

när klienternas situationer och behov var olika från fall till fall. De professionella i studien 

beskrev att de då utifrån sina egna arbetsuppgifter upptäckte olika behov som de upplevde 

skulle prioriteras vilket kunde leda till konflikt (Abrahamson, 2007). Detta kan uppstå i 

samverkan mellan våra intervjupersoner då de i vissa fall kan ha samma grundutbildning 

men de arbetar utifrån olika roller, antingen som myndighet eller med behandling. 

Socialsekreterarna möter familjen vid utredning för insats och kan utifrån det som kommer 

fram under utredningen formulera i vårdplanen de mål familjebehandlarna ska arbeta med. 

Målen upplevs inte alltid korrekta enligt familjebehandlarna när de möter familjerna i deras 

hem. Familjebehandlarna ser i vissa fall andra problem som socialsekreterarna inte tagit med 

i vårdplanen. Familjebehandlarna måste då kontakta socialsekreteraren som ansvarar för 

ärendet för ändring av vårdplanen för att kunna arbeta med de behov familjebehandlarna 

upplever ska prioriteras först. Socialsekreterarna har flera arbetsuppgifter vilket gör det 

svårare att kontakta dem och gör det därmed svårt att samverka och kommunicera då 

socialsekreterarna har mycket annat att göra. Brist på socialsekreterarnas tid 

överensstämmer med Abrahamsons (2007) studies resultat att tillgång till tid kan vara ett 

hinder för samverkan.  
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Intervjupersonerna arbetar genomgående på mikro- och makronivå (Bronfenbrenner, 1979) i 

relationerna med arbetskamrater och samordnare/konsulenter genom deras kommunikation 

från uppstarten av familjebehandling till avslut. Det finns relationer mellan de professionella 

i systemen där de tillsammans arbetar för att hjälpa familjen. Relationen mellan de 

professionella är enligt resultatet beroende på vilken socialsekreterare eller 

familjebehandlare de ska samverka med från den andra enheten. Det finns en stor 

omsättning av personal på Barn- och Ungdomsenheten vilket leder till att nya relationer 

måste skapas och ett nytt arbete måste påbörjas för god samverkan. Omsättningen av 

personal upplevs som utmattande för Familjebehandlingen. Det är i mikro-, meso- och 

exonivån deras samverkan påverkas då det blir svårt för de professionella att ofta arbeta för 

att skapa nya relationer med nyanställda. Familjebehandlarna upplever att det blir svårt då 

processen blir långsammare då de inte känner till varandras arbetssätt. Socialsekreterarna 

och familjebehandlarna kan inte heller påverka vilka som blir anställda hos den andra 

enheten då det beslutet tas på en annan exonivå, det är chefernas beslut.  

Ibland kan jag tänka att man skulle önska ha lite färre handläggare att arbeta mot, för då lär 

man känna varandra då blir det… Det kan man märka en del som man har haft fler ärenden 

med, det funkar lite annorlunda. I andra fall måste man börja om, många gånger tycker jag nu 

att det är nya ansikten, nu är det Lisa nu är det Kalle och nu är det Pelle. Så har man ingen 

relation, det kan jag tänka.- citat IP3 familjebehandlare 
 

Under processen av att inleda insats går det att se hur olika aspekter från exonivån påverkar 

deras arbete. Dessa aspekter kan vara vårdplanen de arbetar med, varandras arbetsuppgifter, 

tillgång till tid och lagstiftningar som är saker de inte kan påverka men som påverkar dem 

och deras arbete. 

5.2  Förväntningar på det gemensamma familjearbetet 

Resultatet visar att intervjupersonernas förväntningar på varandra skiljer sig en del. 

Socialsekreterarna förväntar sig framförallt att familjebehandlarna uppnår målen i 

vårdplanen och att familjerna ska få den hjälp och det stöd de behöver. Det framkommer 

genomgående att socialsekreterarna förväntar sig att familjebehandlarna ska ta stor del av 

arbetet men att de ska kontakta socialsekreterarna om det inte går att arbeta med familjen 

eller om något nytt uppkommer. Hinder uppstår i förväntningarna då familjebehandlarna 

förväntar sig även att socialsekreterarna ska vara insatta i familjernas situation och att de ska 

hålla sig uppdaterade. Familjebehandlarna förväntar sig att socialsekreterarna ska vara lätta 

att komma i kontakt med, att de ska ha tydlig kommunikation och tydliga uppdrag. 

Problemet som upplevs gällande kontakten är att socialsekreterarna anser att 

familjebehandlarna ska ha tätast kontakt med familjerna och att socialsekreterarna inte 

upplever sig vara lika insatta i familjernas situationer. Familjebehandlarna förväntar sig 

också att socialsekreterarna ska ha erfarenhet och kompetens och att de ska ha ett bra 

samarbete för att kunna göra ett effektivt arbete. Problemet är enligt en av 

familjebehandlarna att det inte blir en jämn fördelning mellan nyanställda och erfarna 

socialsekreterare.  



