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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om hvilke utfordringer og muligheter kommunale tjenesteaktører, i 

henholdsvis helsestasjon- og skolehelsetjenesten (helsesøstertjenesten), den pedagogisk 

psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) og barneverntjenesten opplever i tverrfaglige 

samarbeid. Tverrfaglig samarbeid forstås i denne oppgaven som en arbeidsform kjennetegnet 

av at flere yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av sine fag- og tjenestegrenser. 

Utfordringene barn og unge står ovenfor er ofte sammensatte, og overskrider flere fagfelt. 

Problemene krever ofte helhetlige tiltak, noe som nødvendiggjør samarbeid på tvers av 

tjenester.  

Oppgaven baserer seg på ni intervjuer med de nevnte tjenesteaktørene i tre kommuner. De 

utvalgte kommunene ble valgt ut i fra størrelse og sosioøkonomiske faktorer i kommunenes 

befolkning. De sosioøkonomiske faktorene kan gi en indikasjon på hvilke utfordringer som 

eksisterer i de utvalgte kommunene. Respondentene i denne undersøkelsen ble spurt om 

hvilke muligheter og utfordringer de opplever i tverrfaglige samarbeid, hvilke forutsetninger 

som må være til stede i tverrfagliges samarbeid, hvilken betydning kommunens 

sosioøkonomiske sammensetning har for tjenesteaktørenes arbeid, og hvilke oppfatninger de 

har om å være samlokalisert. 

Det teoretiske rammeverket i oppgaven er tredelt og baserer seg på teori og forskningsbidrag 

som belyser ulike aspekter ved tjenesteaktørenes arbeid og faktorer som kan være av 

betydning i tverrfaglige samarbeid. Den første delen tar for seg Andrew Abbotts (1988) 

profesjonsteori. Sentralt i Abbots profesjonsteori er profesjonenes konkurranse om status. Den 

andre delen viser til Michael Lipskys (2010) teori om bakkebyråkratiet. Bakkebyråkratene 

kjennetegnes av de på ulike måter er i dirkete kontakt med mennesker i sitt arbeid, og at 

skjønnsmessige vurderinger har en sentral plass i arbeidet. Andre fellestrekk ved 

bakkebyråkratenes arbeid er at det ofte er preget av vage mål og føringer, knappe ressurser og 

store saksmengder. Den tredje delen av teorikapittelet viser til ulike faktorer av betydning for 

tverrfaglig samarbeid.  

Analysekapittelet er delt inn i to kapitler. Første del av analysen tar for seg hvilke muligheter 

tjenesteaktørene tror samarbeid kan gi, hvilke forutsetninger de hevder må være til stede i 

tverrfaglige samarbeid. Andre del av analysen tar for seg ulike forhold ved tjenesteaktørenes 

arbeid. De ulike forholdene knytter seg til respondentenes oppfatninger om kommunens 
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utfordringsbilde og hvilke oppfatninger de har om samlokalisering. Del to av analysen tar 

også for seg kjennetegn ved tjenesteaktørenes arbeid. Det vises her til hvordan de må forholde 

seg til knappe ressurser, store arbeidsmengder og vage og idealiserende føringer. 

Funnene i denne studien viser at tjenesteaktørene opplever flere positive aspekter ved å 

samarbeide på tvers av fag- og tjenestegrenser, men det understrekes av respondentene at 

bestemte forutsetninger må være til stede. Det å ha en fellesproblemforståelse og avklare 

rolleforventninger, dele ansvaret i arbeidet, og ha en synlig ledelse som motiverer, informerer 

og følger opp tverrfaglige samarbeid trekkes frem som sentrale forutsetninger.  

Utfordringene tjenesteaktørene opplever i sitt arbeid og i samarbeid med andre tjenesteaktører 

knytter seg til manglende ressurser og kapasitet, ulike forventninger til hva de andre 

tjenestene kan bidra med i et samarbeid, og ulike forståelsesrammer. Kombinasjonen av 

knappe ressurser og kommunenes utfordringsbilde har betydning for tjenesteaktørenes arbeid 

og samarbeid. I kommunen hvor dette kom tydeligst frem, opplevde tjenesteaktørene flest 

utfordringer i arbeidet og samarbeid med andre tjenester. Tjenesteaktørene har ulike 

oppfatninger om samlokalisering. Mange av respondentene i kommune A og B har erfaring 

med å være samlokalisert. De stiller seg positivt til samlokalisering. Kommune C har ikke 

erfaring med å være samlokalisert, og har mindre tro på at samlokalisering vil ha betydning 

for tverrfaglige samarbeid. 

 

 

 

  



VII 

 

 



VIII 

 

Forord 

 

Prosessen med å skrive masteroppgaven har både vært krevende, frustrerende, lærerik og 
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stor takk til Vanessa – uten deg hadde hverdagen på Blindern aldri vært den samme! 
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1 Introduksjon til tema 

Forhindring av utenforskap og frafall fra utdanning og arbeidsliv er viktige politiske 

satsningsområder. Utenforskap kan forstås som enkeltpersoner og/eller grupper som befinner 

seg i en uønsket posisjon i forhold til ulike arenaer eller felleskap (KS 2015:2). Årsaken til 

hvorfor enkelte faller fra viktige samfunnsarenaer er sammensatt og komplisert. Frafallet kan 

være et resultat av for eksempel sykdom eller arbeidsledighet. Uansett årsak medfører frafallet 

store individuelle og samfunnsmessige omkostninger.  

Det er en bred politisk enighet om at innsatsen for å forebygge eller forhindre utenforskap må 

starte tidlig (KS:2015: 21). Unge som faller fra skolegang, eller utelater utdanning har større 

sannsynlighet for å ville måtte benytte seg av offentlige trygde – og stønadsordninger enn de 

som fullfører skolegang og tar høyere utdanning (Riksrevisjonen 2016:7). Det finnes en rekke 

aktører, både statlig, kommunalt og til dels på fylkeskommunalt nivå, som er involvert i det 

forebyggende arbeidet og tjenestene som tilbys barn og unge. Barn og unge med risiko for å 

utvikle problemer er et «ansvarsområdet» som deles av ulike sektorer- og fagområder. 

Problemene barn og unge står ovenfor krever ofte helhetlige tiltak, noe som gjør at det i 

mange tilfeller kreves et tett samarbeid mellom de ulike aktørene i tjenesteytingen.  

Samarbeid på tvers av tjenester og faggrupper tilknyttet utsatte barn og unge beskrives som en 

kompleks og utfordrende oppgave. Sentrale dokumenter og føringer helt tilbake til 1980-tallet 

tar opp problematikken rundt samordning og samarbeid mellom ulike tjenester og etater (se 

for eksempel NOU1985:3 (Heiberg utvalget) og Kvello og Wendelborg, 2003). De eldre 

rapportene understreker i likhet med nyere dokumenter, rapporter og føringer at det er et stort 

behov for bedret samarbeid og samordning av tjenester for barn og unge. 

1.1 Tema for oppgaven 

Utfordringene knyttet til tverrfaglig samarbeid blant de mange aktørene involvert i tjenestene 

som tilbys barn og unge har fanget min interesse, og reiser spørsmål som er sosiologisk 

interessante. Hva er det som gjør at tverrfaglig samarbeid stadig anses som en utfordrende 

oppgave? Hva skal til for å få til et vellykket samarbeid mellom ulike offentlige tjenester? 

Hvordan unngår man at brukeren blir en kasteball i systemet? Hvilken betydning har 

tjenesteaktørenes rammer og betingelser i arbeidet for tverrfaglige samarbeid? Dette er 
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spørsmål som må forstås i en vid kontekst. De ulike velferdsordningene som tilbys barn, unge 

og familier er en del av et omfattende system, som involverer aktører på både statlig, 

kommunalt, og til dels fylkeskommunalt nivå. Borgernes første møte med de ulike 

velferdstjenestene tar som regel sted i kommunene. Om lag 70 – 80 prosent av kommunenes 

oppgaver kan knyttes til iverksetting av ulike typer tjenester innenfor utdannelse -, oppvekst-, 

og helse – og omsorgssektoren (Christensen et al. 2014:145). I de senere årene har 

velferdsstaten økt i omfang. Sett ut i fra et historisk perspektiv, har velstanden i samfunnet økt 

parallelt med den gradvise utvidelsen av velferdsstaten (Grønlie 2004:644). Dette har blant 

annet ført til et større fokus på individuelle rettigheter, og et økt fokus på hvordan de ulike 

velferdsordningene forvalter sine tjenester. Brukeren skal stå i sentrum.  

For å få et innblikk i hvilke utfordringer tjenesteaktører som arbeider med barn, unge og 

familier opplever i sin arbeidshverdag og i samarbeid med andre tjenester, har jeg intervjuet 

kommunale tjenesteaktører i henholdsvis helsestasjon- og skolehelsetjenesten (helsesøster), 

den pedagogisk psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) og barneverntjenesten i tre kommuner. 

Ved å fokusere på kommunale tjenesteaktører, får jeg et innblikk i hvordan sentrale 

velferdstjenester opererer og fungerer i praksis. 

1.2 Tverrfaglig samarbeid 

Det eksisterer flere studier om tverrfaglig samarbeid. Det er et tema som har fått mye 

oppmerksomhet innenfor de ulike fag og- yrkesgruppene som arbeider med barn og unge, og 

innenfor forskjellige fagdisipliner som for eksempel sosialt arbeid, helse, psykologi, og 

pedagogikk. Studier som har undersøkt hvilke mekanismer som ligger bak en tverrfaglig 

samarbeidsprosess har undersøkt tema ut ifra ulike forståelsesrammer og perspektiver. I 

sosiologisk sammenheng er tverrfaglig samarbeid et tema som det ikke er forsket like mye på, 

men det eksisterer noen bidrag. Ann Christin E. Nilsens doktorgradsavhandling fra 2017, 

«Bekymringsbarn blir til – en institusjonell etnografi av tidlig innsats som styringsrasjonal i 

barnehagen», og Cecilie Cathrine Slaaens masteroppgave fra 2011 «Når velferd møter 

kontroll» er noen eksempler på sosiologiske bidrag. Førstnevnte tar for seg barnehageansattes 

samarbeid med kommunale hjelpetjenester. Avhandlingen handler om hvordan tidlig innsats 

gjøres, er sosial organisert og hva tidlig innsats gjør, sett fra barnehageansattes ståsted 

Sistnevnte er en studie av et samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorgen og NAV i Gjøvik 
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kommune med Vestoppland fengsel, som fokuserer på å forstå hvilke faktorer som fremmer 

kvaliteten på samarbeid mellom de to instansene. 

1.3 Problemstilling 

De kommunale tjenesteaktørene som er sentrale for denne oppgaven arbeider alle med barn 

og unge, men ivaretar ulike områder og utfordringer tilknyttet barn og unge. De har ulike 

faglige forståelsesrammer som preger deres arbeid.  I denne studien rettes fokuset mot hvilke 

utfordringer og muligheter de kommunale tjenesteaktørene opplever i tverrfaglige 

samarbeidssituasjoner. Tjenesteaktørenes arbeidskontekst er forskjellig, da de arbeider i ulike 

kommuner som har forskjellige «utfordringsbilder» og er organisert ulikt i forhold til 

hverandre.  

 Den overordnede problemstillingen i oppgaven er: 

«Hvilke utfordringer og muligheter kommer til syne når ulike kommunale tjenesteaktører 

rettet mot barn og unge samarbeider?» 

Jeg har valgt å ta med fem underordnede spørsmål for å nyansere og berike problemstillingen: 

1. Hva knytter utfordringene seg til, og hvorfor oppstår de?  

2. Hvilke forutsetninger må være til stede i tverrfaglige samarbeid? 

3. Hvilken betydning har tjenesteaktørenes rammer og betingelser i arbeidet for 

tverrfaglige samarbeid? (Eksempelvis ulike kjennetegn ved arbeidet deres, 

ressurstilgang, kapasitet etc.) 

4. Hvilken betydning har kommunens sosioøkonomiske sammensetning (befolkning) 

på tjenesteaktørenes arbeid og samarbeid 

5. Hvilken oppfatning har tjenesteaktørene om å være samlokalisert? Er det enklere 

å samarbeide når tjenestene er samlokalisert enn når de er spredt på ulike 

lokaliseringer? 

Denne oppgaven gir et forsøk på å besvare disse spørsmålene gjennom Abbotts (1988) 

profesjonsteori, Lipsky (2010) teori om bakkebyråkratiet og tidligere studier som har fokusert 

på hvilke faktorer som har betydning for tverrfaglige samarbeid (San Martin – Rodriguez et 

al. 2005, Bronstein 2003, Windsvold 2011, Glavin og Erdal 2018 og Willumsen 2018). 
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1.4 Begrepsavklaringer 

Samarbeid, samhandling og samordning, og tverrfaglig-, tverrprofesjonelt, tverretatlig – og 

tverrsektorielt samarbeid er begreper som kan overlappe og som brukes mye om hverandre. 

Det er derfor nødvendig å avklare begrepenes betydning og hvordan de likner og skiller seg 

fra hverandre. 

1.4.1 Samarbeid, samhandling og samordning 

Flere trekker et skille mellom samarbeid og samordning. Samarbeid kan forstås som det som 

faktisk foregår mellom aktører som skal arbeide sammen om en gitt oppgave. Hvordan de 

ulike aktørene i samarbeidet kommuniserer, handler og forstår oppgaven(e) er av betydning 

for samarbeidets karakter og resultat (Nilsen 2017 II: 85). Samhandling referer ofte til en mer 

formalisert form for samarbeid, hvor handlingene er systematisert slik at det hver enkelt gjør 

er tilpasset det andre aktører gjør (Winsvold 2011:16). I følge Nilsen (2017) handler 

samordning om hvordan organisasjoner tilrettelegger for samhandling ved å lage instrukser og 

rutiner (Nilsen 2017 II :85).  

Det finnes flere beskrivelser av hva som kjennetegner et godt samarbeid. Winsvolds (2011) 

definisjon av et godt samarbeid er at ulike aktører arbeider sammen, setter seg felles oppgaver 

og mål: man innehar ulike funksjoner som utfyller hverandre, der man er innforstått med 

betydningen av hverandres gjøremål og den gjensidige avhengigheten som eksisterer 

(Winsvold 2011:16). Poenget er med andre ord at de setter seg felles mål og organiserer 

oppgaver og tjenester på en slik måte at det er realistisk å nå målene. 

1.4.2 Tverrfaglig-, tverrprofesjonelt-, tverrsektorielt og tverretatlig 

samarbeid 

Tverrfaglig-, tverrprofesjonelt-, tversektorielt-, og tverretatlig samarbeid er begreper som 

brukes mye om hverandre og som kan likne i innhold og beskrivelse. De ulike begrepenes 

betydning dreier seg om ulike former for samarbeid enten på tvers av faggrupper eller 

profesjoner, eller om samarbeidsformer som går på tvers av organisasjoner, etater eller 

sektorer. Samarbeidsformene benyttes ofte for å ta fatt på sektorovergripende, eller 

grenseoverskridende oppgaver. I tilfelle med barn og unge er utfordringen den unge opplever 

ofte av en kompleks og sammensatt karakter, noe som nødvendiggjør et helhetlig og 
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koordinert hjelpe - og tjenesteapparat. I tverrfaglige – og tverrprofesjonelle samarbeidsformer 

har aktørene som deltar i samarbeidet ulike fagbakgrunner. Tverretatlige- og tverrsektorielle 

samarbeid skiller seg fra tverrfaglige- og tverrprofesjonelle samarbeid ved at deltakerne i 

samarbeidet ikke nødvendigvis bør har ulik fagbakgrunn (Lauvås og Lauvås 2004:41).  

Kari Glavin og Bodil Erdal (2018) operer med en bred beskrivelse, og bruker begrepet 

tverrfaglig samarbeid som en samlebetegnelse for både tverrprofesjonelt, tverretatlig og 

tverrsektorielt samarbeid. De beskriver tverrfaglig samarbeid som en arbeidsform, som 

kjennetegnes av at flere yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av sine faggrenser for å nå et 

felles mål (Glavin og Erdal 2018:24). Elisabeth Willumsen (2009) benytter termen 

tverrprofesjonell, fremfor tverrfaglig. Dette fordi hun hevder termen «fag» kan være vanskelig 

å avgrense, og at den tverrfaglige termen/definisjonen kan bli unyansert. De fleste profesjoner 

har et «fag», men det er ikke entydig og gjenspeiler ofte et område som består av flere 

disipliner.  

I likhet med Glavin og Erdals beskrivelse av tverrfaglig samarbeid, beskriver Willumsen 

tverrprofesjonelt som et samarbeid mellom ulike profesjoner som har en felles oppgave eller 

mål. De profesjonelle er engasjert i felles beslutninger, og oppnår fornyet kunnskap ved å 

delta i samarbeidet. Sammen oppnår de det Willumsen omtaler som en form for «merviten», 

som er en syntese av samarbeidspartnernes ulike bidrag som partene ikke kan oppnå alene. De 

er engasjerte i felles beslutninger, og får fornyet kunnskap ved å delta i samarbeidet.  I Laura 

R. Bronsteins (2003) definisjon av tverrfaglig samarbeid, har kunnskapsaspektet også en 

sentral plass. Hun definerer tverrfaglig samarbeid som «an effective interpersonal process that 

facilitates the achievement of goals that cannot be reached when individual professionals act 

on their own». Bronstein definisjon skiller seg ut ved at hun fremhever den gjensidige 

avhengigheten som eksisterer mellom partene i et tverrfaglig samarbeid. Individuelle 

profesjonelle vil ikke ha muligheten til å oppnå de samme resultatene om de handler alene. 

Kun i fellesskap vil aktørene oppnå de ønskede resultatene (Bronstein 2003: 299). 

I denne oppgaven velger jeg å følge Glavin og Erdal (2018) som bruker begrepet tverrfaglig 

samarbeid som en samlebetegnelse for både tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid. Det 

vil også i praksis være umulig for meg å skille mellom fag- og profesjoner i mine utvalgte 

caser. Sannsynligvis er samarbeidet både tverrfaglig og tverrprofesjonelt. 
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1.1 Oppgavens struktur 

I det kommende kapittelet (kapittel 2) beskrives argumentene for tverrfaglig samarbeid, 

offentlige satsning, informasjon om de aktuelle tjenestene, samt kommunens og tjenestenes 

krav til samarbeid på tvers av fag-, tjenester og sektorer. 

I kapittel 3 redegjøres det for det teoretiske rammeverket som benyttes i oppgaven.  

I kapittel 4 tar jeg for meg metoden. Her beskrives data og metode inngående. 

I kapittel 5 presenteres bakgrunnsinformasjon om de tre kommunene. 

I kapittel 6 og 7 presenteres empirien. Empirien blir tolket ut i relevant teori og tidligere 

forskning. 

I kapittel 8 tar jeg for meg sammenfatning, konklusjon og jeg vil komme med forslag til 

videre forskning. 
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2 Bakgrunnsinformasjon 

2.1 Tverrfaglighet – et positivt ladet begrep 

Det er bred enighet om at tverrfaglig samarbeid i kommunal tjenesteyting kan gi flere fordeler 

(Glavin og Erdal 2018, Lauvås og Lauvås 2004, Nilsen 2017, Willumsen 2009, Winsvold 

2011). Dette kommer til uttrykk i ulike rapporter og analyser fra forsknings- og fagmiljøer, 

politiske føringer og satsninger. Antakelsen som ligger til grunn er at personer med ulik 

kompetanse vil kunne angripe saken fra forskjellige sider, samt tilføre ny kunnskap til de 

andre tjenesteaktørene som deltar i samarbeidet (Nilsen 2017:85). Begrepet tverrfaglighet 

oppfattes ofte som et positivt ladet begrep som det knyttes visse forventninger til. I tillegg til 

kunnskapsaspektet, er forventninger om økt kapasitet og effektivitet, samt forventninger om 

mer brukerorienterte tjenester, elementer som gjerne kobles opp mot begrepet. Et annet 

argument som benyttes for å fremheve fordelene ved tverrfaglig samarbeid, er argumentet om 

at to hoder tenker bedre enn ett. De ulike aktørene i et tverrfaglig samarbeid møter ofte barn 

og unge i ulike situasjoner og sammenhenger, og vil ha forskjellige innblikk i og kunnskap 

om barnet eller ungdommens situasjon. Det hevdes at et vellykket tverrfaglig samarbeid kan 

bidra til å korrigere feilkilder, og gi er riktigere bilde av barnet eller ungdommens situasjon. 