 

15 

Det är väl en grund, så. Sen kan jag också tycka att andra delar är ju de här delarna att det 

finns, att en handläggare är, det är ju mer personen i sig, det här med ödmjukhet, att det finns 

en tillit, att det finns en kompetens därborta. Men den stora förväntningen jag har det är, och 

att det är lätt att få tag på dem, att jag kan få tag på dem. Det är ju, ja det stora målet är ju att 

jag får tydliga uppdrag. - citat IP4 familjebehandlare 

Dunér (2013) beskriver att teamarbete kan leda till att de professionella blir säkrare i sina 

roller när de ser kollegors kunskap och expertis vilket skapar en god samverkan eftersom de 

är trygga i sina arbetsroller. Eftersom familjebehandlarna ibland upplever brister gällande 

socialsekreterarnas erfarenhet och upplever att de behöver vägleda socialsekreterarna kan 

det försvåra samverkan. En familjebehandlare upplever saknad av erfarna socialsekreterare 

som resulterar i att vårdplanerna familjearbetarna arbetar efter ofta ser liknande ut även om 

familjesituationen är annorlunda. En av familjebehandlarna beskriver att nackdelen av att 

uppleva att hon vägleder socialsekreterarna är utifrån att familjebehandlingen och 

socialkontoret har olika roller. Hon förklarar att socialsekreterarna är en myndighet och har 

huvudansvaret och det är en skillnad jämfört med hennes behandlingsansvar, hon 

understryker vikten att deras arbete är rättssäkert och att de därför behöver jobba med sina 

respektive roller.  Även socialsekreterarna kan uppleva att de behöver vägleda 

familjebehandlaren då de vill ha en tät kommunikation med dem genom att de ofta får 

samtal där familjebehandlarna frågar saker gällande familjen och hur de ska gå till väga i 

ärendet. Båda professionerna upplevs som frustrerade över att de behöver vägleda varandra i 

sina arbetsuppgifter vilket försvårar samverkan.  

Att det inte ska vara upp till vilken behandlare det är, om det är en behandlare som klarar av 

att sköta saker inom ramen av behandling eller om det är behandlare som hela tiden vill lägga 

det på oss så fort det händer någonting för då går ju vi in och blir behandlare eller blir 

behandlarnas chefer nästan som arbetsledare åt dem och det är inte det som är meningen 

tänker jag. Så det tänker jag är någonting man skulle behöva göra, kan vara att vi tänker fel 

inte vet jag, men då behöver vi veta det att förväntningarna är annorlunda på oss. - citat IP2 

socialsekreterare 

Våra intervjupersoners frustrationer över arbetsroller stämmer överens med det som 

framkommer i både Amir och Auslanders (2003) och Dunér och Wolmesjös (2015) 

undersökningar gällande de professionellas frustration och besvikelse över att deras 

förväntningar inte uppfylls. Dunér och Wolmesjö (2015) beskriver att anledningen till att det 

finns olika förväntningar var orsakat av att de inte visste vad den andra professionen hade för 

roll och vad deras arbetsuppgifter var. Skillnaden gällande förväntningar är att 

familjebehandlarna anser att familjerna behöver vara motiverade innan de kommer till dem 

för att kunna göra ett förändringsarbete. Socialsekreterarnas förväntning är däremot att 

familjebehandlarna ska motivera familjen. Detta leder till hinder för samverkan då de inte är 

överens om hur ordningen av arbetet ska gå till eller vem som ansvarar för vad i ärendet och 

det försvårar det gemensamma arbetet. 

Socialsekreterarnas och familjebehandlarnas egna åsikter om vad samverkan är och 

förväntningar på denna stämmer väl överens med varandra. Samtliga anser att deras 

samverkan handlar om att ha klientens bästa i centrum, viljan att samverka och hitta 

lösningar tillsammans, tydlighet över varandras roller och att alla har ett ansvar.  
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Men jag tänker att det finns en vilja att samarbeta och det är väl det viktigaste och just för 

klienten att de känner att vi är på samma spår, för det kan ju hända ibland och det blir en 

utmaning om jag tänker mig en grej som de ska jobba med och sen så tänker 

Familjebehandlingen, eller ja Öppenvården, något helt annat… - citat IP2 socialsekreterare 

En intervjuperson påpekar att prova nytt också är en del av samverkan. Flera av de som har 

intervjuats nämner att samverkan handlar om att ta in annan hjälp för att det kanske är det 

bästa för klienten. En familjebehandlare beskriver Öppenvårdens insatser som en bank med 

olika kompetenser i olika områden och att de olika verksamheterna har möjlighet att 

samverka kring klienten. 

I förhållande till Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori går det att se att det finns 

brister i kommunikationen mellan de professionella i mikro- och mesonivån eftersom de 

professionella inte kommunicerar kring hur kontakten ska gå till under familjebehandlingen. 

Familjebehandlarna och socialsekreterarna behöver tydliggöra roller och arbetsuppgifter för 

att kunna uppfylla varandras förväntningar. Tydlighet över arbetsroller och arbetsuppgifter 

behövs för att de professionella ska kunna arbeta tillsammans för det gemensamma målet 

kring familjen. För att kunna utveckla arbetet behöver socialsekreterarna och 

familjebehandlarna förbättra deras relationer. Socialsekreterarna och familjebehandlarna 

ingår i ett system som bör fungera för att individen, som ingår i familjerna de arbetar med, 

ska få det stöd och hjälp som familjerna behöver. Det är även viktigt att de professionella 

reflekterar över deras förhållningssätt till dessa brister i kommunikation i mikro- och 

mesonivån, exempelvis hur de själva kommunicerar med sina kollegor och deras 

förväntningar på deras olika arbetsroller som beställare och utförare. De professionella har 

alla ett ansvar som individer att förhålla sig till hur bristerna påverkar dem själva, deras 

yrkesroll, familjerna de arbetar med o.s.v. Som professionell kan de inte ta avstånd ifrån sitt 

personliga ansvar över hur de agerar eller hur de själva kommunicerar med sina 

samverkande kollegor. 

5.3 Mål 
Deltagarna i denna studie har liknande uppfattning om att anledningen till att 

Familjebehandling finns är till stor del ett politiskt beslut för hur de vill organisera 

Öppenvården i den kommunen med en beställare och utförare funktion. En 

familjebehandlare beskriver tanken med Familjebehandling som ett arbete med system, att 

genom att arbeta med familjebehandling kan de undvika att en del av systemet omplaceras. 

Hon förklarar att familjen kan liknas vid en kropp som har ont. Hon menar att familjen, 

kroppen, behöver hjälp som ett system att utvecklas och förändras. 

Intervjupersonerna är överens om att målet med familjebehandling kortfattat är att 

familjerna ska få den hjälp som de behöver, hitta resurser inom familjen och att de ska 

fortsatt kunna fungera som ett system. I Collins och McCray (2012) studie framkommer det 

att de olika professionernas samverkan för barnets bästa underlättas när de finns ett enat 

mål. 
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Alltså målet är ju att de här familjerna ska få den, liksom det hjälp och stöd som de är i behov 

av. Man pratar ju med familjerna om vilket behov är det dem behöver och utifrån det som 

lägger man upp den här vårdplanen då. Och målet är väl att de ska liksom, kunna klara det på 

egen hand utan familjebehandlingen så, tillslut liksom när man har jobbat med det att de ska 

kunna klara sig utan Familjebehandlingen.- citat IP5 socialsekreterare 

Studiens resultat tar upp olika anledningar till varför familjerna gynnas utav 

familjebehandling. En fördel är att motverka att barn behöver placeras samt att det hjälper 

familjerna att hitta nya sätt att arbeta genom sina utmaningar, exempelvis 

kommunikationssvårigheter. En av familjebehandlarna berättar att de i utvärderingsenkäter 

av sitt arbete även kan se att familjerna oftast är väldigt nöjda med deras arbete. 

Intervjupersonerna anser att familjerna upplever det som en fördel att Socialtjänsten och 

Öppenvården sitter på olika platser. Nackdelen med detta nämner de påverkar mest de själva 

då de upplever att det kan försvåra de professionellas samverkan. Samtliga intervjupersoner 

nämner att de önskar en närmare samverkan med varandra och att det skulle underlätta om 

de satt närmre varandra. 

Det som är lite synd är väl att vi inte är på samma ställe och det är inte att man bara kan 

springa nerför trappan eller såhär prata och boka tider. Det kanske skulle underlätta att det 

gick mycket snabbare så, på det sättet. Det är väl lite synd tänker jag. Och då skulle man 

kanske har ännu närmare samarbete när man var så nära för då känner man igen varandra och 

det kan vara lättare så.- citat IP5 socialsekreterare 

Att det finns olika expertis och kunskaper kan göra det svårt att samverka då de 

professionella upplever varandras arbetsuppgifter som obekanta och därmed 

svåraccepterade. Om samverkan mellan de professionella däremot fungerar blir det positivt 

för klienten eftersom de olika verksamheterna kan se olika behov. Det kan vara lättare att 

arbeta tillsammans med olika professioner om de arbetar i samma enhet än med andra på 

andra enheter (Dunér & Wolmesjö, 2015). Familjebehandlarna som har intervjuats upplever 

som fördel att de har många kollegor med olika expertiser, ärenden kan delas ut till den 

familjebehandlare som har mest kunskap i området men även rådgöra med varandra vid 

ärenden. Dock kan det vara svårare att samverka mellan Barn- och Ungdomsenheten och 

Familjebehandlingen eftersom de har olika roller och arbetsuppgifter vilket kan resultera i att 

de prioriterar olika behov hos familjen. Abrahamson (2007) tar upp detta i sin artikel att 

samverkan mellan olika professioner kan resultera i konflikter när de ser olika behov hos 

klienten som de anser behöver prioriteras utifrån sin professionella roll.  
 