Lauvås og Lauvås (2004) argumenterer for at samfunnets differensierte/sektorinndelte og 

spesialiserte karakter nødvendiggjør bruk av tverrfaglig samarbeid. Det fordi den spesialiserte 

kunnskapen kan gjøre det vanskelig å håndtere helhet og sammenheng, og at man derfor 

trenger et samarbeid mellom de som innehar denne spesialiserte kunnskapen for å kunne få et 

mer helhetlig bilde (Lauvås og Lauvås 2004:17).  

Tematikken har over flere år fått mye oppmerksomhet i både politikk og forvaltning. Det har 

vært flere, og det pågår per dags dato, flere offentlige satsninger med hensikt om bedre 

samarbeidet mellom ulike tjenester tilknyttet barn og unge. Kommuneprosjektet «sammen for 

barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge» (2011), er et av flere 

offentlige prosjekter med hensikt om å undersøke hvordan ulike samarbeids – og 

samhandlingsmodeller kan bidra til mer helhetlig og koordinerte tjenester. Prosjektet var et 

samarbeid mellom Kommunens interesse – og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Barne- og 

likestillingsdepartementet (BLD). Et annet eksempel er den tverretatlige satsningen «0-24 

samarbeidet» (2015 - 2020), som er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, 
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BLD, Helse- og omsorgsdepartementet, og Kunnskapsdepartementet og deres underliggende 

direktorater. Prosjektet har som formål å bedre tjenestene for utsatte barn og unge, blant annet 

ved å bedre samordningen direktoratene imellom, samt samarbeidet mellom stat og kommune 

(Hildrum og Nybøen 2016:2). 

2.2 Plikt til å samarbeide 

Den brede enigheten om at tverrfaglig samarbeid kan gi flere fordeler i tjenesteytingen, 

gjenspeiles i sentrale føringer og rapporter, samt lov- og regelverk. Det stilles blant annet krav 

om at kommuner skal ha tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Samhandlingsreformen, som 

trådte i kraft 01.01.2012, aktualiserer fokuset på det tverrfaglig samarbeidet i kommunene, og 

fremhever kommunens rolle i arbeidet for å få en helhetlig tenkning med hensyn til 

forebygging og tidlig intervensjon (St.meld.nr.47 (2008-2009), Glavin og Erdal 2018:16). I et 

sentralt rundskriv fra 2013, tildelt den politiske og administrative ledelsen i kommuner og 

ansatte i offentlig og frivillig sektor, understrekes nødvendigheten av samarbeid på tvers av 

sektorer, etater og fagbakgrunner, for å oppnå helhetlig tjenesteforvaltning og som et av flere 

viktige grep i det forebyggende arbeidet tilknyttet barn og unge. Det fremheves i rundskrivet 

at det forebyggende arbeidet dreier seg om mer enn det enkelte fag, og at det er viktig å 

samarbeide med familiene, foresatte og andre instanser (Rundskriv Q16/2013, 

Regjeringen.no). Willumsen (2009) beskriver at det både nasjonalt og internasjonalt eksister 

krav om koordinering av tjenester og at profesjonelle i helse – og sosialsektoren skal 

samarbeide (Willumsen 2009:17). Fra internasjonalt hold står FN Konvensjonen om barns 

rettigheter, kalt barnekonvensjonen, sentralt i tema som omhandler barn og unge, mens 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært en internasjonal pådriver for mer tverrfaglig 

praksis og utdanning i helse- og sosialsektoren. Barnekonvensjonen er en av grunnsteinene i 

de ulike offentlige hjelpe- og støttetjenestene/velferdstjenestene, og gjelder som norsk lov. 

Barnekonvensjonene fremhever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 

handlinger som angår barn. 

Samarbeid med andre instanser og aktører nevnes i en rekke lov- og regelverk, og pålegger et 

ansvar for å koordinere tjenestene til fordel for barna og deres familier.  For å nevne noen kan 

blant annet folkehelseloven (2012), helse- og omsorgstjenesteloven (2012) og barnevernloven 

trekkes frem. Etter folkehelseloven, Jf. §1,2, og 4 har kommunen, fylkeskommunen og staten 

ansvar for å fremme befolkningens helse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Barn og 
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unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret. I følge helse og -

omsorgstjenesteloven § 3-4, har kommunene plikt til å legge til rette for samhandling mellom 

deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby 

tjenester omfattet av loven her. Etter barnevernloven § 3-2 andre ledd skal barneverntjenesten 

samarbeide med andre sektorer, forvaltningsnivåer og tjenester når dette kan bidra til å løse 

oppgaver som den er pålagt. Skoler, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten er eksempler på 

relevante tjenester barneverntjenesten kan samarbeid med, som alle har bestemmelser om 

tverrprofesjonelt samarbeid i sine respektive lover (Willumsen 2009:37).  

Lovene sier ikke noe om hvordan samarbeid skal utføres, men understreker at det skal 

etableres rutiner for samarbeid og at disse skal følges opp. Som det også ble fremhevet i 

rundskrivet, har alle de ulike etatene som arbeider med barn og unge et ansvar som de ikke 

kan fraskrive seg. Det er kommunene som har hovedansvaret for det forebyggende arbeidet 

(Winsvold 2011:27). 

2.3 Tjenestenes ansvarsområder 

Willumsen (2009) skiller mellom tjenesters primæroppgaver og fellesoppgaver. 

Primæroppgavene er det som skiller de ulike tjenestene fra hverandre. Det handler om den 

aktuelle tjenestens mandat, oppgaver som er nedfelt i målsettinger og rammer for 

virksomheten. Enkelte av arbeidsoppgavene til de ulike tjenestene kan likne, da grensene ikke 

alltid er åpenbare og kan endre seg over tid. Det er derfor viktig å avklare og være tydelig på 

hva som er den enkeltes tjenestes primæroppgave.  

Fellesoppgavene beskrives som de områdene hvor flere tjenester har et ansvar. På barn- og 

unge området har flere tjenester et ansvar for ulike typer forebyggende arbeid, samt avhjelpe 

omsorgssvikt og mishandling. Det er viktig å synliggjøre overlappende oppgaver og oppgaver 

som befinner seg i gråsoner. På den måten kan de ulike tjenesteyterne dra nytte av hverandres 

bidrag (Willumsen 2009:25). 

De aktuelle tjenesteaktørene sentrale for denne studien arbeider i førstelinjetjenesten. 

Førstelinjetjenesten betegner de tjenestene som kommunen har ansvaret for, og består av 

kommunale og interkommunale tjenester som dekker det ansvaret kommunene har for alle 

sine innbyggere (V. Nilsen 2008:191). Flere av førstelinjetjenestene kjennetegnes av at de er 

tjenester alle har en relasjon til igjennom livet, eksempelvis barnehage, skole og helsestasjon. 
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Førstelinjetjenester som for eksempel PP-tjenesten og barneverntjenesten er tjenestetilbud 

som er avgrenset til mer konkrete utfordringer. Førstelinjetjenestene PP-tjenesten, 

barneverntjenesten og til dels helsesøstertjenestens oppgaver dreier seg i stor grad om å bistå 

eller ta hånd om og yte den første og nødvendige hjelp for befolkningen i kommunen, og ved 

behov henvise videre til andrelinjetjenesten (V. Nilsen 2008:192). Andrelinjetjenesten er de 

tjenestene stat og fylkeskommune har ansvaret for, og tjenester som i større grad er 

karakterisert ved mer faglig ekspertise. I det følgende vil jeg presentere de aktuelle tjenestenes 

ansvarsområder. 

2.3.1 Barneverntjenesten 

Barnevernets hovedoppgave er å hjelpe barn og unge som utsettes for ulike former for 

omsorgssvikt, og bidra til at de vokser opp i et forsvarlig og trygt miljø. Både staten og 

kommunen har ansvar og oppgaver på barnevernsområdet. Staten ved BLD har det 

overordnede ansvaret for barnevernet, men forvaltningen av barnevernet skjer i hovedsak i 

den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) (NOU 

2009:22:16). Barnevernsloven regulerer ansvarsfordelingen mellom det kommunale 

barnevernet og statlig barnevernmyndighet. Statlig barnevernmyndighet innbefatter ved siden 

av BLD og Bufetat også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fylkesmennene og 

fylkesnemndene. 

Statlig Barnevernsmyndighets ansvar 

Bufetat forvalter en stor del av det statlige barnevernets oppgaver. Bufetat har ansvaret for at 

det i hver region finnes et nødvendig antall institusjonsplasser i forhold til behovene i 

regionen. Ansvaret for et tilstrekkelig institusjonstilbud kan oppfylles ved at den enkelte 

region selv eier og driver institusjonsplassene, ved å inngå samarbeid med andre regioner om 

etablering og drift av institusjoner, eller inngå avtaler med private og kommunale 

institusjonseiere om kjøp og bruk av plasser hvis de er godkjente av regionen (Barne- og 

likestillingsdepartementet, Rundskriv 2007:7).  

Etaten skal også sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell rettledning. 

I tilfeller hvor det kommunale barnevernet har saker som innebærer at barn og unge ikke kan 

bo hos sine foreldre, kan Bufetat etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten ved 

å plassere barn i fosterhjem. Det er etatens ansvar å sørge for at alle barn i regionen som har 
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behov for en plass i en barneverninstitusjon får et forsvarlig institusjonstilbud i tråd med det 

enkelte barns behov (Barne- og likestillingsdepartementet, rundskriv 2007:7).  

Den kommunale barnevernstjenestens ansvar 

Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for å utføre de oppgavene som etter loven 

ikke er lagt til et statlig organ. Barnevernets arbeid er basert på informasjon og 

bekymringsmelding fra ulike aktører og/eller enkeltpersoner. De er også avhengig av å ha et 

godt samarbeid med andre instanser for å få nødvendig informasjon og for å finne gode 

løsninger for det enkelte barn. Det er kommunens ansvar å utrede saker og gjennomføre 

undersøkelser for å vurdere hvilke tiltak som vil være det beste for det enkelte barn. 

Bekymringsmeldingene barnevernet mottar skal vurderes innen en uke, for så enten bli 

henlagt eller undersøkt videre. Saker som undersøkes videre gjennomføres som hovedregel i 

løpet av tre måneder, men kan utvides til å skje innen seks måneder. Den videre 

undersøkelsen innebærer en kartlegging av barnets behov gjennom samtaler, observasjon og 

hjemmebesøk. 

Tiltakene i det kommunale barnevernet kan deles inn i frivillige hjelpetiltak og tvangstiltak. 

Førstnevnte omfatter eksempelvis råd og veiledning, forebyggende arbeid, økonomisk hjelp 

og andre tiltak som settes inn for å styrke foreldrefunksjonen. I tilfeller hvor de sakkyndige 

utredningene kommer frem til at barnet skal/burde plasseres utenfor hjemmet, skjer dette 

enten ved a kommunen selv treffer vedtak (frivillige tiltak), eller ved at kommunen fremmer 

saken for fylkesnemnda (tvangstiltak) (Barne- og likestillingsdepartementet, rundskriv 

2007:9). Kommunen har ansvaret for å godkjenne aktuelle fosterhjem, uansett om 

fosterhjemmet er rekruttert av det statlige regionale barnevernet eller av kommunen selv 

(Barne- og likestillingsdepartementet, rundskriv 2007:9). 

2.3.2 PP-tjenesten 

PP-tjenestens hovedoppgave er å vurdere enkeltbarns behov for tilrettelegging og spesielle 

tiltak i forhold til opplæringsloven §5-6 og barnehageloven §19 c. Tjenesten tar for seg saker 

som omhandler alt fra tidlig eller utsatt skolestart, spesialundervisning, tegnspråkopplæring, 

og andre hjelpetiltak knyttet til barnets utvikling og læring. Arbeidsoppgavene kan være av 

både system – og individrettede art. De systemrettede oppgavene dreier seg blant annet om å 

bistå skoler og barnehager med kompetanse og organisasjonsutvikling. Tidlig innsats og 



12 

 

forebygging er også et viktig tema i PP-tjenesten. Samarbeid med andre hjelpetjenester og 

med skole og barnehage er et sentralt fokusområde (udir.no) 

PP-tjenesten er en frivillig tjeneste som skal være tilgjengelig for alle barn i førskolealder, 

elever i barne- og ungdomsskolen, elever i videregående skole og voksne med særlige 

opplæringsbehov. Frivillig betyr at all henvisning fra ulike instanser til PP-tjenesten skal ha 

de foresattes samtykke, eller samtykke fra de unge selv ved fylte 15 år (V. Nilsen 2008:195).  

Ansatte i PP-tjenesten kan ha noe ulik fagbakgrunn avhengig av hvilken stilling den ansatte 

innehar. Fagstillingen pedagogisk-psykologisk rådgiver er en fagstilling i PP-tjenesten som 

vanligvis krever utdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi. Andre 

stillinger innen slike tjenester er eksempelvis logoped og sosionom. 

2.3.3 Helsesøstertjenesten 

Helsesøstertjenesten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Arbeidet omfatter alt fra 

detaljerte undersøkelser til veiledning og støtte til foreldre med sped – og småbarn, og til 

større barn og ungdom. Arbeidet finner sted på helsestasjon for barn og ungdom og 

skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lovpålagte tjenester hjemlet i 

Kommunehelseloven. Helsesøstre har sykepleierutdanningen i bunn, og videreutdanning som 

helsesøster. Hovedfokus i helsesøsterutdanningen er fordypning i forebyggende og 

helsefremmende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier (Norsk sykepleierforbund:8).  

I følge forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og 

skolehelsetjenesten (2003) gis følgende definisjon av helsefremmende og forebyggende 

arbeid: «Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god 

helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og muligheter til å mestre de utfordringer og 

belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet» ( Helse – omsorgsdepartementet, forskrift 

om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 2003). Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å redusere 

sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til sykdom, skader eller for tidlig død 

(forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2003). 
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3 Teoretisk rammeverk 

3.1 Introduksjon 

I dette kapittelet vil jeg presentere hovedfunn fra tidligere forskning om tverrfaglig samarbeid 

og redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg benytter i denne oppgaven. Oppgaven retter 

seg mot kommunale tjenesteaktører innenfor barnevernet, helsesøstertjenesten og PP-

tjenesten sine oppfatninger om å samarbeide på tvers av tjenester og yrkes- og faggrupper. 

Hvilke utfordringer de opplever i forhold til tverrfaglig samarbeid, samt hva utfordringene 

knytter seg til, står i fokus.  

For å forstå de ulike mekanismene i tverrfaglige samarbeidssituasjoner, er det nødvendig å få 

en forståelse rundt hva som kjennetegner aktørene, hvilke forhold de arbeider under, samt 

hvilke betingelser de har for sitt arbeid. I den forbindelse vil jeg benytte meg av Michael 

Lipskys ([1980] 2010) teori om bakkebyråkratiet og elementer fra Andrew Abbots 

profesjonssosiologiske teori. Hovedtrekk ved Lipskys teori som anses sentrale for denne 

studien vil bli presentert, samt andre teoretiske bidrag som bygger videre på Lipsky. Videre 

vil ulike funn fra tidligere forskning om tverrfaglige samarbeid bli presentert. Bidragene 

beskriver ulike faktorer som anses å ha betydning for tverrfaglige samarbeid. 

3.2 Profesjonsteoretisk perspektiv 

De sentrale aktørene kan forstås som profesjonelle tjenesteytere av ulike lokale 

velferdstjenester. I denne oppgaven vil jeg benytte elementer fra Andrew Abbots (1988) 

profesjonssosiologiske teori. I følge Abbott er profesjoner spesielle grupper av individer som 

besitter en spesifikk kunnskap om et felt, og som benytter denne abstrakte og teoretiske 

kunnskapen for å utføre konkrete oppgaver (Abbot 1988: 8). Abbott tilhører den symbolsk 

interaksjonistiske retningen innenfor sosiologien, men har også elementer av systemteoretiske 

perspektiver i sin teori (Nilsen 2017:86, Fauske 2008:48).  Abbot var opptatt av å forstå 

samspillet mellom profesjoner i et historisk og komparativt perspektiv (Nilsen 2017:86). Han 

hevdet profesjoner ikke kunne forstås uavhengig av hverandre, og at det var samhandlingen 

mellom profesjoner som driver profesjonsutviklingen. En hensikt med Abbotts teoretiske 

bidrag er å forklare hvordan ulike profesjonsgrupper påvirkes av forhold på både makro- og 

mikro nivå. 
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3.2.1 Konkurranse om profesjonsstatus 

Konkurranse om profesjonsstatus står sentralt i Abbots profesjonsteori. Ifølge Abbot handler 

profesjoners være og virke om den profesjonelle jurisdiksjon. Jurisdiksjonsbegrepet 

omhandler båndet mellom et yrke og en bestemt oppgave, og betyr at yrket har myndighet 

eller kompetanse i juridisk forstand til å utføre bestemte oppgaver. Begrepet omfatter også en 

virkekrets for utøvelsen av myndigheten profesjonen har (Fauske 2008:48).  

Et hovedpoeng i Abbots profesjonsteori er at profesjonene må sikre sin egenart for å overleve. 

Flere elementer kan påvirke en profesjons makt og anseelse. Profesjoner eksisterer ikke i et 

vakuum, men påvirkes av samfunnsendringer, teknologisk utvikling og endringer i 

«profesjonssystemet». Måten en profesjon kan få kontroll over sitt arbeidsfelt, er igjennom 

monopolisering av kunnskap, og ved å sikre profesjonenes autonomi og definisjonsmakt 

(Nilsen 2017: 91). Forholdet mellom profesjoner bestemmes av måten de ulike profesjonene 

kontrollerer sine ferdigheter og kunnskap på. I Følge Abbot kan dette gjøres på to måter. Den 

ene måten er igjennom et teknisk eller praktisk basert kontrollsystem. For yrkesgruppene som 

baserer sine ferdigheter på praktisk kunnskap, vil kontrollen ligge i selve teknikken de 

benytter for å utføre arbeidet sitt. Abbot beskriver håndverkere som et typisk eksempel på en 

yrkesgruppe som kontrollerer sitt arbeid ved praktisk kunnskap og ferdigheter (Abbot 1988: 

8).  

Det andre kontrollsystemet involverer bruk av teoretisk kunnskap. For yrkesgrupper som 

baserer sitt arbeid på teoretisk kunnskap, vil kontrollen av arbeidsoppgavene ligge i 

kontrollen over de kunnskapsteoretiske oppgavene som generer de praktiske teknikkene 

(Abbot 1988:8). Yrkesgrupper som benytter teoretiske kunnskap i utførelsen av sine 

arbeidsoppgaver, er ut i fra Abbotts forståelse de som kan omtales som profesjonelle. I 

Abbots forståelse av profesjoner er det den teoretiske kunnskapen profesjonene forvalter – det 

han omtaler som abstraksjonen – det viktigste karaktertrekket ved profesjoner. Profesjoner 

som baserer seg på det kunnskapsteoretiske kontrollsystemet, vil lettere kunne forsvare seg 

fra andre konkurrerende profesjoner, samfunnsendringer og teknologiske endringer. De vil 

også ha større mulighet til å redefinere yrkesgrupper som baserer seg på tekniske/praktiske 

ferdigheter. En reduksjon av en profesjon oppstår når en annen profesjon redefinerer trekk 

ved den eksisterende profesjonen. Den angripende profesjonen hevder å ha et bedre 

løsningsforslag på arbeidsoppgaven (Abbott 1988:99-100). Yrkesgruppene som baserer sine 

arbeidsoppgaver på det praktiske kontrollsystemet, vil derimot stå svakere ovenfor andre 
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konkurrerende profesjoner og vil være utsatt for forsøk på redefinering fra andre 

yrkesgrupper. 

3.2.2 Arbeidets tre faser 

Abbott hevder profesjonelt arbeid inneholder tre kategorier av handlinger som til sammen 

utgjør det profesjonelle arbeidet (Abbott 1988:40-52). Den første handlingskategorien handler 

om å diagnostisere problemet. I denne delen av arbeidsprosessen forsøker den profesjonelle å 

innhente informasjon om situasjonen, for deretter å kartlegge hva som er problemet. 