Socialsekreteraren formulerar målen i vårdplanen men familjebehandlaren som arbetar med 

den kan upptäcka att målen inte överensstämmer med det som de upplever att familjen 

behöver arbeta med. Samverkan kan försvåras då socialsekreteraren sitter på en annan enhet 

och arbetar med andra arbetsuppgifter. Därmed kan de vara svåra att komma i kontakt med 

om det behövs ändringar i vårdplanen för att familjebehandlarna ska kunna arbeta med de 

problem som finns i familjen. Detta stämmer överens med det som framkom i studien utförd 

av Abrahamson (2007) där hon tar upp att tillgång till tid kan vara ett hinder för samverkan, 

då de professionella med andra arbetsuppgifter inte alltid hinner med kontakten med 

varandra kring ärendet av familjen. Även i Collins och McCray (2012) undersökning 



 

18 

framkom det att det kan vara svårt att arbeta för klientens bästa när de ser olika mål som de 

behöver och vill arbeta med.  
 

Målet med samverkan enligt samtliga intervjupersoner är att familjerna ska kunna fungera 

som system utan familjebehandling. Familjebehandlarna lär familjerna i deras arbete att 

förhålla sig till de olika nivåerna inom den ekologiska systemteorin (Bronfenbrenner, 1979) 

och hur nivåerna påverkar familjernas olika individer samt familjen som system. 

Kommunikationen på mikro- och mesonivå mellan familjebehandlarna och 

socialsekreterarna brister när arbetsuppgifter och arbetsrollerna blir otydliga vilket försvårar 

att uppnå målen. 

5.4 Förbättringsområden  

Socialsekreterarna från Barn- och Ungdomsenheten önskar närmre samverkan, både när det 

gäller att ha en tätare kontakt men speciellt när det gäller utformningen av vårdplanen som 

familjebehandlarna sedan arbetar utefter. Denna gemensamma vårdplan kan kopplas ihop 

med den gemensamma bedömningsmallen som används av deltagarna i Collins och McCrays 

(2012) studie. Forskarna skriver att samverkan kring barnet eller ungdomen förenklas om 

det finns ett gemensamt dokument som de professionella arbetar utifrån. Det gemensamma 

dokumentet bidrar till att samverkan kan förbättras då de har ett gemensamt mål som är 

barnets behov i centrum vilket i vår studies fall kan översättas till familjens behov i centrum. 

Socialsekreterarna nämner att de skulle vilja få hjälp av familjebehandlarna att i ett 

undersökande syfte ta reda på vad familjerna har för behov för att bäst kunna utforma 

vårdplanen. En av de familjebehandlare som har intervjuats i denna studie förklarar dock att 

hon gärna inte vill träffa familjen innan uppstartsmöte för att kunna vara så neutral som 

möjligt i sitt arbete. Familjebehandlaren förklarar vidare att om hon är inne i utredningen 

innan hon träffar familjen på uppstartsmötet upplever hon att det påverkar hennes arbete. 

Familjebehandlaren upplever att hon i så fall får en bild av hur situationen är innan familjen 

fått möjligheten att beskriva sin situation personligen. Hon menar att om hon innehar 

information som familjen inte vet att hon har kännedom om kan det påverka det första mötet 

med familjen negativt. Hon föredrar istället att träffa familjen på uppstartsmötet och då 

förklara att hon endast känner till vårdplanen. Hennes upplevelse är att det är “schysstare” 

gentemot familjen och mer juridiskt korrekt. Om familjen däremot samtycker till deras 

medverkande i utredningen menar familjebehandlaren att situationen blir annorlunda och 

kan tänka sig att vara med i utredningssyfte.  

En av socialsekreterarna nämner att hon önskar större flexibilitet från Familjebehandlingen, 

detta främst utifrån att hon jobbar med placerade barn och ungdomar som har svårt att 

mötas upp med familjebehandlare under kontorstimmar. Socialsekreteraren upplever brist 

på flexibilitet som ett hinder för att uppnå målen med familjebehandling och hon önskar att 

familjebehandlarna är tydliga när de inte har möjlighet att utföra ett uppdrag 

socialsekreterarna beställer. Socialsekreterarna kan då lättare motivera till sina chefer andra 

lösningar som är mindre ekonomiska, exempelvis att ge uppdraget till en privat aktör.  
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Jag skulle föreslå givetvis då att det fanns behandlare som jobbar specifikt kvällar och helger, 

det är någonting enkelt som jag tänker och att man också kan i vissa fall se över 

intagningsprocessen alltså hur de tar emot ärenden att man ibland kan vara lite flexibel i det, 

att man också kan vara lite mer villig från Öppenvården att gå in mer i undersökande syfte och 

hjälpa till och se vart behoven finns för det är inte alltid vi kan svara på det på en gång, vi vet 

att det finns behov för annars är inte barnet placerat men som sagt vi har inte vetat på flera år 

hur det ser ut egentligen för de har inte varit hemma. - citat IP2 socialsekreterare 

Det som framkommer gällande familjebehandlarnas flexibilitet är att de har möjlighet att 

vara flexibla i sitt arbete men att det är begränsat till två gånger per vecka som de förväntas 

jobba kvällstid om familjerna har behov av det. Familjebehandlarna begränsas därför i 

antalet familjer de kan arbeta med som har behovet att ses kvällar och eventuellt helger. 

En annan socialsekreterare förklarar hur hon upplever att processen kring hur en insats med 

Familjebehandling startar oftast kan upplevas väldigt snabb, att de inte hinner prata ihop sig 

innan vilket sätter både dem och Familjebehandlingen lite i en rävsax. Hon menar att hon då 

dels inte kan säga något om fortsatt planering i ett sådant tidigt skede eftersom hon inte vet 

hur insatsen kommer att se ut. Socialsekreteraren menar att detta kan resultera i att hon 

begär saker som Familjebehandlingen inte kan utföra som att arbeta flera kvällar och helger. 

Hon sammanfattar det med att det förmodligen handlar om att de själva inte vet vad de ska 

ha för förväntningar på varandra vilket hon anser behövs förbättras. En socialsekreterare 

nämner att det under studiens utförande genomgår en utveckling av de blanketter som de 

skickar till Öppenvården för att bättre kunna matcha de insatser som finns till familjernas 

olika behov vilket hon tycker är bra. Hon nämner även en annan positiv förändring som 

pågår just nu vilket är att de försöker korta ner kötiderna till Familjebehandlingen. 

Familjebehandlarna lyfter flera förbättringsområden och däribland att kontakten mellan 

enheterna skulle kunna bli tätare. En av familjebehandlarna uttrycker det som att hon önskar 

att kontakten skulle “tightas” till vilket skulle hjälpa dem att förstå varandra bättre. 

Jag skulle vilja att vi tightar till det. Jag skulle vilja att vi förstod varandra mera. Jag skulle 

vilja, jag skulle vilja att de kunde lugna min oro och det, jag vet inte varför det är så. Jag 

tycker… Jag hör på team att det är liksom “men varför gör de inget?”, “varför tar de en inte på 

allvar?”, ”varför hör de oss inte?”, “fattar de inte?”. Och jag tror ju att jo, de fattar, de hör, men 

de kan inte säga det till oss, eller där brister vi i kommunikationen. - citat IP4 

familjebehandlare 

En av socialsekreterarna påpekar att det lätt kan upplevas som stelbent med lagar, regler, 

förhållningssätt och enheternas olika arbetssätt vilket kan hindra samverkan kring arbetet 

med familjerna. Hon förklarar att de än en gång behöver mötas i förväntningarna på 

varandra. Familjebehandlarna kan ibland kontakta henne med en fråga kring en familj och 

undra vad hon tänker kring det. Hon menar att hon då ofta inte tänker så mycket kring den 

frågan eftersom hon inte känner familjerna på det sättet och förväntar sig att 

familjebehandlarna ska lära känna familjerna bäst för att kunna utföra behandlingen. 

Socialsekreterarna tar också upp tydlighet som ett förbättringsområde, framförallt när det 

gäller deras olika roller. En av dem föreslår att tillsammans med Familjebehandlingen sätta 

sig ner tillsammans med chefer för att tydliggöra allas roller. Vikten av detta tas upp i Dunér 
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och Wolmesjös (2015) studie där de beskriver att de professionella saknade tydliga riktlinjer 

och gemensamma mål för samverkan. Otydliga riktlinjer och brist på gemensamma mål blev 

ett hinder i deras gemensamma arbete kring samverkan och det blev svårt för de 

professionella att arbeta med deras gemensamma klienter då de inte alltid kunde komma 

överens om vad behovet var. I Dunérs (2013) undersökning framkommer det även att 

deltagarna upplevde att samverkan förbättrades när de satt ner tillsammans och diskuterade 

deras gemensamma arbete både formellt och informellt. Diskussionen kring det 

gemensamma arbetet visar att samverkan kan bli bättre för de professionella med olika 

arbetsuppgifter om de tar tillfällen att samtala om verksamheterna tillsammans. En av de 

socialsekreterarna som har intervjuats påpekar att när det blir konflikter är det p.g.a. att de 

har haft olika förväntningar på varandra. Hon menar att det oftast går att lösa men att det 

skulle vara till fördel om det gick att undvika, detta genom att sätta sig ner tillsammans och 

klargöra varandras roller.  