Kommunale tjenesteaktører som arbeider med barn og unge vil i denne fasen av arbeidet 

diagnostisere barnet for å fastslå hva som er problemet. I de tilfellene barnet har omfattende 

og sammensatte problemer vil flere tjenesteaktører på tvers av fag- og tjenesteområde 

involveres i saken. Den andre handlingskategorien knytter seg til hvordan problemet skal 

forstås, for at riktig behandling kan iverksettes for barnet, ungdommen eller familien. Den 

tredje handlingskategorien knytter seg til beslutningen om hvilken behandling eller tiltak som 

blir iverksatt, samt vurderingen av tiltaket eller behandling. I følge Abbott utgjør vurderingen 

et viktig element i arbeidsprosessen. Det skapes en logisk forbindelse mellom diagnose og 

tiltak ved hjelp av de profesjonelles kunnskap, der informasjonen fra diagnosefasen kobles til 

relevante handlingsalternativer (Kirchhoff 2013:18). I en tverrfaglig samarbeidssituasjon vil 

det være i den andre fasen av arbeidet at profesjonelle må bli enige om hvordan problemet 

skal forstås og håndteres (Nilsen 2017:90). 

3.2.3 Aksept fra samfunnet 

For å sikre kontroll over sitt felt, er profesjonene avhengig av tillit og aksept fra samfunnet. 

Jurisdiksjonskravet som stilles til samfunnet er krav om å få legitim kontroll over en bestemt 

type arbeid - at de får utføre sin arbeidsoppgave i tråd med hvordan profesjonen vil utføre 

oppgaven. Med dette jurisdiksjonskravet ønsker de også å utelukke andre profesjoner fra å 

utføre oppgaver innenfor deres felt. Profesjonene ønsker å formidle sitt budskap om de 

kunnskapsbaserte ferdighetene de besitter til samfunnet, slik at samfunnet vil oppfatte de på 

en bestemt måte. I følge Abbot forholder offentlige oppfatninger og forventninger tilknyttet 

ulike profesjoner seg relativt stabilt (Abbott 1988:61).  

Det er viktig å være klar over at i den amerikanske profesjonstradisjonen Abbott tilhører, 

forstås profesjonene ut i fra en mer markedsorientert kontekst. I nordiske land er konteksten 
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profesjonene operer under noe annerledes. I følge Rune Slagstad (2014) skiller den norske 

profesjonssosiologien seg fra den amerikanske tradisjonen ved at den er orientert mot 

forholdet mellom stat og profesjon, fremfor forholdet mellom marked og profesjon (Nilsen 

2017:88). I en norsk kontekst, kan man si at profesjonene er særlig avhengig av aksept og tillit 

fra staten, men også fra samfunnet og borgerne for øvrig.  

En annen arena som kan bidra til å opprettholde profesjonenes jurisdiksjon er rettssystemet. 

Sistnevnte kan overholde formell kontroll over arbeidet, og på den måten sikre profesjonens 

arbeidsoppgaver. En tredje arena hvor profesjoner kreve kontroll over sitt arbeid er på 

arbeidsplassen. I følge Abbott kan krav på arbeidsplassen tilsløre og forvrenge de offisielle 

linjene med lovlig og offentlig jurisdiksjon. Den organisatoriske arbeidsdelingen har ofte 

formaliserte arbeidsbeskrivelser, men disse kan være vage i virkeligheten. I mange tilfeller må 

de profesjonelle påta seg andre oppgaver, og dermed avstå fra sine faste arbeidsoppgaver. 

Abbott hevder grensene mellom profesjonelle jurisdiksjoner har en tendens til å vannes ut i 

organisasjoner med store arbeidsmengder, ettersom andre yrkesgrupper kan bli satt til å gjøre 

deler av en profesjons arbeid (Abbot 1988:65). Kunnskapsoverføringer som skjer mellom de 

ulike yrkesgruppene kaller Abbot for «assimilering på arbeidsplassen». 

3.2.4 Fordeling av arbeid 

I arbeidsorganisasjoner som består av ulike profesjoner og faggrupper kan det oppstå 

diskusjoner rundt hvem som skal gjøre hva. Arbeidsfordelingen blir ofte etablert igjennom 

forhandlinger mellom de ulike aktørene. De ulike profesjonelle aktørene ønsker naturligvis å 

ha full kontroll over sitt arbeidsfelt, men det er ikke alltid resultatet. Abbot beskriver seks 

måter arbeid kan fordeles mellom ansatte i en arbeidsorganisasjon: 

 Full jurisdiksjon: innebærer at profesjonen tar full kontroll over det aktuelle 

arbeidsområdet, og at det er trukket klare grenser mellom profesjonens myndighet i 

forhold til andre profesjoner. Dette er alle profesjoners ønskedrøm, men det er ikke 

alltid det lar seg gjennomføre. Hvis arbeidsoppgaven er hjemlet i et lovverk, er 

sannsynligheten allikevel stor for at profesjonen får full kontroll over arbeidsområdet 

(Abbott 1988:69) 

 Underordning: Innebærer at det er en under- og overordning mellom de aktuelle 

profesjonene, og at den dominerende profesjonen har kognitiv kontroll over 
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jurisdiksjon over arbeidet, mens andre aktører gjør de praktiske delene ved arbeidet 

(Abbot 19988:69) 

 Arbeidsdeling: Profesjoner med full kontroll deler sin jurisdiksjon i gjensidig 

avhengige deler (Abbot 1988:69). Profesjoner med delt jurisdiksjon sees ofte på 

arbeidsplasser der profesjoner bistår hverandre i arbeidssituasjonen. Arbeidsdelingen 

er funksjonelt forskjellig, men profesjonene er strukturelt likeverdige. Kunnskaps- og 

arbeidsområdene kan betraktes som selvstendige i forhold til hverandre. I tverrfaglige 

samarbeidssituasjoner tilknyttet barn og unge gjenspeiles denne ideen, hvor hver 

profesjon har sin funksjon, men at profesjonenes arbeidsområder til sammen utgjør en 

helhet (Danielsen et al. 2004: 894). 

 Intellektuell jurisdiksjon: Profesjoner som har kontroll over det kunnskapsmessige 

ved arbeidet tillater (eller tvinges til å tillate) at andre profesjoner får tilgang til 

praksisfeltet. Abbott forstår intellektuell jurisdiksjon som en mellomvei mellom 

arbeidsdeling og underordning. Denne formen for jurisdiksjon er sårbar og ustabil, 

ettersom den ikke kan hindre andre profesjoner fra å utvikle akademisk kunnskap på 

feltet på egen hånd (Abbott 1988:75).  

 Rådgivning: Profesjonen med rådgivende jurisdiksjon har kontroll over enkelte deler 

ved arbeidet. De som arbeider med profesjonen med rådgivende kontroll, forhører seg 

med disse før de utfører arbeidsoppgaven. Selv om de forhører seg med profesjonen 

som har rådgivende jurisdiksjon, betyr det ikke nødvendigvis at de vil følge rådene 

som gis (Danielsen et al.2004:894). Profesjonen som forhører seg med profesjonen 

med rådgivende jurisdiksjon om hvordan arbeidsoppgaven skal utføres, kan tolke og 

delvis endre arbeidsoppgaven. Rådgivende jurisdiksjon anses derfor for å være en 

svakere form jurisdiksjon enn den intellektuelle varianten. 

 Klientdifferensiering: Klientdifferensiering forstås som en type overenskomst 

mellom konkurrerende profesjoner, og skiller seg ut fra de andre måtene å fordele 

arbeidet. Arbeidet deles etter egenskaper ved klienten, og ikke etter fag eller 

arbeidsområde. Dette er typisk for arbeidsplasser med stor etterspørsel. Abbot hevder 

det er mulig å dele arbeidet med underordnede og «outsiders» siden det ikke 

forveksles med mye av den teoretiske kunnskapen, og at de underordnede gruppene 

hindres fra profesjonens kunnskap. Underordningen fungerer fordi arbeidsplassen 

erkjenner at lavere yrker kan utføre den aktuelle arbeidsoppgaven (Abbot 1988:79).  
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Som beskrevet er det flere faktorer som påvirker de ulike profesjonene og deres arbeid. 

Hovedpoenget til Abbot er at profesjonssystemet konstitueres gjennom formulering og 

reformulering av de ulike profesjonenes arbeidsoppgaver. 

 

3.3 Bakkebyråkratiet 

Kommunale velferdstjenester med nær brukerkontakt omtales gjerne som bakkebyråkratier. 

Den amerikanske sosiologen Michael Lipsky (1980) omtaler tjenesteaktørene som arbeider i 

bakkebyråkratiene for bakkebyråkrater. Bakkebyråkratiene er byråkratier i den den forstand at 

de omsetter politiske føringer som er nedfelt i regelverk, planer og vedtak til praksis – de 

iverksetter politikk «ovenfra». Yrkesutøverne Lipsky omtaler som bakkebyråkrater, 

kjennetegnes av at de på ulike måter er i direkte kontakt med mennesker i sitt arbeid, og at 

skjønnsmessige vurderinger har en sentral plass i arbeidet deres avhengig av yrke. Andre 

fellestrekk ved bakkebyråkratenes arbeid er at det ofte er preget av tvetydige og motstridende 

mål, knappe ressurser og store saksmengder (Vabø 2014:45).  

Politimenn, helse- og sosial arbeidere, og lærere er alle eksempler på bakkebyråkrater, men i 

denne oppgaven rettes fokuset mot bakkebyråkrater som arbeider i menneskebehandlende 

organisasjoner, forstått som kommunale tjenesteaktører innenfor forebyggende helse 

(helsesøster), PP-tjenesten og barneverntjenesten. 

3.3.1 Bakkebyråkrater i menneskebehandlende organisasjoner 

«Gjøre noe med – ikke levere noe til» 

Vabø (2014) beskriver tre fellestrekk ved menneskebehandlende organisasjoner som hun 

hevder gjør dem særegne. For det første er det en type organisasjon hvis hensikt er å «gjøre 

noe med mennesker» - ikke levere noe til mennesker (Vabø 2014:14). Det innebærer at 

tjenesteaktørene/bakkebyråkratene i sitt arbeid skal hjelpe og støtte mennesker med ulike 

former for utfordringer. Bakkebyråkrater som arbeider med mennesker som trenger ulike 

former for hjelp, støtte eller rådgivning, slik som for eksempel barneverntjenesten, 

helsestasjon eller PP-tjenesten, utfører arbeid som direkte påvirker menneskers livssituasjon 

(Lipsky 2010: 60). Vabø (2014) viser til tre ulike kjennetegn ved måten 
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menneskebehandlende aktører arbeider med klientene: «kategoriserende», «vedlikeholdene» 

og «transformerende». Førstnevnte handler om at bakkebyråkratene som arbeider i 

menneskebehandlende organisasjoner tildeler mennesker sosiale merkelapper, som for 

eksempel syk/frisk, lærevansker/ikke lærevansker, god omsorg/ikke god omsorg. De sosiale 

merkelappene påvirker klientenes videre skjebne (Vabø 2014:14). Det andre elementet dreier 

seg om at bakkebyråkratene må ta vurderinger for hvordan de skal gå frem for hjelpe klienten, 

samt vedlikeholde viktige funksjoner i klientens liv. Det kan dreie seg om å vedlikeholde en 

livsfunksjon, som for eksempel hos kronisk syke, eller hvordan vedlikeholde elementer ved et 

barns livssituasjon som er viktige for stabilitet, som for eksempel å hjelpe en familie 

økonomisk. Det tredje elementet, dreier seg om at bakkebyråkrater som arbeider i 

menneskebehandlende organisasjoner skal arbeide for å forandre eller forbedre det klienten 

har utfordringer med igjennom ulike former for tiltak. Det kan være å hjelpe en som har 

lærevansker med ekstra undervisning, eller for eksempel bistå en familie med rådgivning 

tilknyttet oppdragelse.  

Forholder seg til uregjerlige problemer 

Det andre fellestrekket Vabø (2014) fremhever ved bakkebyråkrater som arbeider i 

menneskebehandlende organisasjoner er at de må forholde seg til mangesidige og uregjerlige 

problemer. Uregjerlige problemer betegner problemer som vanskelig lar seg avgrense fra 

andre problemer. Årsakene til problemet kan være flertydige, noe som gjør det vanskelig å 

vite hva «løsningen» på problemet skal være. Brukernes/klientenes utfordringer er ofte av en 

kompleks og sammensatt karakter, noe som gjør at utfordringene bakkebyråkratene står 

ovenfor i relasjon med en bruker ofte overskrider ulike kompetansefelt. Motsatsen til 

uregjerlige problemer er såkalte «tamme problemer». Tamme problemer er tydelige 

avgrensede problemer med klare løsningskriterier. Yrker som løser sine oppgaver basert på 

teknisk vitenskapelig kunnskap, som for eksempel ingeniører og datautviklere, forholder seg i 

stor grad til tamme problemer (Vabø 2014:17). 

De uregjerlige problemene gjør at bruk av skjønn i arbeidet blir essensielt. Bakkebyråkratene 

har en vesentlig høy grad av handlefrihet og autonomi i sitt i arbeid, som medfører et ansvar. 

Relasjonen mellom bakkebyråkraten og brukeren/klienten kjennetegnes av epistemisk 

asymmetri (Grimen 2008:200). Brukeren/klienten gir privat informasjon til den 

profesjonelle/bakkebyråkraten, og etterlater seg selv i en «sårbar situasjon». Det foreligger et 

til dels skjevt maktforhold. Den profesjonelle skal inneha en spesifikk kompetanse, som 
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brukeren stoler på er til stede når de overlater informasjon i de profesjonelles hender. 

Bakkebyråkraten/den profesjonelle som får informasjonen får definisjonsmakten eller kontroll 

over «situasjonsdefinisjonen», som den som mangler kunnskap ikke har intellektuelle 

ressurser til å utfordre (Grimen 2008:200). Basert på informasjonen den profesjonelle har om 

klienten/brukeren og de vurderinger de gjør på grunnlag av den, kan den profesjonelle avgjøre 

om brukeren er berettiget til å motta ulike former for velferdsgoder (Molander og Terum 

2008:15). I følge Molander og Terum (2008) innebærer det tillitsbaserte ansvaret 

profesjonelle har ovenfor sine brukere et krav om rettferdiggjøring. Kravet om 

rettferdiggjøring innebærer at de profesjonelle må kunne, og har plikt til å svare for sine 

handlinger (Molander og Terum 2008:15).  

Tjener allmennhetens interesser 

Det tillitsbaserte ansvaret profesjonelle har ovenfor sine brukere og kravet om 

rettferdiggjøring kan knyttes til Vabøs (2014) tredje kjennetegn ved bakkebyråkraters praksis 

i menneskebehandlende organisasjoner. Det dreier seg om at menneskebehandlende 

organisasjoners arbeid er bundet av et mandat om å tjene allmennhetens interesser, og at de 

med det underlegges sammensatte legitimeringskrav i sin praksis (Vabø 2014:14). De 

menneskebehandlende organisasjonene drives ikke av «egne» interesser og mål, men tjener 

allmennhetens interesser og er bundet av en demokratisk vedtatt politikk.  

Vabø referer til Hood og Jacobsens (1991) gjennomgang av argumentasjonen som fremmes i 

debatter om hva som må til for å skape en god offentlig forvaltning (Vabø 2014:20). I følge 

de må menneskebehandlende organisasjoner forholde seg til tre ulike «verdisett» som til dels 

kan stå i konflikt med hverandre. Det første verdisettet dreier seg om å forvalte tjenestene på 

en kostnadseffektiv måte. Fokuset rettet mot fellesskapets ressurser og skattebetalernes 

penger. Alt som ikke tilhører målet for virksomheten, anses som sløseri. Det stilles derfor 

høye krav til å formulere klare og entydige resultatmål og en tydelig ansvarsfordeling. Ifølge 

Lipsky (2010), fremstår sentrale føringer og målsettinger i bakkebyråkratier ofte som 

tvetydige og motstridende, noe som kan føre til utfordringer i bakkebyråkratenes arbeid. Det 

andre verdisettet relaterer seg til demokratiske spilleregler om innsyn og forutsigbarhet i 

forvaltningen. Borgerne er rettighetshavere som skal sikres mot vilkårlig behandling (Vabø 

2014:21). Det tredje verdisettet omhandler «fleksibilitet». Her siktes det blant annet til at 

menneskebehandlede organisasjoner må kunne fungere fleksibelt for å kunne håndtere 

menneskelige problemer som er komplekse og moralsk krevende. Sagt med andre ord, må det 
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være en organisasjon som håndterer skiftende og dynamiske omgivelser (Vabø 2014:22). I 

følge Vabø (2014) har tjenesteytende velferdsorganisasjoner trekk fra alle de nevnte 

verdisettene.  

3.3.2 Byråkratisk kontroll og ansvarlighet 

Som beskrevet stilles det store krav og forventninger om hvordan bakkebyråkrater skal 

arbeide. I tillegg til de nevnte verdisettene, pålegges de instrukser, regler og rutiner for at de 

skal handle på bestemte måter. For å sørge for at disse følges, stilles det krav til 

dokumentasjon som viser at de har handlet i tråd med de gitte styringsinstruksene. For at 

bakkebyråkratene skal kunne svare for sine handlinger må deres vurderinger, valg og 

handlinger kunne dokumenteres (Nilsen 2017:89). I følge Lipsky presses administrative 

ledere i bakkebyråkratiene til å kontrollere og sikre bakkebyråkratenes ansvarliggjøring 

igjennom å manipulere incentiver og andre aspekter ved bakkebyråkratenes arbeidsstruktur 

(Lipsky 2010:159). Det faktum at bakkebyråkratene har en relativt høy grad av handlefrihet i 

arbeidet, samtidig som de er utsatt for innflytelse fra brukerne de arbeider med, gjør at de sett 

fra et lederperspektiv er vanskelig å kontrollere (Svensson 2008:132). Lipsky beskriver ulike 

måter bakkebyråkratenes arbeid kan kontrolleres på. Han viser til fire forutsetninger for 

byråkratisk ansvarliggjøring: 

1. Bakkebyråkratiene må forutse hvilke prioriteringer bakkebyråkratene bør foreta i konkrete 

situasjoner 

2. De må kunne kontrollere bakkebyråkratenes prestasjoner 

3. De må kunne sammenligne bakkebyråkratenes prestasjoner med hverandre i henhold til 

gitte kriterier 

4. De må ha incentiver og sanksjoner som er i stand til å disiplinere bakkebyråkratene 

(Lipsky 2010:161, Vabø 2014:31).  

Lipsky hevder de nevnte forutsetningene for byråkratisk ansvarliggjøring og kontroll av 

bakkebyråkratenes arbeid, ikke nødvendigvis vil ha noen effekt. Det fordi arbeidsoppgavene 

kjennetegnes av å være ulike i sin egenart, og fordi metodene for hvordan man bør gå frem for 

å løse oppgavene er usikre. Kontrollmekanismene undergraver, fremfor å forbedre tjenestene. 
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Selve essensen ved bakkebyråkraters arbeid er at de tar beslutninger om andre mennesker 

basert på skjønn og menneskelig dømmekraft, som ikke kan programmeres eller utføres av 

maskiner. De er ansvarlige for å ta unike og passende valg for sine klienter og deres 

spesifikke situasjon (Lipsky 2010:161). Faren ved de nevnte kontrollordningene er at de 

oppmuntrer bakkebyråkratene til å følge prosedyrer som innskrenker muligheten til å gjøre 

individuelle vurderinger (Vabø 2014:31). 

3.4 Forhold ved bakkebyråkratens arbeid 

3.4.1 Knappe ressurser, store saksmengder og tid 

Mangel på ressurser oppgis som et forhold som kjennetegner bakkebyråkratenes 

arbeidsforhold. Ressursmangelen knytter seg til blant annet til forholdet mellom saksmengde 

og antall ansatte. Stor saksmengde og et begrenset antall ansatte, kan føre til at de ansatte ikke 

får brukt like mye tid på hver bruker som de ønsker. Lipsky hevder kombinasjonen av press 

om effektiv saksbehandling, store saksmengder og begrensninger tilknyttet tidsbruk per 

klient, kan føre til at bakkebyråkratenes beslutninger blir overfladiske. Tidspresset fører til at 

bakkebyråkratene i mange tilfeller ikke får tilstrekkelig med informasjon om brukerens 

situasjon, men de må likevel ta beslutninger for å få fremgang i saken. Papirarbeid, i form av 

rapportering og annet administrativ arbeid, er en annen faktor som påvirker hvor mye tid 

bakkebyråkratene har tilgjengelig for klientene (Lipsky 2010:29-30). 

Ressursmangel kan også komme til uttrykk gjennom mangel på kompetanse. Fartstid i yrket, 

tidligere erfaringer og tilgang til oppdatert informasjon har betydning for hvordan 

yrkesutøverne utfører sitt arbeid. Mangelfull kunnskap om gjeldene lover og forskrifter kan 

ha betydning for hvilke løsningsalternativer som tilbys brukerne. Begrensninger ved budsjett 

og tilgjengelige hjelpemidler har også betydning for bakkebyråkratenes arbeid. 