En av familjebehandlarna berättar i sin intervju att hon anser att socialsekreterarna oftast är 

generösa med att förklara när det är något hon inte förstår och att socialsekreterarna då 

gärna berättar hur de tänker kring deras agerande. Familjebehandlaren menar dock att det 

kan bli kostsamt för henne att behöva fråga dem om deras agerande kring vissa ärenden där 

hon känner stor oro för barnen i familjen. Hon önskar att socialsekreterarna mer generellt 

skulle förklara hur de tänker kring varför eller varför de inte agerar på ett visst sätt, speciellt 

när familjebehandlaren har uttryckt oro över vad som pågår i familjen, exempelvis om de har 

fått vetskap om att en förälder drack för mycket alkohol under helgen. Hon fortsätter med att 

förklara att hon önskar att de skulle arbeta mer tillsammans för att hitta lösningar och 

därmed mer dra åt samma håll i tänket över vad som blir bäst för familjen.  

Dunér och Wolmesjö (2015) beskriver att de professionella kunde uppleva mycket stress och 

att tiden inte var nog för deras arbete, de blev svårt att planera arbetet och det blev då svårare 

att samverka. Detta framkommer även under en intervju då en av familjebehandlarna 

beskriver att hon önskar att socialsekreterarna skulle bli mindre belastade i deras arbete. 

Hon förklarar att hon hört att de är tungt belastade med många ärenden och hon är orolig för 

att de ska bli utbrända. Hon önskar dem en bättre arbetsmiljö då hon anser att det skulle 

hjälpa dem att arbeta effektivare med Familjebehandlingen. Hon fortsätter med att 

socialsekreterarnas arbete påverkar Familjebehandlingens arbete och önskar därför att 

socialsekreterarna har bättre möjligheter för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. 

En av familjebehandlarna reflekterar även över hur de i stort skulle kunna förbättra 

familjebehandlingen och arbetet med familjer i samhället. Hon nämner vikten av 

omvärldsorientering och att verksamhetens arbete speglar samhällets utveckling och behov. 

Familjebehandlaren ger exemplet att de för ett antal år sedan inte förekom nätmobbning då 

det inte fanns tillgång till media som det gör idag. Familjebehandlaren menar att de som 

professionella ska vara uppdaterade med vad som händer i världen då det reflekteras i vad de 

får möta i familjerna de arbetar med.   

Behovet av ett omvärldsperspektiv innebär att de professionella konstant behöver uppdatera 

sin kunskap och veta vad de ska förhålla sig till i sitt arbete. De professionellas arbete 

påverkas av det som sker i makronivån (Bronfenbrenner, 1979), exempelvis omvärldens olika 

behov och dess utveckling, och alla olika system som samhället består av. Ramarna för deras 
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arbete kommer från högre instanser, t.ex. riksdagen gällande lagar och Socialstyrelsen (2015) 

gällande riktlinjer, vilket är med i makronivå. Makronivån påverkar därför vad de 

professionella arbetar med i systemen på mikro- och mesonivån. De professionella har 

samtidigt möjlighet att påverka vad som sker på exo- och makronivån genom att tala med 

sina chefer eller politiker. Socialsekreterarna och familjebehandlarna har framförallt ansvar 

över hur de förhåller sig till det som sker på exonivån. En av familjebehandlarna liknar 

familjen vid en kropp som har ont och att målet är att hitta resurser så de inte behöver 

familjebehandling. De professionella behöver även hjälp att hitta rätt förhållningssätt till det 

som sker i deras omvärld. På samma sätt kan omvärlden också liknas vid en kropp där det 

finns olika delar, olika nivåer, som kan behöva hjälp med att hitta rätt förhållningssätt till det 

som pågår runt omkring. Rätt förhållningssätt kommer hjälpa omvärlden att bättre hantera 

förändringar och utveckling då individen kan hitta lösningar istället för hinder. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Hur organiseras och fortlöper familjebehandling som insats? 

Vi ser i resultatet att båda enheterna är överens om hur familjebehandling inleds och 

fortlöper, d.v.s. hur familjebehandling påbörjas och hur det uppföljs under behandlingens 

gång. Socialsekreterarna och familjebehandlarna har svarat liknande på intervjufrågorna om 

när och hur familjebehandling inleds och hur den fortlöper med uppföljningsmöten och övrig 

kontakt. Det kan se olika ut hur ofta familjebehandlingen följs upp när det gäller 

uppföljningsmöten och framförallt hur tät kontakten mellan familjebehandlare och 

socialsekreterare är mellan dessa möten. Kontaktbehovet beror dels på familjernas 

situationer och behov samt socialsekreterarna och familjebehandlarnas behov av kontakt. 

Socialsekreterarna uttrycker under intervjuerna en önskan om en nära samverkan med 

familjebehandlarna samtidigt som de önskar att familjebehandlarna arbetar självständigt och 

hör av sig endast om det är av stor vikt. Socialsekreterarna tar upp önskan om tydlighet kring 

deras och familjebehandlarnas olika roller som myndighet och behandlare. 
 
Studiens resultat överensstämmer med det som tidigare forskning tar upp om vikten av att 

ha gemensamma riktlinjer och styrdokument. Intervjupersonerna är överens om hur 

processen ser ut kring att inleda familjebehandling som insats samt vikten av att ha en 

vårdplan. Samverkan upplevs som att den fungerar bra kring vårdplanen då båda har 

förståelse av att det är ett levande dokument som går att ändra i. Dunér och Wolmesjö (2015) 

tar upp i sin studie att frustration skapas när det finns olika förväntningar på varandra och 

det är otydligt vad de professionella som samverkar har för roll eller arbetsuppgifter. 
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Anledningen till hur familjebehandling organiseras och fortlöper fungerar bra kan bero på att 

det är tydligt att det är Barn- och Ungdomsenheten som beställer insatsen som uppdrag samt 

formulerar vårdplanen. Det är även tydligt att det är Familjebehandlingen som har 

behandlingsansvaret och ska se till att målen i vårdplanen uppfylls. Problem som 

uppkommer är p.g.a. olika förväntningar på det som händer efter att insatsen har 

organiserats gällande detaljerna kring hur den ska fortlöpa. 
 

Det visar sig i Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori att systemen på de olika 

nivåerna påverkar varandra. Hur Familjebehandlingen organiseras påverkas av besluten som 

tas i makronivån, exempelvis politiska beslut såsom lagar och riktlinjer. Mesonivån påverkar 

organiseringen av verksamheten genom det chefer och ledningar beslutar. Tillsammans så 

påverkar exo- och mesonivån mikronivån vilket är samhället och hur det sociala arbetet 

bemöter samhällets olika behov vilket även en av våra intervjupersoner tar upp. Hon nämner 

att Familjebehandlingen behöver se på samhället med ett omvärldsperspektiv för att utveckla 

sitt arbete. Ett omvärldsperspektiv är avgörande för att det sociala arbetet ska praktiskt 

kunna göra skillnad i människors liv. Om samhället exempelvis har problem med många 

hemmasittande barn som inte vill gå till skolan behöver familjearbetet utformas för att bäst 

kunna stödja dessa barn och deras familjer. 

6.1.2 Hur upplever de professionella från Socialtjänsten och Familjebehandlingen att 
samverkan fungerar och vad är målet med samverkan? 

Intervjupersonernas upplevelse av deras professionella samverkan varierar beroende på 

vilken socialsekreterare/familjebehandlare de samverkar med. I resultatet framkommer det 

att alla har liknande uppfattningar om vad samverkan är men har olika förväntningar på 

varandra när det gäller hur samverkan ska se ut i praktiken för deras gemensamma sociala 

arbete. De har framförallt olika förväntningar på varandra gällande kontakten mellan 

uppföljningsmötena. Olika förväntningar blir ett hinder för deras samverkan då de alla vill 

det bästa för familjerna men p.g.a. deras olika arbetsuppgifter och arbetsfokus kan mindre 

konflikter ibland uppstå. Vad vi kan utläsa från studiens resultat är att familjebehandlare 

önskar framförallt en tätare kontakt och samverkan kring Familjebehandlingen medan 

socialsekreterarna önskar tydligare roller. Det framstår som att förväntningarna på 

varandras roller som myndighet och behandlare ofta är otydliga och missförstådda. Både 

socialsekreterarna och familjebehandlarna är tydliga över att myndigheten har 

uppföljningsansvaret för insatsen och familjebehandlarna har behandlingsansvaret, men hur 

tät och frekvent kontakten däremellan ska vara är otydligt. Det är lagstadgat att insatsen ska 

följas upp och enligt riktlinjerna som socialsekreterarna arbetar efter ska detta göras var 

sjätte månad. Behovet av kontakt mellan uppföljningarna uppfattas olika av 

familjebehandlarna och socialsekreterarna p.g.a. familjernas varierande behov. En av 

socialsekreterarna påpekar att en del frustration över deras olika arbetssätt kan grunda sig i 

deras olika förväntningar på varandra. 
 

Eftersom att verksamheterna sitter på olika platser och har många anställda och ett stort 

flöde på nyanställda kan de ha svårt att bygga relationer med varandra. Med många 

nyanställda kan samverkan försvåras då de inte riktigt känner varandra. Relationerna skulle 
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kunna förbättras om verksamheterna fick möjlighet att träffas oftare, både enskilt men även 

tillsammans med chefer, för att samtala kring verksamheten och deras egna tankar och idéer 

över hur samverkan kan förbättras. Det är tydligt under intervjuerna att de professionella har 

stor respekt för den andres arbetsuppgifter och kompetens samtidigt som de upplevs som 

frustrerade över att de inte förstår varandras resonerande kring vissa ageranden. De 

professionella i Dunérs (2013) studie belyser vikten av att jobba med andra professioner då 

det fördjupar ens egen kunskap vilket förbättrar bedömningarna de gör. De pekade även på 

vikten av att sitta i samma byggnad samt gemensamma möten och tid att träffas som team. 