3.4.2 Tvetydige og motstridende mål 

Offentlige føringer og kontroll er essensielt for å oppnå bestemte mål for byråkratiet og de 

enkelte tjenestene. Tydelige føringer og målsettinger er av fundamental betydning for ansatte 

og administrative ledere i bakkebyråkratier. Fremstår disse som tydelige, kan det være et 

viktig verktøy både for bakkebyråkratenes arbeid og for administrative lederes kontroll av 
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bakkebyråkratenes arbeid. Ifølge Lipsky fremstår offentlige mål og føringer som idealiserte, 

og har ofte ambisiøse, tvetydige og uklare mål. For bakkebyråkratenes vedkommende bidrar 

de vage og uklare målene til usikkerhet i arbeidet, ettersom flere av målene kommer i konflikt 

med hverandre. (Lipsky 2010:40). Lipsky skisserer tre kilder til målkonflikt som 

bakkebyråkratene må forholde seg til. Den første målkonflikten dreier seg om at 

klientorienterte mål kan komme i konflikt med samfunnets mål om sosial endring. Et 

eksempel han trekker frem er når programmer for helse og velferd som tilbys klientene, 

kommer i konflikt med målene om å eliminere klientens avhengighet til systemet og 

opprettholdelse av interessen for lavlønnet arbeid (Lipsky 2010:42). Den andre målkonflikten 

omhandler klientorienterte mål som kommer i konflikt med organisasjonsorienterte mål. 

Bakkebyråkratenes evne til å tilpasse tiltak og behandling til den enkelte klients behov blir 

kompromittert av organisasjonens behov for å behandle store arbeidsmengder ut i fra 

tilgjengelige ressurser. I følge Lipsky er et av bakkebyråkratenes største dilemmaer knyttet til 

hvordan de skal klare å «massebehandle» klienter og samtidig tilpasse tiltak og behandling 

etter individuelle behov (Lipsky 2010:44). Den tredje målkonflikten handler om at 

bakkebyråkratene opplever mange og motstridende forventninger tilknyttet rollen de innehar 

og tjenestene de leverer. De ulike forventningene kommer fra brukere, storsamfunnet, 

ledelsen og virksomheten de arbeider i, og fra egen yrkesgruppe. De ulike forventningene kan 

føre til at bakkebyråkratene kommer i en rollekonflikt. Mangel på klarhet tilknyttet 

rolleforventninger kan svekke yrkesutøveres effektivitet i arbeidet (Lipsky 2010:48). 

3.5 Tilpasningsstrategier 

Bakkebyråkratene stilles ovenfor evige styringsdilemmaer. Med knappe ressurser, stor pågang 

av saker og formelle føringer utvikler bakkebyråkratene ulike tilpasnings- og 

mestringsstrategier som et forsøk på å tilfredsstille de ulike kravene. Lipsky (2010) beskriver 

flere ulike former for tilpasningsstrategier som bakkebyråkratene tar i bruk. Han hevder de 

blant annet utvikler arbeidsformer og rutiner som favoriserer visse klientgrupper, forenkler 

arbeidet og reduserer etterspørselen etter visse tjenester. 

Teoretisk sett finnes det ingen begrensninger for etterspørsel etter (gratis) offentlige tjenester, 

men ifølge Lipsky må enhetene som tilbyr offentlige tjenester finne måter å «rasjonere» 

etterspørselen på. Å rasjonere tjenester innebærer å sette inn ulike tiltak for å begrense 

etterspørselen på tjenesten(e) som ytes, for at saksmengden skal minke (Lipsky 2010:87). 



24 

 

Lipsky trekker frem flere eksempler på hvordan dette kan la seg gjøre. Et eksempel han 

trekker frem handler om å regulere tid og tjenestenes tilgjengelighet. Ved å gjøre tjenestene 

tidskrevende og vanskelig tilgjengelige for brukerne, er sannsynligheten større for at flere av 

brukerne faller fra i saksmengden. Dette kan gjøres ved blant annet å stille store krav til 

skjemautfylling, krav til oppmøte, korte åpnings- og telefontider og lang venteliste for å få 

timebestilling. I følge Lipsky har byråkratier ofte liten interesse av å redusere forsinkelser og 

køer, ettersom raskere behandling kan øke pågangen og legge begrensninger på tilgjengelige 

ressurser (Lipsky 2010:90).  

En annen tilpasningsstrategi bakkebyråkratene tar i bruk for å tilfredsstille krav til både 

effektivitet og tilgjengelige ressurser, er å prioritere enkelte brukergrupper. Lipsky viser til 

begrepet «triaging» for å forklare hvordan bakkebyråkratene baserer sine prioriteringer når det 

kommer til hvem de skal hjelpe. Begrepet har sin opprinnelse fra slagmarken, hvor medisinsk 

personell plasserer de skadde i tre kategorier basert på skadens omfang og alvorlighetsgrad. I 

den første kategorien fantes de som hadde en dødelig skade med lite håp for å overleve, i den 

andre kategorien fantes de som var alvorlig skadet, men som ville bli friske med riktig 

behandling, mens det i den tredje kategorien var personer med lette skader, som ikke trengte 

umiddelbar behandling. Ifølge Lipsky, ville den andre kategorien bli prioritert. Til tross for at 

eksemplet ovenfor har et noe dramatisk innhold, hevdet Lipsky at det kan fungere som en 

nyttig analogi for byråkratisk differensiering (Lipsky 2010:106). I mange tilfeller har 

bakkebyråkratene flere brukere enn hva de kan håndtere. Det fører til at de i noen situasjoner 

kan bli fristet til å prioritere brukere som ikke har de mest alvorlige problemene, men heller 

velge å prioritere de som med stor sannsynlighet vil klare å løse utfordringen de har. 

Bakkebyråkratene vil heller lykkes med å hjelpe noen, ettersom de i mange situasjoner ikke 

vil føle at de har nok kapasitet eller ressurser til å hjelpe de som har mer alvorlige vansker 

(Lipsky 2010:107). 

3.6 Faktorer av betydning for tverrfaglige samarbeid 

Basert på mye av litteraturen omkring tema, fremstår tverrfaglig samarbeid som noe opplagt 

positivt. Det trekkes imidlertid frem at endel krav, eller forutsetninger må være tilstede hvis 

det tverrfaglige samarbeidet skal oppnå den positive effekten flere hevder samarbeid på tvers 

av etater, tjenester og profesjoner kan ha. En rekke studier har rettet oppmerksomheten rundt 

hvilke faktorer som påvirker tverrfaglig samarbeid, samt hvilke forutsetninger som må være 
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til stede for å oppnå et vellykket tverrfaglig samarbeid. Hensikten med denne typen forskning 

har vært å finne ut av hvordan man burde gå frem for å oppnå et best mulig samarbeid, eller 

undersøke om det er noen faktorer som har større betydning enn andre. Mye av interessen 

knyttet til denne tematikken dreier seg om å finne en «oppskrift» for hvordan man burde gå 

frem i tverrfaglige samarbeidsprosesser.  

Laura R. Bronstein (2003) hevder det eksisterer lite litteratur tilknyttet hva som burde 

vektlegges og hvordan man burde gå frem i tverrfaglige samarbeidsprosesser. I fraværet av 

eksempler på tydelige fremgangsmåter, har hun utarbeidet en modell for tverrfaglig 

samarbeid. Bronstein understreker at en god samarbeidskultur ikke er noe som «bare skjer», 

men at det er noe som må etablere og formes av de ulike aktørene som deltar i samarbeidet. 

Den tverrfaglige modellen er ment å fungere som et forslag til hva som må vektlegges i, og 

hva aktørene må reflektere over i tverrfaglige samarbeidssituasjoner for å oppnå en god 

samarbeidskultur (Bronstein 2003: 304-305). Modellen er todelt, hvor den første delen består 

av det Bronstein omtaler som komponenter for tverrfaglige samarbeid, mens del to av 

modellen består av influerende faktorer i tverrfaglige samarbeid. Komponentene er gjensidig 

avhengighet, nylig opprettede faglige aktiviteter, fleksibilitet, fellers eierskap til målet, og 

refleksjon rundt samarbeidsprosessen. Faktorene Bronstein trekker frem som påvirkende i 

tverrfaglige samarbeidsprosesser er profesjonens rolle, strukturelle kjennetegn, personlige 

kjennetegn og tidligere erfaringer med samarbeid (Bronstein 2003:297). 

Flere av komponentene og faktorene Bronstein trekker frem i sin modell, fremheves i andre 

studier og publikasjoner om tverrfaglig samarbeid (for eksempel San Martin – Rodriguez et 

al. 2005, Baklien 2009, Winsvold 2011, Glavin og Erdal 2018). San Martin – Rodriguez et al. 

(2005) studie om tverrprofesjonelt samarbeid i helsesektoren er et eksempel hvor flere av de 

samme faktorene sentrale i Bronsteins modell for tverrfaglig samarbeid trekkes frem. Studien 

baserer seg på en gjennomgang av en rekke foreliggende studier om samarbeid i 

helsesektoren. Faktorene som anses å være av betydning for tverrfaglig samarbeid 

kategoriseres inn i tre hovedkategorier: systemiske-, organisatoriske-, og samhandlings 

faktorer (San Martin – Rodriguez et al. 2005:134). I det følgende vil beskrive ulike faktorer 

som anses å ha betydning for tverrfaglig samarbeid. Jeg vil benytte meg av San Martin – 

Rodriguez et al. sin kategorisering av de ulike faktorene, men supplere med ulike bidrag som 

trekkes frem som nødvendige eller viktige i tverrfaglige samarbeidssituasjoner. 
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3.6.1 Systemiske faktorer 

De systemiske faktorene kan forstås som en viktig del av rammeverket rundt og grunnlaget 

for de ulike aktørenes handlinger og beslutninger, og er de forhold som ligger utenfor selve 

organisasjonen. Forfatterne av studien trekker frem sosiale-, kulturelle-, utdannings-, og 

profesjonssystemer som eksempler på systemiske faktorer (San Martin – Rodriguez et al. 

2005:134). Offentlige styringstrender som lov – og regelverk er eksempler på andre 

systemiske faktorer. I denne oppgaven kan kommunenes og dens innbyggeres 

«sosioøkonomiske status» også forstås som systemiske faktorer.   

Sosiale og kulturelle systemer 

San Martin- Rodriguez et al. forståelse av sosiale systemer er knyttet til blant annet makt og 

ulikhet som eksisterer mellom profesjonelle som samarbeider i team. Makt og ulikhet mellom 

de profesjonelles status kan ha stor påvirkningskraft på hvordan det tverrprofesjonelle 

samarbeidet utvikler seg. Med kulturelle systemer siktes det blant annet til aktørenes 

kulturelle bakgrunn, og hvordan det kan påvirke aktørenes holdninger, forståelse og 

handlinger i arbeids- og samarbeidssituasjoner. San Martin- Rodriguez et al. refererer til Gage 

(1998) og Marianos (1989) studie, når de beskriver hvordan ulike kulturer kan vektlegge 

forskjellige typer verdier og arbeidsmetoder, som potensielt kan føre til motsetninger og 

utfordringer i tverrfaglige samarbeidssituasjoner. En kultur kan for eksempel ha en tilknytning 

til en mer individualisert og spesialisert type arbeidsform, mens en annen kultur kan vektlegge 

arbeidsformer som er mer rettet mot samarbeid. San Martin – Rodriguez og hennes kollegaer 

refererer til en studie utført av Hojat et al (2001) som tar for seg et samarbeid mellom 

sykepleiere og leger i USA og Mexico for å vise hvordan kulturelle ulikheter kan påvirke et 

samarbeid. Studien uttrykker at kulturelle ulikheter mellom de ulike profesjonelle fra de to 

landene spiller en viktig rolle for hvordan de profesjonelle oppfatter og tenker rundt 

tverrprofesjonelt samarbeid. (San Martin – Rodriguez et al. 2014: 136).  

Utdannings – og profesjonssystemer 

 Utdannings – og profesjonssystemer spiller en viktig rolle for hvordan ulike aktørene forstår 

og handler. Utdannelse innen en rekke yrker er kjennetegnet av sterk spesialisering, som kan 

føre til at de ulike aktørene får begrenset kunnskap omkring andre profesjoners eller 

disipliners ekspertise og ansvar (San Martin – Rodriguez et al. 2005:137). San Martin – 

Rodriguez et al. hevder profesjonssystemer kan fremme et perspektiv som er motstridene eller 
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i opposisjon med tanken om samarbeid, ettersom at blant annet autonomi og kontroll over 

profesjonsfeltet er dominerende karaktertrekk og ikke forenlig med tillitt og kollegialitet som 

kan forstås som sentrale trekk i samarbeidsbegrepets innhold og betydning. Territorial 

oppførsel ovenfor sitt felt og konkurranse om å nå frem i gruppen trekkes frem som mulige 

konsekvenser (San Martin – Rodriguez et al. 2014: 136-137).   

3.6.2 Organisatoriske faktorer 

De organisatoriske faktorene refererer til forhold i organisasjonen som kan ha betydning for 

tverrfaglige samarbeidssituasjoner, slik som organisasjonens kultur og struktur, administrativ 

støtte og tilrettelegging, ledelse og ressurser (San Martin – Rodriguez et al. 2005:138). 

Administrativ støtte og tilrettelegging 

Administrativ støtte og tilrettelegging sikter blant annet til hvor godt samarbeidsfokuset er 

forankret hos ledelsen. Ledernes ansvar for å støtte opp om sentrale fokusområder, der av 

samarbeid med andre tjenester og instanser, trekkes frem som viktig for å skape et godt 

samarbeidsklima. Uten et slikt fokus øker sjansen for at tverretatlige og tverrfaglige 

samarbeid forvitrer (Winsvold 2011:11). Organisasjonens filosofi, eller verdigrunnlag, hvor 

verdier som fremmer åpenhet, deltakelse og gjensidig avhengighet trekkes frem som viktige 

verdier for å danne en god kultur og et godt samarbeidsklima (San Martin- Rodriguez et al. 

2005: finne 139).  

Ressurser 

Hvor mye ressurser ulike tjenesteaktører har, kan påvirke flere aspekter ved et samarbeid, 

blant annet bemanning, tid og arbeidsmengde, og aktørenes prioriteringer i arbeidet. 

Manglende ressurser kan gjøre det vanskelig for de ulike tjenesteyterne å følge opp konkrete 

saker, og å bruke tid på samarbeidet (Baklien 2009:238). San Martin – Rodriguez et al. (2005) 

og Bronstein (2003) trekker også frem tid som en essensiell faktor for å oppnå et godt 

samarbeidsklima. For å skape et bærekraftig og solid samarbeid kreves det at det settes av tid, 

og at det opprettes felles plattformer, eller møtearenaer for at de ulike profesjonelle skal 

kunne få anledning til å dele informasjon, drøfte og diskutere seg imellom, for å kunne 

komme opp med helhetlige og smarte løsninger. 

Organisering og samlokalisering 
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San Martin – Rodriguez et al. (2005) hevder at vellykkede samarbeid ofte krever at man toner 

ned hierarkiske strukturer, til fordel for en horisontal struktur som legger til rette for delt 

beslutningstaking og kommunikasjon. Tjenestenes organisering i forhold til hverandre er også 

et element av betydning. I Winsvolds sluttevaluering av kommuneprosjektene «Sammen for 

barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge» (2011), fremheves 

samlokalisering som en viktig faktor for å fremme samarbeid (Winsvold 2011:12). 

Samlokalisering forstås i denne sammenheng som å fysisk samle ulike tjenester inn i samme 

bygg på en hensiktsmessig måte. En vanlig årsak til hvorfor ulike fagmiljøer, etater og 

tjenester samlokaliserer seg baserer seg på ønske om å øke graden av samarbeid og 

interaksjon, gjennom å bryte ned institusjonelle barrierer (Damman et al.2016:4). 

Samlokalisering av ulike tjenester «tvinger» flere av aktørene til å omgås, og bli kjent med 

hverandre. Flere av tjenestene i Winsvolds undersøkelse hevdet at samlokalisering av ulike 

tjenester bidro til mer informasjon og bedre tjenestetilbud til brukerne. Bakliens (2009) studie 

om barneverntjenesten, skoler og barnehagers oppfatninger og opplevelser om samarbeid med 

hverandre, beskriver fysisk avstand som et hinder for samarbeid. Kjenner de ulike 

tjenesteaktørene til hverandre og har et ansikt på hvem som jobber i de ulike tjenestene, vil 

terskelen for å ta kontakt være lavere (Baklien 2009:238).  

I Damman, Halvorsen og Hatlings (2016) litteraturstudie om samlokaliseringseffekter, viser 

de til en rekke tidligere studier om fysisk samlokalisering, blant annet til studier om 

samlokalisering innen helsesektoren. Sistnevnte studier antyder at samlokalisering kan gi 

bedre pasientbehandling, og særlig for pasienter med sammensatte problemer og som 

involverer flere fagfelt. Samtidig viser studiene de referer til at det er nødvendig med andre 

tiltak enn de rent fysiske for å oppnå den ønskede effekten. De fremhever blant annet tiltak 

tilknyttet ledelse som en annen viktig faktor for å bedre samarbeidet mellom tjenestene 

(Damman et al. 2016:13).  

3.6.3 Samhandlingsfaktorer  

Samhandlingsfaktorene dreier seg om mer aktørorienterte faktorer som har påvirkning i et 

tverrfaglig samarbeid. San Martin – Rodriguez et al. trekker blant annet frem aktørenes vilje 

til å samarbeide, tillitt, respekt og kommunikasjon som sentrale og nødvendige faktorer i 

tverrfaglige samarbeidssituasjoner (San Martin – Rodriguez et al.2005:141).  

Vilje til å samarbeide 
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Ved fravær av for eksempel tillitt eller vilje til å samarbeide, vil sannsynlighet for at den 

tverrfaglige samarbeidssituasjonen blir vellykket liten. Glavin og Erdal (2018) hevder 

modeller eller systemer opprettet for bedre samarbeid mellom tjenester eller enheter sjelden er 

tilstrekkelig for å få til et samarbeid mellom ulike tjenester og enheter. De understreker at 

samordning av etater ikke nødvendigvis fører til et bedre tverrfaglig samarbeid, ettersom det 

er evnen og viljen til å samarbeid som er det avgjørende for hvorvidt et samarbeid vil lykkes 

(Glavin og Erdal 2018:15). Som beskrevet under de organisatoriske faktorene er det å ta seg 

tid til tverrfaglige samarbeid ikke alltid like lett. Tverrfaglig samarbeid skal være en 

arbeidsmåte for å bedre tjenestene, effektivisere og komme frem til individtilpassede tjenester 

til brukeren, og må føles nødvending. Man skal ikke samarbeide bare for samarbeidets skyld. 

Tjenesteaktørene må oppleve samarbeidet som nyttig og nødvendig. Om ikke viljen til å 

samarbeide er til stede, kan samarbeidet oppleves som forstyrrende for egne arbeidsoppgaver. 

Viljen til samarbeid avhenger av flere faktorer. Hvilke forventninger de ulike aktørene har til 

samarbeidet kan påvirke viljen de har til å ville samarbeide. Aktørenes forventinger er farget 

av egen forståelse og oppfatning av/om hva et samarbeid innebærer, tidligere erfaringer med 

tverrfaglige samarbeid, kunnskap til de andre tjenestenes virke og rutiner, og personlige 

oppfatninger om de andre aktørene de skal samarbeide med. Bronstein (2003) er en av flere 

som hevder oppfatningen aktørene har om hverandre som mennesker, hvor deres 

profesjonelle rolle er satt til side, kan ha stor innflytelse på et samarbeid (Bronstein 

2003:304).  Har aktørene positive oppfatninger om hverandre kan det være en motiverende 

faktor for samarbeid, mens det ved negative oppfatning om hverandre kan utgjøre et hinder 

for samarbeid. Baklien (2009) kommer i sin studie om samarbeid mellom barneverntjenesten, 

barnehager og skole frem til at oppfatninger de ulike aktørene har om hverandre og tidligere 

erfaringer fra samarbeidssituasjoner spiller en viktig rolle for både inngåelse av nye 

samarbeid, men også hvordan pågående samarbeid utarter seg. Hvis aktørene har negative 

erfaringer eller oppfatninger om hverandre, kan det feste seg som varige spor hos aktøren det 

gjelder. Baklien hevder derfor at oppfatningene ulike aktørene har om hverandre stikker dypt, 

og kan være en større hindring for samarbeid enn de mer konkrete og håndgripelige barrierene 

som for eksempel manglende ressurser (Baklien 2009:238).  

Kunnskap, tillit, og respekt 

De ulike aktørene i et samarbeidet, er ifølge Bronstein (2003), avhengig av hverandre for å 

oppnå mål og resultater. Det er dette hun omtaler som «gjensidig avhengighet». For at 
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gjensidig avhengighet skal fungere optimalt i et samarbeid, må profesjonelle ha en klar 

forståelse av distinksjonene mellom sin egen og andres rolle. Trygghet i eget fag og rolle, og 

kunnskap om de andre aktørenes virke trekkes frem som viktige elementer i flere 

forskningsbidrag (Bronstein 2003:299-300, Glavin og Erdal 2018:33, Winsvold 2011:16). 

Ved uklarheter i forhold til egen og andres roller i et samarbeid, kan det raskt oppstå 

utfordringer og uenigheter. Det er derfor viktig at de ulike aktørene har kunnskap om 

hverandres arbeidsoppgaver og metoder, slikt at fremgangsmåten i arbeidet fremstår som klar 

og tydelig.  

Glavin og Erdal (2018) peker på det å ha en klar fordeling av ansvarsforhold og en felles 

problemforståelse som opplagte forutsetninger for å oppnå et vellykket samarbeid. Aktørene 

involvert i en tverrfaglig samarbeidssituasjon har ulike fagbakgrunner og arbeidsoppgaver, og 

vil i mange tilfeller ha forskjellige tanker om hvordan de skal arbeide sammen på de 

områdene det kreves at ulike tjenester arbeider sammen. Det er derfor viktig at de ulike 

aktørene snakker sammen om hva de forventer av samarbeidet, samt hvordan de burde gå 

frem for å leve opp til forventningene. Troen på og ønsket om at samarbeid bygger på en 

problemfri og ukomplisert virkelighet kan være en barriere for samarbeid (Glavin og Erdal 

2018:34). Det er ikke gitt at aktørene i alle tilfeller vil komme frem til en felles 

problemforståelse. I noen situasjoner vil samarbeidet kanskje forstås som nødvendig og viktig 

for en av partene, mens den andre parten kan være mer skeptisk til det. Et eksempel kan være 

barnevernstjenestens samarbeid med skoler og barnehager. Baklien (2009) viser i sin studie til 

at skole – og barnehageansatte i mange tilfeller ikke har tillitt til barneverntjenesten, ettersom 

flere kan oppfatte at løsningene deres er for drastiske (Baklien 2009: 239). De kan derfor være 

usikre på/i tvil om hvorvidt de burde kontakte barneverntjenesten eller ikke.   

 Bronstein (2003) fremhever også viktigheten av å ha en felles problemforståelse, men mener 

det er like viktig at aktørene har et felles eierskap til målet med det tverrfaglige samarbeidet. 

Det å ha felles eierskap til målet handler om å dele ansvaret i samarbeidet. Aktørene involvert 

i et tverrfaglig samarbeid må ta ansvar for sin del, både suksess og feiling, samt tåle at de 

ulike aktørene kan være uenige (Bronstein 2003:301). 

I San Martin – Rodriguez et al (2005) studie trekkes tillit frem som et nøkkelelement for å 

utvikle et vellykket tverrfaglig samarbeid. Tillit kan sies å henge sammen med aktørenes 

kunnskap om de andre tjenestene. Tillit går både på å ha tillit til at andre enn seg selv har 

relevante kunnskaper, og å oppleve at andre har tillit til det en selv kommer med (Glavin og 
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Erdal 2018:44). Har aktørene i en samarbeidssituasjon tillitt til hverandre, vil maktforholdet 

imellom de ulike aktørene i større grad jevnes ut, og det vil trolig være et samarbeid 

bestående av gjensidig respekt til hverandre. Glavin og Erdal hevder tillit og respekt er en 

grunnleggende verdi i relasjoner som fungerer. Så lenge aktørene har respekt for hverandre, 

vil det være mye enklere å være både uenig og enig om forskjellige saker. Å vise hverandre 

respekt handler om å ta hverandre på alvor, og anerkjenne den andres synsvinkel (Glavin og 

Erdal 2018:37).   

3.7 Oppsummering av teoretiske perspektiver 

Det teoretiske rammeverket i oppgaven er tredelt. Første del tar utgangspunkt i Andrew 

Abbotts (1988) profesjonsteoretiske perspektiv. Abbott tar utgangspunkt i forholdet mellom 

profesjoner i en historisk - sosiologisk kontekst. Sentralt i hans teori er profesjonenes 

konkurranse om profesjonsstatus. Han hevder profesjoner kjemper for full jurisdiksjon i 

arbeidet, som betyr at profesjoner ønsker myndighet og ansvar innenfor et arbeidsområde. 

Abbott er opptatt av å forstå hvordan ulike profesjonsgrupper påvirker hverandre, og hvordan 

de påvirkes av ulike forhold på makro- og mikronivå. På makronivå vil statens, rettsapparatet 

og samfunnets oppfatning om og aksept til den enkelte profesjon ha betydning for 

profesjonens status og makt. Helse – og sosialpolitiske mål og føringer kan ha innflytelse på 

profesjonenes forhold til hverandre, ved at de kan forandre forhold ved profesjoners arbeid. 

Når grensene mellom profesjonene forandres, kan det komme til uttrykk som jurisdiksjonelle 

konflikter (Danielsen et al. 2004: 894). På mikronivå vil relasjonene mellom profesjonene 

påvirkes gjennom konkurranse om kontroll over ulike arbeidsoppgaver og fordeling av 

arbeidsoppgaver på arbeidsplassen (Danielsen et al. 2004:984).  

Den andre delen av teorikapittelet fokuserer på hvilke betingelser som kjennetegner 

tjenesteaktørenes arbeid. Det tas utgangspunkt i Lipskys (2010) teori om bakkebyråkratiet. 

Tjenesteaktørene i denne oppgaven kan forstås som bakkebyråkrater som arbeider i det Vabø 

(2014) omtaler som menneskebehandlende organisasjoner. Bakkebyråkratenes arbeid 

kjennetegnes av at de er i direkte kontakt med mennesker i sitt arbeid, og at skjønnsmessige 

vurderinger og har en sentral plass i arbeidet. De forholder seg til uregjerlige problemer som 

vanskelige lar seg avgrense. Årsakene til hvorfor barn og unge har utfordringer kan være 

mange. Dette gjør at tjenesteaktørene hele tiden må ta skjønnsmessige vurderinger i sitt 

arbeid, og at det sjelden finnes en bestemt «løsning» på problemet. Tjenesteaktørenes 
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arbeidsforhold er preget av knappe ressurser, store saksmengder og vage mål og føringer, som 

gjør at de ofte befinner seg i en presset situasjon for hvordan de skal utføre sitt arbeid. I følge 

Lipsky kan kombinasjonen av press om effektiv saksbehandling, store saksmengder og 

begrensninger tilknyttet tidsbruk per bruker, føre til at bakkebyråkratenes beslutninger blir 

overfladiske. Et annet trekk ved arbeidet deres er at de pålegges instrukser, regler og rutiner 

for hvordan arbeidet skal utføres. For at bakkebyråkratenes skal kunne svare for sine 

handlinger må deres valg og vurderinger kunne dokumenteres (Nilsen 2017:89).  

Den tredje delen av teorikapitlet viser til tidligere studier, forskning, og teorier om hvilke 

faktorer som har betydning for tverrfaglige samarbeid.  Det vises til ulike systemiske, 

organisatoriske og samhandlings – faktorer som kan påvirke tverrfaglige samarbeid. De 

systemiske faktorene forstås som rammeverket rundt tjenesteaktørenes arbeid, og er de 

forhold som ligger utenfor selve organisasjonen. Sosiale -, kulturelle-, utdannings- og 

profesjonssystemer, samt lov- og regelverk og sosioøkonomiske forhold er eksempler på 

systemiske faktorer. De organisatoriske faktorene referer til forhold i organisasjonen som kan 

ha betydning for tverrfaglig samarbeidssituasjoner, slik som organisasjonens kultur og 

struktur, tjenestenes organisering i forhold til hverandre, administrativ støtte og 

tilrettelegging, samt ressurser. Samhandlingsfaktorene handler om mer aktørorienterte 

faktorer. Tjenestenes kunnskap om hverandre, tidligere erfaringer fra tverrfaglig samarbeid og 

vilje til å samarbeide er eksempler på samhandlingsfaktorer. 
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4 Metode 

4.1 Valg av metode 

Innenfor samfunnsforskningen fremstår kvalitativ og kvantitativ forskning som to vesentlige 

tenkemåter eller paradigmer når det gjelder hvordan man kan fremskaffe informasjon og 

kunnskap om et fenomen (Tjora 2012:18). De kvalitative og kvantitative 

forskningstradisjonene vektlegger ulike elementer og søker å svare på ulike typer av 

problemstillinger. Den kvantitative forskningstradisjonen egner seg for å besvare 

problemstillinger/forskningsspørsmål knyttet til utbredelse, sammenhenger og effekter.  

Kvalitativ metode benyttes i sammenhenger hvor det er behov for å fremheve prosesser og 

mening som ikke kan måles i kvantitet eller frekvenser (Thagaard 2013:17). Den kvalitative 

forskningstradisjonen søker å gå i dybden for å få bedre kunnskap om et fenomen og foretar 

derfor utvalg som består av relativt få enheter.  

Ettersom jeg i denne oppgaven ønsker å få et innblikk i og forstå hvilke utfordringer og 

muligheter som kommer til syne når ulike kommunale tjenesteaktører samarbeider, samt 

hvorfor de opplever samarbeidet på den måten de gjør, fant jeg det mest hensiktsmessig å 

benytte meg av en kvalitativ tilnærming til problemstillingen. Innenfor den kvalitative 

forskningen er det vanlig å enten benytte seg av observasjon eller intervju som metode. 

Enkelte benytter en blanding av de to metodene. I denne studien falt valget på intervju som 

den primære informasjonskilden. Det kvalitative forskningsintervjuet ønsker å forstå verden 

fra intervjupersonens side (Kvale og Brinkmann 2015:20). Ved å benytte intervju som 

datainnsamlingsmetode, kommer man relativt tett på intervjuobjektenes, holdninger og 

erfaringer. 

Det finnes ulike forskningsstrategier for å samle inn informasjon om virkeligheten. Hvilken 

forskningsstrategi man velger å benytte seg av, kan påvirke hva slags type svar man får i 

studien. Blaikie (2010) beskriver fire forskningsstrategier hun hevder egner seg til å besvare 

ulike forskningsspørsmål. Forskningsstrategiene kan enten være deduktive, induktive, 

retroduktive eller abduktive. I den deduktive forskningsstrategien går man fra teori via 

deduktiv logikk og teoretiske påstander, til empiri. Hensikten med denne forskningsstrategien 

er å teste en teori. Basert på studiens funn kan teorien som testes enten forkastes, eller styrkes. 

Den induktive strategien kan forstås som et motstykke til den deduktive strategien, hvor man 
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heller går fra empiri til teori. Induktive undersøkelser starter ved å samle inn data, som ender 

opp med abstrakte beskrivelser av ulike mønstre i datamaterialet. Hvis det foreligger sterk 

støtte for funnene i andre foreliggende studier, forsterkes studiens funn (Blaikie 2010:154). 

Den retroduktive strategien forsøker å avdekke underliggende mekanismer for å forklare 

observerte fenomener og regulariteter gjennom å konstruere en hypotetisk modell av 

årsaksmekanismer. I den abduktive strategien er data og teori sammenvevd, hvor data og teori 

spilles mot hverandre i en kreativ prosess. Thagaard (2003) hevder den abduktive strategien 

pendler mellom etablert teori og egen empiri (Thagaard 2003:177). Funn forskeren gjør seg 

underveis i undersøkelsen, stimulerer forskeren til å lete etter svar. Dataene blir tolket i lys av 

teoretiske perspektiver som forskeren leser seg opp på. Prosessen som benyttes for å generere 

teori i den abduktive forskningsstrategien blir av noen beskrevet som induktiv. Blaikie hevder 

dette er misvisende. Det sentrale kjennetegnet ved den abduktive strategien, er ifølge Blaikie 

at den er iterativ. Det innebærer at forskeren veksler mellom å fokusere teori og det 

innsamlede datamaterialet. Den vekslende perioden betyr at teori genereres som en intim del 

av forskningens prosess, og man har ikke gått ut i fra en teori til å begynne med (Blaikie 

2010:156). I denne oppgaven har jeg benyttet en abduktiv forskningsstrategi, ettersom jeg i 

stor grad har pendlet mellom å fokusere på datamateriale, og blitt inspirert av ulike teoretiske 

vinklinger underveis.  

Intervjuobjekter omtales gjerne som enten respondenter eller informanter, men det er en liten 

forskjell i begrepenes betydning. Respondenter er personer som har direkte kjennskap til 

fenomenet som undersøkes og representerer gjerne gruppen av mennesker som undersøkes. 

Informanter er personer som har god kjennskap til fenomenet eller tema som undersøkes, men 

er ikke direkte representanter (Jacobsen 2003:92). Basert på dette skille vil jeg i det følgende 

omtale intervjuobjektene for respondenter ettersom de vil være direkte representanter for det 

som undersøkes. 

For å få en utdypende forståelse av de kommunale tjenesteaktørenes oppfatninger og 

erfaringer med tverrfaglig samarbeid, har jeg valgt å intervjue respondenter innenfor helse, 

sosial og utdanning i tre ulike kommuner. Kommunene har ulik grad av sosioøkonomiske 

utfordringer i befolkningen, og tjenestene i de tre kommunene er noe ulike organisert i 

forhold til hverandre. Kommunene fungerer i denne masteroppgaven som tre «caser». 
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4.2 Casestudie 

Det å benytte seg av ulike caser kan være en fruktbar metode for å få mer innsikt om et tema. 

Thagaard omtaler casestudier som en type undersøkelsesopplegg som er rettet mot å studere 

mye informasjon om få enheter eller caser (Thagaard 2013:56). 

Det finnes ulike varianter av casestudier. Thagaard referer til Creswells (2007) kategorisering 

av ulike typer casestudier for å vise hvordan casestudier kan variere i utforming og 

fokusområde. Instrumental case studie, er en forskningstilnærming, hvor forskeren undersøker 

et fenomen ved å studere det i en enkel enhet (Thagaard 2013:56). En annen type er 

“instrinsic case studies”, som kjennetegnes ved at det er enheten i seg selv som representerer 

fokus for analysen. En tredje tilnærming, “collective case”, eller “multippel casestudies“, tar 

utgangspunkt i å studere flere enheter (Thagaard 2013:56). Hensikten med å studere flere 

enheter er få en mer utdypende forståelse av fenomenet. Min studie plasserer seg innenfor 

denne typen av casestudier. 

Et av formålene med oppgaven er å få en bredere forståelse av hvordan tjenesteytingen 

tilknyttet barn og unge utarter seg på kommunalt nivå. Ved å studere hvordan den kommunale 

tjenesteytingen utarter seg i ulike kommuner kan man få et mer variert og utfyllende bilde. 

Intervjuobjektene arbeider alle med barn og unge, men har ulike fokusområder og/eller 

«briller» på i sitt arbeid. I studier som tar for seg flere caser, må man være forsiktig med å 

generalisere funnene, da konteksten i de ulike casene vil være ulike. Dette er noe jeg vil ta i 

betraktning i analysen av casene. 

4.3 Utvalgskriterier tilknyttet kommunene 

Når det kommer til valg av case, kan dette gjøres med utgangspunkt i ulike strategier. Enkelte 

har for eksempel som strategi å velge en eller flere caser som skiller seg ut ved å være 

avvikende i forhold til fenomenet som undersøkes, eller at de har maksimal variasjon seg 

imellom (Tjora 2012:35). I utvalgsprosessen av kommuner ble særlig to utvalgskriterier lagt 

vekt på: «grad av utfordringer» og tjenestenes organisering. Førstnevnte henviser til 

utfordringsbildet i kommunene. Sosioøkonomiske faktorer i de aktuelle kommunenes 

befolkning, påvirker arbeidsmengden til de ansatte i de ulike støtte- og hjelpetjenestene og 

kan gi en indikasjon på hvor stort behov det er for de ulike velferdstjenestene.  
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I utvalgsprosessen med å finne kommuner ble statistikk og nøkkeltall hentet fra henholdsvis 

KOSTRA-databasen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) og «folkehelseprofilen for kommuner» fra 

Folkehelseinstituttet benyttet. Dette ble gjort for å få et inntrykk av hvilke eventuelle 

sosioøkonomiske utfordringer som eksisterte i de ulike kommunene. Variabler tilknyttet 

befolkningens utdanningsnivå, inntekt, arbeid, bruk av ulike støtte- og hjelpetjenester, samt 

frafall i videregående skole ble benyttet for å vurdere kommunenes sosioøkonomiske status. 

Statistikken hentet fra folkehelseinstituttet sammenlignet alle variablene/resultatene med både 

fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. På den måten ble det enklere å velge ut kommuner 

som kom «bra» og «dårlig» ut i fra statistikken. Statistikk over sosioøkonomiske indikatorer i 

de tre kommunene presenteres senere i oppgaven. 

Utvalgskriteriet tilknyttet kommunenes organisering dreier seg om hvorvidt de ulike 

tjenestene er samlokalisert eller ikke. Andre organisatoriske faktorer kunne også ha blitt tatt 

med i betraktning, men grunnet oppgavens begrensede omfang valgte jeg å fokusere på 

hvorvidt de var samlokalisert eller ikke. Kommunenes størrelse (befolkning) var også et 

element som ble vurdert i utvalgsprosessen. SSBs standard for størrelsesgrupperinger av 

kommuner består av seks grupperinger: 

1. – under 2000 innbyggere 

2. 2000 - 4999 innbyggere 

3. 5000 - 9999 innbyggere 

4. 10 000 - 19 999 innbyggere 

5. 20 000 - 49 999 innbyggere (deles i to kategorier, 20 000 - 29 999, 30 000 - 49 999) 

6. 50 000 eller flere innbyggere (deles i to kategorier, 50 000 - 299 999, 300 000 eller 

flere innbyggere) 

For denne studien anså jeg det ikke som nødvendig å bruke en så detaljert 

størrelsesgruppering av kommunene i utvalgsprosessen. Jeg slo heller sammen SSBs 

grupperinger for kommunestørrelse til tre hovedkategorier/grupperinger bestående av det jeg 

omtaler som stor-, mellomstor-, og liten kommune.  Kommuner med en befolkning på inntil 

4999 innbyggere kategoriseres i denne oppgaven som små kommuner, kommuner med 5000 – 

19 999 innbyggere som mellom-store, og kommuner med 20 000 og oppover som store 

kommuner.  

Flere av kommunene som kvalifiserer som stor-kommuner er ofte kjennetegnet av å være i 

byer og/eller bynære strøk. De ulike tjenestene kan være delt og organisert etter bydel, eller 
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område. Stor- kommunene ble eliminert i utvalgsprosessen, ettersom det ville ha blitt 

utfordrende å samle inn tilstrekkelig med informasjon om de ulike kommunene. Det finnes 

per dags dato en rekke mellomstore kommuner å velge imellom. Valget falt derfor på finne tre 

mellomstore kommuner. 

Etter å ha kartlagt flere kommuner ut i fra størrelse og andre bakgrunnsvariabler, fant jeg tre 

kommuner som virket å være omtrentlig like i størrelse, men som skilte seg fra hverandre når 

det kom til de sosioøkonomiske indikatorene. Kommunene hvor de ulike respondentene i 

studien arbeider, kan defineres som mellomstore kommuner. For å skille mellom 

respondentene og kommunene de arbeider i, vil jeg omtale kommunene som kommune A, B 

og C.  

4.4 Utvalgskriterier og rekruttering av respondenter 

I denne studien er det foretatt et strategisk utvalg. I motsetning til kvantitative studier hvor 

forskningsobjektene gjerne er plukket tilfeldig ut i fra et utvalg, er respondentene i kvalitative 

studier valgt ut etter spesifikke kriterier. Kriteriene det her vil være snakk om, er at 

intervjuobjektene som velges ut har kunnskap og mulighet til å uttale seg på en reflektert måte 

om tema (Tjora 2012:145). Respondentene som intervjues er kommunale tjenesteaktører, og 

arbeider enten som helsesøster, ansatt i barneverntjenesten eller PP- tjenesten.  