Dunér (2013) skriver att de team i studien som satt tillsammans hade formell och informell 

teamtid vilket förbättrade deras samverkan. Det kanske inte är möjligt rent organisatoriskt 

eller ens önskvärt för Barn- och Ungdomsenheten och Familjebehandlingen att sitta i samma 

byggnad men det kanske är möjligt att de får tid att träffas oftare för att främja deras 

samverkan. Möjligheten till kontinuerliga träffar för att samtala kring deras gemensamma 

familjearbete anser vi skulle påverka familjerna de jobbar med positivt. Vi menar även att det 

skulle ha en positiv påverkan på verksamheterna då frustrationer skulle minska om 

förväntningar förtydligas samt att relationerna förbättras av kontinuerlig kontakt. Enligt 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori kan vi se att de professionellas frustrationer 

och förväntningar går att koppla på en mikro- och mesonivån då det är där relationerna 

framförallt sker. 

6.2 Metoddiskussion  

Studien anses ha undersökt det den avsåg att undersöka och studiens frågeställningar 

besvarades vilket ger studien viss validitet. Styrkan med intervjuer som metod är möjligheten 

att kunnat fördjupa sig i deltagarnas personliga upplevelser av samverkan samt hur 

familjebehandling inleds och fortlöper som insats (Ahrne & Svensson, 2011). Svagheter med 

metoden har att göra med dess generaliserbarhet och överförbarhet då resultat endast 

grundar sig på de sex personer som har intervjuats i denna studie. Det går därför inte att 

generalisera till hela Familjebehandlingen eller Barn- och Ungdomsenhetens upplevelse av 

deras samverkan. Svagheten gäller även studiens reliabilitet med intervjuer som metod i och 

med att deltagarnas upplevelser kan ändras från dag till dag Bryman (2008).  

6.3 Etisk diskussion 

Det har inte förekommit några etiska problem i denna studie. Samtliga intervjudeltagare 

informerades vid ett flertal tillfällen om de fyra etiska principerna som vi har följt; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Utöver 

deltagarnas namn valdes det även att hålla ortens namn anonymt.  
 

Ett etiskt förhållningssätt har varit nödvändigt till den information som har delgivits från 

studiens intervjupersoner, gällande deras upplevelse av samverkan samt de utmaningar de 

nämner i sitt gemensamma familjearbete. De gav mycket information om hur de arbetar 
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samt de frustrationer de upplever. Informationen har ställt krav på att förhålla sig neutral 

och inte ta sida gällande intervjupersonernas olika upplevelser. Generellt har det gått bra att 

förhålla oss till detta då vi har haft möjlighet att diskutera våra egna intryck med varandra 

samt vår handledare. 

7 SLUTSATSER 

Intervjupersonerna i denna studie är till stor del överens om hur familjebehandling som 

insats inleds och hur den ska fortlöpa. Deras upplevelse av samverkan kan förbättras då det 

framkommer att de har förväntningar på varandra som inte uppfylls. Ändå är samtliga 

intervjupersoner överens om att samverkan är viktigt och de har liknande definitioner av vad 

samverkan är och betyder för dem. Resultatet kan användas som grund för samtal kring 

förväntningarna på Barn- och Ungdomsenhet och Öppenvårdens Familjebehandling och hur 

deras gemensamma familjearbete kan utvecklas. Intervjupersonerna nämner att de önskar 

samtal där arbetsuppgifter och arbetsroller förtydligas. Samtalen skulle även kunna ge 

möjlighet ställa varandra frågor. Sådana samtal anser intervjupersonerna skulle kunna 

förbättra samverkan kring familjearbetet och även förbättra de professionellas upplevelse av 

samverkan. I samtalen kan förväntningar på varandras roller och deras innebörd förtydligas 

samt relationerna mellan socialsekreterarna och familjebehandlarna förbättras. Ytterligare 

forskning behöver bedrivas gällande hur samverkan inom det sociala arbetet påverkar 

klienterna. I denna studie framkommer det en vilja att samverka hos de professionella och 

det skulle vara av intresse att se hur samverkan eller brist på denna påverkar klienter. 
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BILAGA; INTERVJUGUIDE  
1. Hur kommer det sig att det finns en specifik enhet just för familjebehandling? 

2. Vad är din förväntning på Barn och Ungdom/Familjebehandlingen? 

3. När och hur inleds familjebehandling som insats?/ och varför?  

4. Hur ser kommunikationen ut mellan enheterna? 

5. Hur ser kontakten mellan familjebehandlare och Barn och Ungdomsenheten ut 

under tiden som insatsen fortlöper? Har ni inplanerade möten för att följa upp 

insatsen? 

6. Vad är målet med ert familjearbete? 

7. Vem ansvarar för att insatsen fullföljs och att dess mål uppnås? 

8. Hur tror du att klienten gynnas av att det finns en specifik enhet för 

familjebehandling? 

9. Hur skulle du vilja att familjearbetets/ socialkontorets arbete utvecklas? 

10. Vilka eventuella förändringar skulle du vilja föreslå? / ( förbättras?) 

11. Vad är samverkan för dig?
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