Rekruttering av respondenter var en utfordrende prosess. Etter kartleggingsprosessen av 

kommuner, sto valget mellom åtte kommuner. Kommunenes nettsider ble benyttet for å finne 

kandidatene som var relevante for denne studien. Det var stor variasjon på kvaliteten på de 

forskjellige kommunenes nettsider. Mens noen av kommunene hadde detaljert og oppdatert 

informasjon om kommunenes instanser, tjenester, satsninger og ansatte, hadde andre 

kommuner utdaterte, tungvinte og lite detaljerte informasjonssider. Det var også stor variasjon 

når det kom til hva slags type kontaktinformasjon som lå tilgjengelig på kommunenes 

nettsider. I enkelte av kommunene som jeg kontaktet var det kun rådmann og 

kommunalsjefenes kontaktinformasjon i form av epost og i noen tilfeller jobb- og/eller 

mobilnummer som var tilgjengelig, samt telefonnummer til kommunens sentralbord, mens det 

i andre kommuner var tilgjengelig informasjon i form av epost og jobb- og/eller 

mobilnummer til blant annet enhetsledere/virksomhetsledere og andre ansatte i de ulike 

tjenestene. Hvis det viste seg å være lite med informasjon å finne på kommunenes nettsider 
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ringte jeg sentralbordet til de aktuelle kommunene hvor jeg etterspurte navn, epost og 

mobilnummer til aktuelle enhetsledere eller ansatte som arbeidet i de ulike tjenestene. 

Digitale verktøy som Google og Gule Sider var også viktige verktøy i søk etter aktuelle 

personer i de ulike tjenestene. I enkelte tilfeller fant jeg tilstrekkelig med informasjon til å 

kontakte respondenter via informasjon som fantes på Gule Sider eller tidligere jobbannonser 

som hadde blitt lagt ut av lederne av de aktuelle tjenestene.  

Måten jeg gikk frem på for å komme i kontakt med respondentene var å sende ut 

informasjonsskriv og forespørsel om å delta i studien, etterfulgt av oppringing etter to dager 

om jeg ikke fikk svar. Flere av kommunene svarte hverken på epost eller telefon. Jeg innså 

ganske raskt at jeg måtte endre strategi. Det viste seg å være mye mer effektivt å ringe de 

aktuelle kandidatene, for deretter å sende de informasjonsskriv om studien etter samtale. 

Enkelte av respondentene/kandidatene stilte seg noe skeptisk til å delta, men ble mer villig til 

å delta når jeg informerte om at de og kommunen de arbeidet i ville bli anonymisert i studien 

og at de kunne trekke seg om de ikke følte seg komfortabel med å delta.  

Det var også utfordrende å få en representant fra de ulike tjenestene i hver kommune til å 

delta. En tjenesteaktør kunne samtykke til å delta i et intervju, mens neste person (i en annen 

tjeneste) kunne avslå forespørselen. Dette gjorde at jeg ikke kunne føle meg trygg på at 

rekrutteringen eller valg av kommune var sikkert, før etter gjennomføringen av intervjuene 

med de ulike aktørene. Når jeg fikk «grønt signal» fra samtlige av tjenestene/ aktører innenfor 

barneverntjenesten, PP-tjenesten og helsestasjon/skolehelsetjenesten i en kommune, fortsatte 

jeg rekrutteringsprosessen i andre kommuner.  

Utvalget endte til slutt på ni personer. I kommune A ble tre personer intervjuet: 

virksomhetsleder for «familiens hus», som også er leder for PP-tjenesten, leder av 

barneverntjenesten og ledende helsesøster. I kommune B har jeg intervjuet fire personer: 

Enhetsleder, leder av barneverntjenesten, leder av PP- tjenesten og ledende helsesøster. I 

kommune C har jeg intervjuet leder av PP-tjenesten, og teamleder i barneverntjenesten. Av 

ulike årsaker ønsket ikke helsesøster fra kommune C å delta i undersøkelsen. Til tross for den 

skjeve fordelingen av respondentene, ved at jeg ikke fikk helsesøster i kommune C sitt 

perspektiv, vil jeg hevde at jeg har tilstrekkelig med informasjon fra de andre respondentene i 

kommunen. Informasjon om ulike tiltak lå tilgjengelig på tjenestens nettside, gjorde at jeg 

fikk en oversikt over hvilke tverrfaglige tilbud og ordninger forebyggende helse i kommunen 

kunne tilby. Denne informasjonen var viktig for å kartlegge hvordan helsesøster i den aktuelle 



39 

 

kommunen arbeidet tverrfaglig. I intervjuene med respondentene fra PP-tjenesten og 

barneverntjenesten, ble det også stilt spørsmål om samarbeid med helsesøster. Dette gjorde at 

jeg fikk noe informasjon om hvordan tverrfaglige samarbeid med helsesøster utarter seg. Det 

hadde selvfølgelig vært ønskelig å få tilgang til helsesøsters perspektiv, men ettersom de 

aktuelle kandidatene ikke ønsket å delta, var det lite jeg kunne gjøre med det.  

Et flertall av respondentene er enten ledere på enhets-/virksomhetsnivå, eller for sin tjeneste. 

En av tankene bak det å intervjue enhetsledere og ledere av de forskjellige tjenestene at disse 

respondentene med stor sannsynlighet ville ha et godt overordnet blikk over utfordringer i 

sine tjenester og samarbeid med andre. Posisjonen, eller rollen, respondentene innehar kan 

påvirke hva slags type informasjon man får. En virksomhetsleder kan ha andre perspektiver, 

utfordringer og oppfatninger om muligheter og utfordringer ved tverrfaglige 

samarbeidssituasjoner enn for eksempel en saksbehandler/ansatt i samme enhet. Dette er 

faktorer som det må tas høyde for i analysen av datamaterialet. En potensiell svakhet ved å 

intervjue ledere, kan være at de ikke får all informasjon omkring de andre ansattes 

utfordringer og frustrasjoner i arbeidet. Hvordan lederen blir betraktet av sine ansatte, hva 

slags type arbeidsmiljø - og kultur man har med å gjøre, samt hvilke normer og regler som 

gjelder for hvordan ansatte og ledere omgås, samhandler og snakker til hverandre er 

avgjørende for hva slags type relasjon det vil være mellom ansatte og ledere innenfor de ulike 

tjenestene. Dette vil også være en avgjørende faktor for hva slags type informasjon lederen 

plukker opp fra sine ansatte. I etterpåklokskap ser jeg at det kunne ha vært fruktbart å ha 

intervjuet både ledere og ansatte i de forskjellige tjenestene for å få frem ulike perspektiver og 

nyanser. Allikevel er det ikke sikkert at informasjonen jeg ville fått fra ansatte i de forskjellige 

tjenestene som ikke er ledere ville vært noe særlig annerledes enn den jeg fikk fra 

enhetsledere og lederne av de ulike tjenestene. Enhetslederne og lederne av de ulike 

tjenestene har lang fartstid og erfaring innenfor feltet de arbeider innenfor, og de har hatt 

forskjellige roller i tjenestene de arbeider innenfor i sine karrierer. Et flertall av respondentene 

kan derfor også relatere seg til hvordan det er å jobbe i de ulike tjenestene uten å være leder.  

Alle respondentene i utvalget er kvinner. Det kan komme av at yrkene de arbeider i kan 

karakteriseres som typiske kvinneyrker. Respondentene i de ulike yrkesbakgrunnene har 

tilnærmet lik bakgrunn, men det er noen variasjoner. 
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Yrke Utdannelse Tidligere yrkesstillinger 

Barneverntjenesten 

kommune A 

Utdannet barnevernspedagog 

med master i familieterapi og 

systemisk praksis 

Har jobbet i den aktuelle 

kommunen i 10 år. Jobbet de fem 

første årene som saksbehandler, 

og de fem siste årene som leder av 

barneverntjenesten 

Barneverntjenesten 

kommune B 

Utdannet barnevernspedagog 

med videreutdanning i ledelse 

Har jobbet 12 år i den aktuelle 

kommunen 

Barneverntjenesten 

kommune C 

Utdannet sykepleier Tidligere erfaring fra sykehus. 

Begynte som rådgiver i 

barneverntjenesten. Opererer i 

dag som teamleder 

Enhetsleder kommune B Utdannet sosionom med 

videreutdanning 

Har arbeidet i barneverntjenesten 

i over 20 år. Har jobbet i den 

aktuelle kommunen i 14 år. Har 

erfaring som barnevernsleder 

PP-tjenesten kommune A Utdannet førskolelærer, med 

master i pedagogikk. 

Videreutdanning innenfor 

ledelse 

Har jobbet 12 år i den aktuelle 

kommunen 

PP-tjenesten kommune B Mastergrad i pedagogikk Har jobbet 15 år i den aktuelle 

kommunen 

PP-tjenesten kommune C Mastergrad spesialpedagogikk Har arbeidet i PP-tjenesten i 29 år. 

Har vært leder i tjenesten siden 

1999 

Helsesøster kommune A Sykepleier, med 

videreutdanning til helsesøster 

Har arbeidet som helsesøster i 19 

år, med unntak av et år i 

barneverntjenesten 

Helsesøster kommune B Sykepleier, videreutdanning til 

sykepleier 

Har jobbet i den aktuelle 

kommunen som helsesøster i 11 

år 
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Oversikten viser at respondentene som arbeider i barneverntjenesten kan ha yrkesbakgrunn 

som enten barnevernspedagog, sosionom eller sykepleier. Helsesøster i kommune A har blant 

annet erfaring fra barneverntjenesten. Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C har 

yrkesfaglige bakgrunn som sykepleier. Det faktum at respondentene fra barneverntjenesten 

har noe ulik fagbakgrunn, kan påvirke perspektivet de inntar i yrkesposisjonene sine. 

Respondentene fra PP-tjenesten har relativ lik yrkesbakgrunn, hvor en stor andel er 

spesialpedagoger. Virksomhetsleder og leder av PP-tjenesten i kommune A har også tidligere 

erfaring som lærer. Erfaringene og kunnskapen de ulike respondentene bringer med seg har 

trolig betydning for hvordan de arbeider, og hvordan de forstår de ulike utfordringene de 

opplever i sin arbeidshverdag.  

4.5 Type intervju og intervjuguide 

Et intervju kan utføres på flere måter. Det skilles ofte mellom strukturerte-, delvis 

strukturerte-, og ustrukturerte intervjuer. I strukturerte intervjuer er spørsmålsformuleringene 

og oppfølgingsspørsmål klart definerte, og spørsmålene stilles gjerne i en bestemt rekkefølge. 

Det er lite rom for å gå utenom de bestemte spørsmålene, noe som kan føre til at 

«overraskelsesmomenter» ved et tema ikke blir fulgt opp. En fordel som trekkes frem ved 

strukturerte intervjuer er at de sikrer samme spørsmålsstilling i hvert tilfelle, og dermed gir 

informasjon som er lett å reprodusere og sammenlikne. Ustrukturerte intervjuer kjennetegnes 

av å ha en uformell tilnærming, hvor ingen spørsmål er formulert på forhånd.   

Informasjon og data man får fra denne typen intervjuer kan være av stor variasjon, noe som 

gjør at det kan være vanskelig å sammenlikne og reprodusere intervjuene. Det delvis 

strukturerte intervjuet er fremgangsmåten som benyttes mest (Thagaard 2013: 98). 

Intervjuformen kan forstås som en styrt samtale mellom forsker og respondent, hvor forskeren 

er den som styrer samtalen. Spørsmålene i delvis strukturerte intervjuer er ikke like klart 

definerte og forhåndsbestemt som i strukturerte intervjuer. Delvis strukturerte intervjuer 

utføres med en intervjuguide som fokuserer på bestemte temaer, hvor 

spørsmålsformuleringene ofte er formulert i form av stikkord eller beskrivelser som 

intervjueren tar utgangspunkt i når han/hun formulerer spørsmålet. Spørsmålenes rekkefølge 

er ikke nødvendigvis bestemt, men stilles ut i fra hva respondenten svarer og hva som faller 

mest naturlig i intervjusituasjonen.  
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Intervjuene i denne studien kan kategoriseres som delvis strukturerte intervjuer. 

Intervjuguiden besto av en rekke spørsmål tilknyttet forskjellige elementer ved tema som jeg 

ønsket å komme igjennom i løpet av intervjuene. Spørsmålene i intervjuguiden ble ikke stilt i 

en bestemt rekkefølge, med unntak av «innledende spørsmål». I intervjuene hadde jeg ulike 

temaer som jeg ønsket å ta opp, men sørget for å stille spørsmålene når det passet seg. Det var 

viktig for meg at respondentene pratet fritt og fikk ta opp det de synes var viktig, og 

samtalene fløyt mye bedre når spørsmålene ble stilt i en naturlig kontekst.  

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver intervjuer som et asymmetrisk forhold mellom den som 

intervjuer, og den som blir intervjuet. Intervjuet kan forstås som en enveisdialog hvor 

intervjueren setter temaet for intervjuet, og den som blir intervjuet skal svare. Et intervju kan 

være manipulerende i den forstand at forskeren noen ganger stiller spørsmål på en 

gjennomtenkt og «kynisk» måte for å frem spesifikk informasjon fra respondenten, som 

respondenten kanskje ikke er klar over selv. Er en intervjuer for dominerende i 

intervjuprosessen kan han/hun risikere at respondenten holder tilbake informasjon, unngår 

bestemte tema eller protesterer mot forskeren (Kvale og Brinkmann 2015:52). Min opplevelse 

av intervjusituasjonen var at respondentene følte seg relativt komfortable i 

intervjusituasjonen. Det var allikevel noen som til tider uttrykte skepsis til enkelte av 

spørsmålene jeg stilte. Skepsisen og usikkerheten knyttet seg til hvorvidt de ville bli 

anonymisert i studien, og en frykt for at de problemene og utfordringene de hadde erfart og 

fortalte om i tverrfaglig samarbeidssituasjoner eventuelt kunne fremstå negativt for andre 

tjenester og samarbeidspartnere i kommunen. Jeg forsikret da om at både kommune og 

deltakere i studien ville bli anonymisert. Noen av respondentene hadde også spørsmål rundt 

hvorfor jeg skulle intervjue «akkurat de», og lurte på hvordan jeg hadde funnet de. I slike 

situasjoner passet jeg på å være nøye med å fortelle hvordan rekrutteringsprosessen hadde 

utartet seg, slik at de ikke ble usikre på hvem jeg var og hva jeg ville. 

Jeg fikk inntrykk av at min rolle som fersk «forsker» og mastergradsstudent «ufarliggjorde» 

meg som intervjuer i mange tilfeller, og senket skuldrene til flere av respondentene.  

Ressurssvake og marginaliserte grupper har vært gjenstand for forskning i flere sosiologiske 

studier. I slike studier kan det fort bli et skjevt maktforhold mellom forsker og respondent, 

hvor forskeren oppfattes som den med makt. I min studie var ikke dette tilfelle. 

Respondentene jeg intervjuet var ressurssterke mennesker med lang erfaring og høy faglig 
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kunnskap. Som intervjuer var jeg på ingen måte den med mest makt eller kunnskap i 

intervjusituasjonen.  

4.6 Datainnsamlingen – utførelse av intervjuene 

Gjennomføringen av intervjuene fant sted på respondentenes arbeidsplass. Da jeg rekrutterte 

respondentene foreslo jeg at jeg kunne komme til deres arbeidsplass, for at det skulle være 

tidsbesparende og hensiktsmessig for dem. Intervjuene startet alle med at jeg presenterte tema 

for oppgaven. Videre informerte jeg om at intervjuet skulle tas opp med båndopptaker. Dette 

var det ingen som hadde noe å utsette på.  

Intervjuenes varighet varierte fra alt mellom 30 til 80 minutter. Et flertall av intervjuene hadde 

en varighet på rett under 60 minutter. Tjora (2012) beskriver intervjuprosessen som en 

modningsprosess, og at det gjerne tar et par ganger før man får en «flyt» i intervjuene (Tjora 

2012:135). Variasjonen på intervjuenes lengde kan være en indikasjon på dette. Et av de 

første intervjuene jeg gjennomførte, var også det lengste. Begrenset erfaring for hvordan man 

kan «styre» samtalen inn på ønsket tema, kan være en av årsakene til hvorfor dette intervjuet 

ble så mye lengre enn de andre. Kjemien man har med respondenten kan også være en 

påvirkende faktor. I intervjuer hvor kjemien var god, var praten mer flytende, og 

respondenten hadde ofte mye på hjertet. I tilfeller hvor stemningen var noe mer anspent, 

kunne det være utfordrende å få respondenten til å snakke mer fritt eller utdype om tema. 

4.7 Transkripsjon 

En transkripsjon er en konkret transformasjon av en muntlig samtale til en skriftlig tekst 

(Kvale og Brinkmann 2015:204). Ved å transkribere intervjuene man har foretatt, får man god 

oversikt over materialet, og intervjusamtalene blir strukturert slik at de er bedre egnet for 

analyse. De fleste intervjuene ble transkribert i et relativt kort tidsrom etter gjennomført 

intervju, senest etter en uke etter at intervjuet var gjennomført. Jeg vurderte det som en fordel 

å transkribere i samme periode som jeg foretok intervjuene, ettersom man får øynene opp for 

flere elementer ved intervjuet når man transkriberer. Transkriberingen gjør at man får 

gjenoppleve intervjuene på nytt, men man får også muligheten til å lære fra 

intervjusituasjonen ettersom man blir bevisst på styrker og svakheter i forhold til egen 

intervjuteknikk og fremtreden. Materialets innhold og mening ble ofte tydeliggjort for meg 
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etter transkriberingen og etter å ha gått over intervjuer flere ganger. I noen tilfeller ble jeg 

også gjort oppmerksom på ting som jeg ikke hadde fått med meg i selve intervjuprosessen.  

Det kan være utfordrende å gjengi noe som har blitt sagt i skriftlig form, ettersom man ikke 

får med respondentens kroppsspråk, ordlyd og vektleggingen av spesifikke ord. Man kan for 

eksempel oppleve at respondenten forteller noe i et sarkastisk toneleie, eller at han/hun 

uttrykker en følelse eller mening tydelig igjennom ansiktsuttrykk og gestikulering. For å 

overføre det respondentene sa muntlig til meg til et skriftlig produkt, sørget jeg for å markere 

pauser i setninger, vektlegge ord som respondenten la trykk på, og latter. I de tilfellene 

respondentene var sarkastiske eller ironiske skrev jeg det i klamme bak setningen. Flere av 

respondentene snakket dialekt. Av hensyn til kravet om å anonymisere respondentene, valgte 

jeg å transkribere intervjuene på bokmål. 

4.8 Koding og analyse 

Det eksisterer flere måter å analysere datamaterialet på. Ulike tilnærminger til kvalitativ 

analyse varier med hensyn til hvordan vi best kan dele opp data og vurdere helheten 

(Jacobsen 2001:101). I følge Thagaard (2013) kan analysen enten ha en personsentrert eller 

temasentrert tilnærminger. I personsentrerte tilnærminger rettes oppmerksomheten mot hver 

enkelt person eller situasjon. Denne analyseformen anses å være gunstig for å gi et helhetlig 

perspektiv for de kontekstuelle enhetene som er representert i studien (Thagaard 2013:157-

158). Temasentrerte tilnærminger, også omtalt som innholdsanalyse, tar for seg informasjon 

om hvert tema for alle deltakerne. Datamaterialet deles inn i tema eller kategorier. Ved å 

sammenligne informasjon fra alle deltakerne i de ulike temakategoriene kan man få en 

dyptgående forståelse av hvert enkelt tema. Flere fokusområder er sentrale i denne 

undersøkelsen. Studien undersøker hvilke tanker, oppfatninger og erfaringer kommunale 

tjenesteytere innenfor helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, og PP-tjenesten i tre ulike 

kommuner har om å samarbeide tverrfaglig. Positive og negative aspekter ved tverrfaglig 

samarbeid belyses, samt forhold ved tjenesteaktørenes arbeid, og forutsetninger som må være 

til stede i tverrfaglige samarbeid. Andre fokusområder knytter seg til betydningen av 

kommunenes sosioøkonomiske sammensetning for tjenesteaktørenes arbeid og samarbeid, og 

respondentenes oppfatninger om samlokalisering. På bakgrunn av studiens fokusområder, 

benyttes en temasentrert analyse. 
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Prosessen med å kategorisere, eller kode, materialet var omfattende. Jeg benyttet meg ikke av 

noe kodingsprogram, men opprettet tabeller for hvert av intervjuene bestående av syv 

temakategorier: 

- Utfordringsbilde i kommunen 

- Muligheter ved tverrfaglig samarbeid (positive aspekter) 

- Utfordringer tilknyttet rolleforventninger og forståelse 

- Utfordringer i samarbeid med skole  

- Utfordringer i forhold til ressurser 

- Oppfatninger om samlokalisering 

- Oppfatninger om kommunens og tjenestenes organisering 

Informasjon tilknyttet de forskjellige temaområdene fra intervjuene ble kopiert ut fra 

transkripsjons-dokumentet, og limt inn i tabellen, som ble opprettet for hvert enkelt intervju, 

under passende kategori for utsagnet.  

Den temasentrerte analyseformen har blitt kritisert for å ikke gjengi et helhetlig perspektiv fra 

intervjusituasjonen. Kritikken retter seg mot at utsnitt fra tekster løsrives fra sin opprinnelige 

sammenheng og kontekst, når utsnitt av tekster fra de ulike deltakernes undersøkelser 

sammenlignes (Thagaard 2013:181). For å unngå at utsnittene jeg benyttet ble løsrevet fra sin 

opprinnelige sammenheng, ble de opprinnelige spørsmålene inkludert i tabellen til intervjuet 

som ble analysert. Jeg opprettet tre kolonner i tabellene, hvor kolonne en beskrev tema og 

spørsmålet som ble stilt til respondenten, kolonne to viste respondentens svar, og kolonne tre 

viste egne bemerkninger og tolkninger av respondentens utsagn. Etter å ha kategorisert hvert 

intervju, sammenlignet jeg kategoriseringstabellene til de ulike tjenesteaktørene. Deretter ble 

funnene fra de tre kommunene sammenlignet med hverandre. 

Jeg har forsøkt å gi en helhetlig oversikt over hvilke likheter og ulikheter de ulike 

respondentene, yrkesgruppene og kommunene presenterer. Min tolkning av datamateriale 

basert på intervjuer av respondentenes oppfatninger om bestemte tema og erfaringer fra sin 
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arbeidshverdag kan variere fra respondentenes, noe som gjør at respondentene ikke 

nødvendigvis alltid vil kjenne seg igjen i min tolkning. 

4.9 Etiske betraktninger 

I kvalitative forskningsopplegg kan man komme tett på informantene. De etiske prinsippene 

omkring forskningen er derfor viktig å ivareta, ettersom forholdet mellom forskeren og 

respondenten ikke er symmetrisk (Tjora 2012:41). Utgangspunktet for ethvert 

forskningsprosjekt er prinsippet om «informert samtykke». Informert samtykke innebærer at 

respondenten orienteres om hva en deltakelse i forskningsprosjektet innebærer og at 

deltakelsen i studien er valgfritt. Respondenten skal kunne trekke seg fra prosjektet når som 

helst, uten å måtte oppgi noen form for begrunnelse (Thagaard 2013:26). I denne studien 

sørget jeg får informere respondentene om hva studien handlet om, samt at de kunne trekke 

seg uten å oppgi noen grunn når som helst i prosessen. Dette var informasjon de fikk tilsendt 

via epost, og på selve dagen intervjuene ble holdt.  

Prinsippet om konfidensialitet er et annet etisk prinsipp som er viktig å ivareta. Prinsippet om 

konfidensialitet innebærer at informantenes identitet anonymiseres både underveis i 

forskningsprosessen og i det ferdige forskningsmaterialet. Informasjonen som samles inn i 

løpet av forskningsprosessen må derfor behandles konfidensielt og oppbevares på et sikkert 

sted (Thagaard 2013:28). Thagaard peker på et dilemma som kan oppstå mellom hensynet til 

deltakernes anonymitet og hensynet til å fremstille resultatene på en måte som oppfyller 

kravene til pålitelighet og etterprøvbarhet. Det er viktig å fremstille informasjonen slik 

forskeren tolker den, men man må allikevel passe på at informantens identitet forblir anonym 

og ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Dette kan være særlig utfordrende for de som 

forsker på mindre og lett gjenkjennelige miljøer. Thagaard understreker at kravene til 

konfidensiell behandling av opplysninger gis prioritet fremfor kravet om å legge til rette for 

etterprøvbarhet (Thagaard 2013:29). I denne studien er tematikken som forskes på relativt 

generell, og kan komme fra personer som innehar de aktuelle stillingene i nesten hvilken som 

helst kommune. Det jeg har «avslørt» er «avrundet» statistikk om ulike sosioøkonomiske 

faktorer og størrelseskategorier på kommunene (målt i ca. antall innbyggere). I Norge finnes 

det før kommunesammenslåingen trer i kraft 422 kommuner pr.1 januar 2018. En stor andel 

av disse er såkalte mellomstore kommuner. Jeg har derfor ikke ansett det som for 

«avslørende» å vise til noe av statistikken som beskriver enkelte sosiale tendenser i 
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kommunene. Respondentenes fagbakgrunn og tidligere erfaringer, samt organisatoriske trekk 

ved kommunen og tjenestene blir også presentert, men ettersom man ikke vet hvilken 

kommune det er snakk om anser jeg ikke det som problematisk. 

4.10  Forskningens kvalitet 

Forskningens kvalitet knytter seg til flere faktorer som kan påvirke studiens resultat. Antall 

respondenter som deltar i undersøkelsen, hvordan spørsmålene er formulert, samt hvilke svar 

man får i undersøkelsen er faktorer av betydning for studiens utforming. Respondentene som 

har deltatt i studien fremstiller sine egne tolkninger av konkrete situasjoner, og kan ønske å 

fremstille seg selv på en bestemt måte, for at de skal bli presentert slik de ønsker å fremstå. 

Når man vurderer forskningens kvalitet, vurderer man forskningens troverdighet, 

bekreftbarhet og overførbarhet (Thagaard 2003:170).  Et viktig mål i kvalitative studier er at 

forskningen er pålitelig og troverdig. Ved å gjøre rede for hvordan man har gått frem for å 

samle data om fenomenet som undersøkes, styrker man forskningens troverdighet. Det har jeg 

gjort i dette kapitlet. Et annet element som er viktig for å styrke studiens troverdighet er at 

man tydeliggjør og skiller mellom hva respondentene sier, og hvordan man selv tolker 

respondentens utsagn (Thagaard 2003:170). Dette er noe jeg tar høyde for i analysen av 

datamaterialet. I analysen fremstiller jeg en del direkte sitater, som beskriver ordrett hva 

respondentene forteller om et tema. Ved å inkludere flere slike direkte sitater, styrkes studiens 

troverdighet.  

Bekreftbarhet knytter seg til kvaliteten på tolkningene av resultatene, og innebærer at 

forskeren forholder seg kritisk til egne tolkninger og at studiens resultater kan bekreftes av 

annen forskning (Thagaard 2003:180). Studiens grad av troverdighet og bekreftbarhet har 

betydning for studiens overførbarhet. Overførbarhet, også kalt generalisering, dreier seg om 

hvorvidt studiens funn og fortolkninger om fenomenet som undersøkes, også kan være 

relevant utenfor den konkrete rammen fenomenet studeres. Innenfor samfunnsvitenskapen er 

det stor uenighet når det kommer til hvorvidt det er mulig å generalisere i kvalitativ forskning. 

Marjan Nadim (2015) skisserer tre posisjoner i metodelitteraturen som plasserer seg langs en 

«generalisering er mulig – ikke mulig» sfære. Den første posisjonen hun skisserer hevder 

generalisering i kvalitative studier ikke er mulig eller ønskelig. Hovedargumentet tilhengere 

av denne posisjonen fremstiller, er at ettersom alle case er særegne, så vil ikke generalisering 
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være mulig. Den andre posisjonen hun skisserer inntar en mellomposisjon, og hevder 

generalisering i kvalitativ forskning er mulig, men at de generaliseringer den kvalitative 

forskningen kommer opp med, er av en annen type enn i den kvantitative forskningen.  

Tilhengere av denne posisjonen hevder generaliseringer som gjøres i samfunnsvitenskapelige 

kvalitative studier kan produsere generaliseringer om kjennetegn ved prosesser eller 

mekanismer. Den tredje posisjonen hun skisserer hevder samfunnsvitenskapelige kvalitative 

studier kan fremstille samme typer av generaliseringer som i den kvantitative forskningen 

(Nadim 2015:132). I følge Nadim er et av problemene ved det siste og det andre perspektivet 

at de ikke adresserer spørsmålet ved representativitet, og at de dermed ikke gir noen føringer 

for hvilke caser man burde studere, men heller impliserer at enhver case er like bra som en 

annen (Nadim 2015:132). Nadim hevder på sin side at kvalitative studier må innrømme at de 

generaliserer. Hun hevder generalisering bør forstås som forslag åpne for videre testing. For 

at det skal være mulig understreker hun viktigheten av at et gjennomtenkt forskningsdesign 

som er gjennomførbart for andre som vil teste forskningens resultat. De analytiske 

kategoriene som benyttes i en studie fremheves som relevant for både teoretiske og empiriske 

generaliseringer. Kategoriene som benyttes for å forstå fenomenet som studeres, bestemmer 

ifølge Nadim i stor grad hvilken «populasjon» eller element ved samfunnet man retter seg 

mot. Kategoriene som benyttes må være teoretisk begrunnet, hvis ikke undergraves fordelene 

som kvalitativ forskning kan gi – nemlig å fange kompleksiteten av relasjoner i lokale 

kontekster (Nadim 2015: 145).  

Funnene i min studie kan bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for 

tverrfaglig samarbeid i kommunal tjenesteyting. Men ettersom jeg i denne studien kun 

intervjuer 9 personer fra til sammen tre kommuner, vil jeg ikke kunne generalisere at funnene 

nødvendigvis vil være de samme i andre kommuner. Hadde jeg intervjuet flere respondenter 

fra hver kommune, kunne det ha styrket overførbarheten.  
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5 Presentasjon av kommunene 

I dette kapitelet vil jeg gi en kort presentasjon av kommunene som respondentene arbeider i. 

Beskrivelser av tjenestenes organisering og statistikk tilknyttet innbyggernes 

sosioøkonomiske sammensetning i de ulike kommunene vil bli presentert. Statistikken som 

benyttes i fremstillingen av de ulike kommunene er hentet fra «folkehelseprofilen for 

kommuner» fra Folkehelseinstituttet. Statistikken som benyttes er kun ment som et 

supplement for å gi et bilde av hvilke eventuelle utfordringer som kan eksistere i de utvalgte 

kommunene, samt for å gi et innblikk i hvor de utvalgte kommunene eventuelt skiller seg fra 

hverandre. 

De ulike kommunene som deltar i studien har alle «ulike utgangspunkt» når det kommer til 

hva slags og hvor omfattende utfordringene i kommunene er. Med ulikt utgangspunkt sikter 

jeg til hvordan sosioøkonomiske faktorer kan ha betydning for hvor stor pågang det er til de 

kommunale hjelpetjenestene. Individers sosioøkonomiske status kan ha betydning for hvordan 

man lykkes med skolegang og tilværelsen senere i arbeidslivet. Helsedirektoratets rapport 

«Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle» (2010) viser blant annet til at 

helsetilstanden øker med høyere utdanning og inntekt. Tilsvarende gir lavere utdanning og 

inntekt dårligere helse (Helsedirektoratet 2010:13).  

5.1 Kommune A 

Formell overordnet organisering 

Kommunen er organisert med en to-trinnsledelse. Øverste administrative nivå består av 

rådmann og en kommunalsjef. Det andre trinnet består ledene av de ulike virksomhetene i 

kommunen.   

Tjenestenes organisering 

I kommune A er barneverntjenesten, PP-tjenesten og helsestasjon organisert i samme 

virksomhet og samlokalisert. I tillegg til de nevnte tjenestene, er også fysioterapi- og 

ergoterapitjenesten, psykososialt team, og ungdomskontakten en del av virksomheten. 

Tjenestene i virksomheten befinner seg i samme bygning, og er stort sett lokalisert på samme 

plan. Tjenestene har et felles inngangsparti, resepsjon og venterom til klientene.  
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Tverrfaglige møtepunkter og tiltak 

I Kommunen har virksomheten som organiserer barneverntjenesten, PP-tjenesten og 

helsesøster, egne ledermøter hvor de tar opp positive og utfordrende aspekter ved sitt arbeid, 

og drøfter tematikk tilknyttet tverrfaglige samarbeid. De har også ledermøter med andre 

sentrale virksomheter på barn og unge området i kommunen. Virksomheten de aktuelle 

tjenestene tilhører har innført det de omtaler som et «mottaksteam» i virksomheten. 

Mottaksteamet består av aktører fra de ulike tjenestene i virksomheten. Hensikten til 

mottaksteamet er gi brukeren (barn, ungdom, familie) rask hjelp ved å veilede og informere 

om hva de ulike tjenestene kan bistå med.  

Forklaring av indikatorene: 

(Hentet fra Folkehelseprofil for kommuner, bydeler og fylke, Folkehelseinstituttet (2017)). 

 Videregående eller høyere utdanning, 30-39 år: prosentvis andel av personer med et 

gitt utdanningsnivå som høyeste endte utdanning av alle med angitt utdanningsnivå. 

 Lavinntektshusholdninger: gjengir andel barn fra 0-17 år som lever i husholdninger 

med lav inntekt. En inntekt under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten 

defineres som lav inntekt. 

 Uføretrygdede, 18-44 år: prosentvis andel av personer i alderen 18–44 år som mottar 

uføreytelser samlet, permanent uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Statistikken 

presenterer et 3-års løpende gjennomsnitt. 

 Median inntekt i husholdninger (etter skatt): inntekt gjengir her kapitalinntekter, 

yrkesinntekter, skattepliktig og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av 

kalenderåret. Studenter er ikke medregnet i denne indikatoren. 

 Arbeidsledighet: prosentvis andel av personer i alderen 15–74 år (definert som 

befolkningen) som er registrert arbeidsledige per januar. Statistikken er basert på 

personer registrert i NAV sitt register for arbeidssøkere. Personer kan her være helt 

arbeidsledig, eller ta del i et arbeidsmarkedstiltak. Indikatoren omfatter også 

utenlandske personer uten oppholdstillatelse, som er på et korttidsopphold i Norge. 

Disse personene blir identifisert med et D-nummer i stedet for fødselsnummer. 

 Trives på skolen 10.klasse: prosentvis andel respondenter av undersøkelsen som trives 

på skolen. Kommunenes tall innbefatter elever som går på skole i kommunen. 

Statistikken presenterer et 5-års løpende gjennomsnitt. 
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 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse: prosentvis andel av 5. klassinger på de ulike 

mestringsnivåene i lesing, av alle 5 klassinger som gjennomførte nasjonale prøver. 

Kommunes tall regner med elever som er bosatt i kommunen. Statistikken presenterer 

et 3-års løpende gjennomsnitt. 

 Laveste mestringsnivå regning, 5.klasse: prosentvis andel av 5. klassinger på de ulike 

mestringsnivåene i regning, av alle 5 klassinger som gjennomførte nasjonale prøver. 

Kommunes tall regner med elever som er bosatt i kommunen. Statistikken presenterer 

et 3-års løpende gjennomsnitt. 

 Frafall i videregående skole: totalt frafall i videregående skole inkludert foreldrenes 

høyeste fullførte utdanningsnivå. Frafallet omfatter personer som startet på grunnkurs 

under videregående opplæring for første gang et gitt år, gått opp til fagprøve eller 

gjennomført VKII, men som ikke har bestått ett eller flere fag, dermed ikke en 

oppnåelse av yrkes- eller studiekompetanse etter 5 år. Frafallet inkluderer også elever 

som startet opp det respektive året, men som ga seg underveis. Prosentvis frafall blir 

regnet ut på bakgrunn av alle som startet på grunnkurs i videregående opplæring det 

året. Personer som etter 5 år fortsatt går på videregående skole, defineres ikke som 

frafalt, og er dermed ikke inkludert i det prosentvise frafallet. Det er i denne 

undersøkelsen tatt utgangspunkt i bostedskommunen til personen det året hun eller 

han startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken presenterer et 3-års 

løpende gjennomsnitt. 

 

Utfordringsbilde i kommunen 

I tabellene under presenteres nøkkeltall tilknyttet levekår og skole/utdanning i den aktuelle 

kommunen. Informasjonene er hente fra folkehelseinstituttets folkehelseprofil for kommuner.  

I de ulike kolonnene vises ulike farger, som følger «trafikklysprinsippet» med fargene rød, 

gul og grønn. Fargene har følgende betydning: 

Gul= Likt som landsgjennomsnittet 

Rød= Dårligere enn landsgjennomsnittet 

Grønn= Bedre enn landsgjennomsnittet 
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Nøkkeltall kommune A, 2017 

Tema Indikator Enhet 

(*) 

Kommune Fylke Landsgjennomsnitt 

Levekår Vgs eller høyere 

utdanning, 30-39 år 

Prosent 72 77 82 

Levekår Lavinntekt 

(husholdninger), 0-17 

år 

Prosent 18 15 12 

Levekår Uføretrygdede 18-44 

år 

Prosent 

(a,k) 

3,8 4 2,6 

Levekår Arbeidsledighet, 15-

74 år, (2016) 

Prosent 

(k) 

2,7  2,3 2,3 

Levekår Median inntekt 

(2015) 

 468 000 469 000 491 000 

Skole Trives på skolen 10 

klasse 

Prosent 

(k) 

91 87 85 

Skole Laveste 

mestringsnivå i 

lesing, 5. kl.  

Prosent 

(k) 

26 28 24 

Skole Laveste 

mestringsnivå i 

regning, 5.kl.  

Prosent 

(k) 

25 30 25 

Skole Frafall i videregående 

skole 

Prosent 

(k) 

29 27 23 

 Utvalgte nøkkeltall for kommune A. Kilde: Folkehelseprofil for kommune 2017 

Forklaringer (gjelder alle tabellene i dette kapittelet)  

* = standardiserte verdier, a=aldersstandardisert k= kjønnsstandardisert (kjønn samlet) 
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Beskrivelse av tabellen 

Sammenlignet med landsgjennomsnittet på de utvalgte indikatorene, kommer kommunen noe 

dårlige ut. Kommunen ligger dårligere an enn landet som helhet på flere indikatorer, blant 

annet utdanningsnivå for den gitte aldersgruppen, prosentandel av barn og unge (0-17 år) som 

lever i lavinntektshusholdninger, og frafall i videregående utdanning. Medianinntekten er 

lavere enn landsgjennomsnittet, men tilnærmet lik fylkesgjennomsnittet. Arbeidsledigheten er 

høyere enn fylkesgjennomsnittet som er på samme nivå med landsgjennomsnittet. Når det 

kommer til prosentandel uføretrygdede i alderen 18-44 år har kommunen flere som er 

uføretrygdede sammenlignet med landsgjennomsnittet, men noe lavere enn 

fylkesgjennomsnittet. 

Oppsummert gir de ulike indikatorene et inntrykk av det kan eksistere ulike utfordringer 

tilknyttet den sosioøkonomiske sammensetningen i befolkningen, noe som kan påvirke 

arbeidsmengden til de ulike støtte- og hjelpetjenestene i kommunen 

5.2 Kommune B 

Formell overordnet organisering 

Den samlede ledelsen i kommunen består av lederne av de ulike enhetene, sammen med 

rådmannen og tre kommunalsjefer. Rådmannen og kommunalsjefene er kommunens øverste 

ledelse. Kommunalsjefene følger opp ulike områder i kommunen.  

Tjenestenes organisering 

Barneverntjenesten, PP-tjenesten og helsesøstertjenesten er organisert under samme enhet. 

Helsesøstertjenesten er en del av forebyggende helse, som består av helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, fysioterapi, jordmortjenesten og psykologtjenesten for barn og unge.  I 

samme enhet finnes også flyktnings- og inkluderingstjenesten og helseadministrasjon med 

kommuneoverlege. De ulike tjenestene i enheten kan forstås som delvis samlokalisert. Det 

betyr at flere av tjenestene er lokalisert i samme bygg, men at de befinner seg i ulike fløyer av 

bygningen med ulike inngangspartier. Barneverntjenesten og PP-tjenesten hadde frem til 

intervjuprosessen vært lokalisert i samme avdeling, men måtte splitte seg på grunn av 

utvidelse i antall ansatte. PP-tjenestens nye lokaler ble flyttet til et annet bygg i nærområdet.  
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Tverrfaglige møtepunkter og tiltak 

Kommunen har flere satsninger på barn og unge området, og det er blant annet opprettet et 

eget utvalg hvor hovedfokuset er rettet mot å samordne forebyggende tiltak for barn og unge. 

Utvalget består av aktører fra barne- og ungdomskoler, barnehager, enhetslederen for helse, 

sosial, og kultur-rettede tjenester. En av utvalgets hovedoppgaver er å ha oversikt over 

sentrale tjenester og oppvekstmiljøet i kommunen, og vurdere om det er behov for endringer i 

tjenestene som eksisterer tilknyttet barn og unge, og om det er konkrete utfordringer det bør 

tas tak i. De aktuelle tjenestene oppgir at de har felles møter med de ulike tjenestene hvor de 

drøfter ulike problemstillinger i tverrfaglige samarbeidssituasjoner. De har også møter innad i 

sin enhet hvor problematikk tilknyttet tverrfaglig samarbeid drøftes. 
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Utfordringsbilde 

Nøkkeltall Kommune B  

Tema Indikator Enhet 

(*) 

Kommune Fylke Landsgjennomsnitt 

Levekår Vgs eller høyere 

utdanning, 30-39 år 

Prosent 80  82 82 

Levekår Lavinntekt 

(husholdninger), 0-17 

år 

Prosent 7,7 8,7 12 

Levekår Uføretrygdede 18-44 år Prosent 

(a,k) 

1,7 1,7 2,8 

Levekår Arbeidsledighet, 15-74 

år, (2016) 

Prosent 

(k) 

2.1 1,9 2,3 

Levekår Median inntekt (2015)  519 000 552 000 491 000 

Skole Trives på skolen 10 

klasse 

Prosent 

(k) 

85 87 85 

Skole Laveste mestringsnivå i 

lesing, 5. kl.  

Prosent 

(k) 

27 20 24 

Skole Laveste mestringsnivå i 

regning, 5.kl.  

Prosent 

(k) 

29 21 25 

Skole Frafall i videregående 

skole 

Prosent 

(k) 

19 19 23 

Utvalgte nøkkeltall for kommune B. Kilde: Folkehelseprofil for kommune 2017 

Beskrivelse av tabellen 

Av de utvalgte indikatorene som beskriver befolkningens levekår, har kommunen blandende 

resultater. Sammenlignet med kommune A, virker kommune B å ha færre sosioøkonomiske 

utfordringer. Rundt 80 prosent av befolkningen mellom 30 – 39 år har videregående 

utdanning eller høyere utdanning, som er rett under fylkes – og landsgjennomsnittet på 82 
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prosent. Få barn og unge (0-17 år) lever i lavinnteksthusholdninger, og andelen uføretrygdede 

(18-44 år) er lavere enn landsgjennomsnittet. Medianinntekten på 519 000, er høyere enn 

landsgjennomsnittet på 491 000, men noe lavere enn fylkesgjennomsnittet på 552 000. Frafall 

i videregående skole er i fylket og i kommunen på 19 prosent, noe som er lavere enn 

landsgjennomsnittet på 23 prosent.  

5.3 Kommune C 

Formell overordnet organisering 

Kommunen har en form for to–trinnsorganisering, hvor den samlede ledelsen består av 

rådmann og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene har det overordnede ansvaret for etatene 

de er sjef over. Etatene er delt opp i tre områder; oppvekst og kultur, helse og sosial og 

teknisk og miljø. En rekke tjenester/enheter er organisert under de ulike etatene.  

Tjenestenes organisering 

De aktuelle tjenesteaktørene er organisert hver for seg i egne enheter. Barneverntjenesten og 

helsesøster/skolehelsetjenesten/helsestasjon er organisert under helse og sosial etaten sammen 

med tolv andre enheter, mens PP-tjenesten er organisert under oppvekst og kultur etaten, hvor 

også skoler, barnehager, kulturhus og bibliotek er. 

Tverrfaglige møtepunkter og tiltak 

Kommunen har et lederforum, hvor lederne av de ulike enhetene/tjenestene møtes. Eventuelle 

tverrfaglige utfordringer kan tas opp her. Det er også opprettet et «kartleggingsteam», 

bestående av ulike tjenester som arbeider med barn og unge. Kartleggingsteamets oppgave er 

å fordele saker mellom ulike tjenesteaktører. Andre tverrfaglige tiltak i kommunen er 

«barneteamet». Barneteamet er et lavterskel tilbud som tilbys til foreldre med barn i alderen 

0-12 år. Barneteamet bidrar med råd og veiledning og kan eventuelt hjelpe med å henvise 

videre i hjelpeapparatet. Teamet består av fagpersoner fra helsesøstertjenesten, 

barnevernstjenesten, og PP-tjenesten.  
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Utfordringsbilde 

Nøkkeltall kommune C 

Tema Indikator Enhet 

(*) 

Kommune Fylke Landsgjennomsnitt 

Levekår Vgs eller høyere 

utdanning, 30-39 år 

Prosent 85 82 82 

Levekår Lavinntekt 

(husholdninger), 0-17 

år 

Prosent 9.8 8.7 12 

Levekår Uføretrygdede 18-44 år Prosent 

(a,k) 

1.6 1.7 2,6 

Levekår Arbeidsledighet, 15-74 

år, (2016) 

Prosent 

(k) 

2,4 1.9 2.3 

Levekår Median inntekt (2015)  538 000 566 000 491 000 

Skole Trives på skolen 10 

klasse 

Prosent 

(k) 

85 87 85 

Skole Laveste mestringsnivå i 

lesing, 5. kl.  

Prosent 

(k) 

16 20 24 

Skole Laveste mestringsnivå i 

regning, 5.kl.  

Prosent 

(k) 

21 21 25 

Skole Frafall i videregående 

skole 

Prosent 

(k) 

19 19 23 

Utvalgte nøkkeltall for kommune C. Kilde: Folkehelseprofil for kommune 2017,  

Beskrivelse av tabellen 

Kommune C kommer bedre ut på nesten alle de utvalgte indikatorene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Fylket kommunen tilhører gjør også det. Unntaket er på indikatoren om 

arbeidsledighet, hvor kommunen har høyere arbeidsledighet enn fylkesgjennomsnittet og 

landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten er tilnærmet lik landsgjennomsnittet.  
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5.4 Oppsummering 

Kommune B og C er forholdsvis like på mange av indikatorene i tabellen, hvor kommune C 

kommer noe bedre ut. Forskjellene de to imellom er relativt beskjeden og sannsynligheten for 

at forskjellene på de ulike variablene er noe som man ville merket i praksis er trolig liten. 

Kommune A skiller seg ut fra både kommune B og C på indikatorene knyttet til utdanning, 

lavinntektshusholdning, medianinntekt, arbeidsledighet, frafall i videregående skole og til dels 

prosentandel uføretrygdede i kommunen. På bakgrunn av dette kan det virke som om 

kommune A har noen flere utfordringer tilknyttet sin befolkning, enn Kommune B og C. I 

kommuner med større sosioøkonomiske utfordringer kan pågangen til kommunens 

hjelpeapparater være større enn i kommuner som ikke har like store utfordringer med sin 

befolkning.  
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6 Faktorer av betydning for tverrfaglig 

samarbeid 

I dette kapitlet vil jeg presentere hvilke muligheter respondentene tror tverrfaglig samarbeid 

kan gi. Videre presenteres hvilke forutsetninger respondentene hevder må være tilstede i 

tverrfaglige samarbeid, og hvordan eventuelle fravær av disse fører til utfordringer i 

samarbeidet. Innledningsvis vil jeg oppsummere hovedtrekk fra tidligere forskning om 

tverrfaglig samarbeid. 

6.1 Forutsetninger i tverrfaglige samarbeid 

I forskningslitteraturen om tverrfaglig samarbeid fremheves det at systemiske, organisatoriske 

og menneskelige faktorer påvirker tverrfaglige samarbeid (San Martin- Rodriguez et al. 

2005). Det understrekes i flere av disse studiene at visse forutsetninger må være til stede for at 

samarbeid på tvers av etater, tjenester og profesjoner skal lykkes. Forutsetninger som trekkes 

frem er blant annet at samarbeidet må være forankret hos ledelsen, og at det må settes av 

tilstrekkelig med tid til tverrfaglige samarbeid og møter. Det må videre være en vilje til å 

samarbeide, og en felles ansvarsfølelse tilknyttet samarbeidet. Andre komponenter som 

fremheves er at det må være en klar og tydelig arbeidsfordeling, at aktørene har god kunnskap 

om hverandre tjenester, og at de har respekt og tillit til hverandre (Winsvold 2011, Bronstein 

2003, Glavin og Erdal 2018, San Martin – Rodriguez et al 2005). De nevnte forutsetningene 

påvirkes blant annet av tjenesteaktørenes kunnskap om de ulike tjenestene, tidligere 

erfaringer, arbeidsorganisasjonens kultur, og de ytre rammene for tjenesteaktørenes arbeid.  

En av årsakene til at tverrfaglige samarbeid kan oppleves som utfordrende for de involverte 

tjenesteaktørene, dreier seg om kjennetegn ved arbeidsoppgavene. Tjenestene som det 

fokuseres på i denne studien arbeider med mennesker. Barn og unge som får hjelp fra de 

aktuelle tjenestene har gjerne sammensatte og komplekse utfordringer. De kan ha 

atferdsvansker, skolevegring, vanskelige hjemmeforhold og så videre. Problemene de har 

oppstår ikke i et vakuum, men kan knyttes til ulike årsaker. Tjenesteaktørene forholder seg til 

uregjerlige problemer, som ikke lar seg avgrense fra andre problemer (Vabø 2014:17). Det er 

ikke en konkret metode som de kan går frem på for å løse brukerens utfordring. I tverrfaglige 

samarbeid må tjenesteaktørene diskutere seg frem til hva de anser for å være det beste 
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«løsningsalternativet». I disse diskusjonene kan tjenesteaktørenes ulike forståelsesramme 

kommer tydeligere frem. 

6.2 Hvilke muligheter kan tverrfaglig samarbeid gi? 

Respondentene har en oppfatning om at tverrfaglig samarbeid kan ha flere fordeler i 

samarbeid tilknyttet barn og unge. Dette er også noe det er bred enighet om i 

forskningslitteraturen om tverrfaglig samarbeid (Glavin og Erdal 2018, Lauvås og Lauvås 

2004, Nilsen 2017, Willumsen 2009, Winsvold 2011). Flere av respondentene fremhever at 

det kan være tidsbesparende ved at man kan få raskere avklaringer i arbeidet og at man kan 

oppdage nye sider ved saken ved å få inn en annen tjenestes perspektiv. Ledende helsesøster i 

kommune B sier for eksempel: 

Det som er positivt er at jeg ikke trenger å vite alt om alt, men at noen er spesialister på andre 

ting. Det er veldig bra, da får man jo mye bedre hjelp rett og slett. Det er også med på å utvide 

horisonten vår. Det er ganske mye man kan lære av andre som jobber med andre felt. Det 

gjelder jo både denne avdelingens som har både jordmor, helsesøster og fysioterapeuten som 

ser ting fra sin side, og psykologen som har sitt spesialfelt. Vi søker jo veiledning hos 

hverandre. Vi drøfter jo gjerne saker fordi vi tenker at «kanskje har du noen andre øyne på 

dette her?» Om en som har en annen faglig bakgrunn kanskje leser situasjonen annerledes da. 

Det tenker jeg er veldig nyttig. Det er ikke en trussel mot vårt arbeid, eller liksom den enkeltes 

fagfelt. Det er dit vi må komme. At det er nyttig og berikende. (Ledende helsesøster, 

kommune B)  

Helsesøster i kommune A sier. 

Det har vært veldig «all right», det å jobbe sammen med en annen faggruppe. Jeg har vært på 

hjemmebesøk hos familier som har vært innenfor barnevernet, og gjort vurderinger sammen 

med en fra barnevernet. Jeg har hatt andre ting som jeg har gjort sammen med PP-tjenesten – 

det er da det blir morsomt, fordi vi ser ulike ting, også utfyller vi hverandre på en måte da». 

(Ledende helsesøster, kommune A) 

Hun påpeker i likhet med respondenten fra helsesøstertjenesten i kommune B at tverrfaglige 

samarbeid bidra til at den aktuelle saken berikes med nye perspektiver, og at tjenestene på 

mange måter utfyller hverandre når de arbeider sammen. Respondenten fra barneverntjenesten 

i kommune C hevder tverrfaglige samarbeid kan bidra til å oppdage mangler ved arbeidet, og 

på den måten fungere som et «sikkerhetsnett» for at arbeidet blir utført på korrekt måte, og at 



61 

 

kvaliteten på arbeidet sikres.  Dette er i tråd med hva Lauvås og Lauvås (2004) beskriver om 

tverrfaglige samarbeid. De hevder at samfunnets sektorinndelte og spesialiserte karakter 

nødvendiggjør bruk av tverrfaglig samarbeid, ettersom den spesialiserte kunnskapen kan gjøre 

det vanskelig å håndtere helhet og sammenheng (Lauvås og Lauvås 2004:17). 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C sier følgende om hvilke fordeler 

tverrfaglig samarbeid kan ha: 

Det blir også lettere å oppdage mangler, for eksempel hvis vi i barneverntjenesten har dårlig 

kompetanse og ikke utfører jobben vår, så vil forhåpentligvis noen av samarbeidspartnerne 

kunne si litt om det. For eksempel «vi synes det er rart at dere gjør det på den måten (…) være 

et sikkerhetsnett på en måte. Hvis det er en av tjenestene som sliter eller svikter, så kan det 

være andre der til å fange det opp. Jeg tror ved å bedre samarbeid, så tror jeg man kan få til 

veldig mye mer, og det er også veldig gøy! Man lærer så mye! (Barnevernstjenesten, 

kommune C) 

Hun påpeker i likhet med de andre respondentene at man kan lære mye av hverandre, og at 

tverrfaglig samarbeid på den måten bidra til økt kompetanse hos de ulike tjenesteaktørene. 

Respondenten fra PP-tjenesten i kommune B understreker i likhet med de andre 

respondentene at tverrfaglig samarbeid kan ha flere fordeler, men understreker at det 

forutsetter at de ulike tjenesteaktørene respekterer hverandre: 

Det er mange muligheter hvis man får til det godt, ikke sant. Man kan få inn ulike perspektiver 

hvis man kan respektere hverandre og ha en konstruktiv diskusjon, så kan jo det være veldig 

bra. (Leder av PP-tjenesten, kommune B) 

Glavin og Erdal (2018) hevder samarbeid som fungerer er kjennetegnet ved at aktørene har 

tillitt og respekt for hverandre (Glavin og Erdal 2018:37).  

6.3 Hvilke forutsetninger trekkes frem av respondentene? 

Respondentene i de tre kommunene viser til mange av de samme «suksesskriteriene» for 

tverrfaglig samarbeid. De ulike tjenestene forholder seg til ulike lovverk, men de forholder 

seg likt til de ulike byråkratiske føringene fra staten. Det som skiller tjenesteaktørene er at de 

arbeider under forskjellige strukturelle – og organisatoriske forhold med ulike arbeidskulturer, 

og at utfordringsbilde i kommunene varierer. I det følgende presenteres hvilke forutsetninger 
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respondentene trekker frem som viktige, og hvordan eventuelle fravær av disse fører til 

utfordringer i tverrfaglige samarbeid. 

6.3.1 Samarbeidet må være forankret i ledelsen 

Respondentene fremhever ledelse som en essensiell komponent for å lykkes med samarbeid. 

De hevder det må være et fokus på samarbeid på overordnet nivå (kommunalsjefer), på 

enhets/virksomhetsnivå, og i de enkelte tjenestene. 

Synlig ledelse 

Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A beskriver at ledelsen må være synlig, 

og tett på de ansatte i arbeidet: 

Jeg tror det kreves en synlig ledelse. At lederne jobber tett på de ansatte – at de ser de, 

motiverer de, hele tiden løfter, at man gjør det man snakker om og på den måten hjelper den 

ansatte til å bli bevist i dette arbeidet for å yte enda mer, men tett på ledelse er viktig, hvis ikke 

går det ikke. Jeg trenger ledere som er der ute hvor de ansatte er, som hele tiden motiverer, 

etterspør og viser med handling og med ord «hvor er det vi skal», og som også kan speile «hva 

er det vi har fått til nå, og hvorfor har vi fått det til? (…) Sånn at vi må hele tiden løfte, det er 

jo det å minne hverandre om, for hvis ikke går vi i gropa også blir vi administrative ledere, og 

ikke ledere som skal gjøre de ansatte i stand til å gjøre den utviklingen vi ønsker. 

(Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, kommune A). 

I følge respondenten er synlig ledelse noe som må kreves av alle lederne. Lederne av de ulike 

tjenestene må arbeide med å motivere sine medarbeidere og løfte opp forskjellig 

problematikk. Hun beskriver også at det er viktig å handle, og ikke bare snakke om alt man 

skal gjøre. Hvis lederne ikke er involvert i prosessene på operativt nivå, blir man kun det hun 

betegner som «administrative ledere». Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C gir 

også uttrykk for at «tett på ledelse» er fordelaktig for samarbeid. Hun hevder det er viktig at 

ledere involverer seg i tverrfaglig samarbeidsprosesser og at de setter krav og følger opp 

samarbeidet.  

Leder av PP-tjenesten i Kommune C fremhever viktigheten av å informere sine ansatte om 

hvem de burde kontakte i tverrfaglige samarbeid. Hun sier: 
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Som leder må du jobbe med dine medarbeidere for at de skal ha et åpent sinn og på en måte bli 

kjent med de andre etatene, eller de andre enhetene i kommune da. For å vite hvem er det jeg 

kan snakke med». (Leder av PP-tjenesten, kommune C) 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune B beskriver at ledere har et viktig ansvar 

med å informere sine ansatte om ting som ledere blir enige om i tverrfaglige ledermøter. Hvis 

det ikke gis informasjon, kan man ikke regne med at de ansatte i de aktuelle tjenestene vil ta 

informasjonen til betraktning. Hun viser til et eksempel der hun har vært i samtaler med 

ledere av ulike tjenester, hvor tema for møte var at lederne må snakke med sine ansatte om 

hvilke forventninger de har til andre tjenester. I noen tilfeller når ikke dette de ansatte i de 

ulike tjenestene, noe som gjør at utfordringene vedvarer: 

Det er noen ganger at det ikke kommer med (…). Vi er jo enige på toppen liksom, men så 

skjer det ingenting, også er det akkurat like trøblete der nede». (Leder barneverntjenesten, 

kommune B).  

Helsesøster i kommune A påpeker at man som leder hele tiden må ha et fokus på samarbeid i 

sin tjeneste: 

Man må fremsnakke det og holde varmt hele tiden. Se på nye måter å jobbe på, jeg må hele 

tiden si til de andre at nå har vi nye retningslinjer som vi skal forholde oss til. Der står 

spesifikt samarbeid med X – at jeg hele tiden må holde sånne ting varmt! (Ledende 

helsesøster, kommune A) 

Leder av barneverntjenesten i kommune B hevder det er viktig å fremsnakke de andre 

tjenestene, til tross for at tidligere samarbeid kan ha vært konfliktfylte og vanskelige: 

Jeg prøver å være positivt innstilt til de andre instansene og sånn – det er ikke alltid like lett. 

Også kjenner de andre meg litt for godt innimellom, så de blir litt sånn; «hva er det du driver 

med nå?» (hehe). Men vi prøver å være flinke til å snakke om liksom «jaja, men det var den 

saken, nå er det en annen». Dette er noe nytt, så nå må vi være positivt innstilt for å 

samarbeide i denne saken – ikke sant? (Leder barneverntjenesten, kommune B).  

Hun understreker viktigheten av at man i nye saker hvor det kreves samarbeid mellom 

forskjellige tjenester, starter på blanke ark. Hvis ikke kan tidligere erfaringer forurense det 

nye samarbeidet. I følge Baklien (2009) stikker tidligere erfaringer fra samarbeid dypt hos 

tjenesteaktørene det gjelder. Hun hevder de tidligere oppfatningene de ulike aktørene har om 

hverandre og tidligere erfaringer fra samarbeidssituasjoner spiller en viktig rolle for inngåelse 
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av nye samarbeidssituasjoner. Hvis aktørene har negative erfaringer eller oppfatninger om 

hverandre, kan det feste seg som varige spor hos aktørene det gjelder. Det kan derfor være 

vanskelig å inngå nye samarbeid med blanke ark. Lederen har der en viktig rolle med å 

motivere sine ansatte, å unngå at frontene mellom de ulike tjenesteaktørene blir for steile. 

Flere av respondentene viser også vil viktigheten av å evaluere samarbeid, for å enes om hva 

som eventuelt kan gjøres bedre i fremtidige samarbeid. 

6.3.2 Felles ansvar – eie det sammen 

Arbeidet med å motivere de ansatte og holde fokus på samarbeid beskrives som en 

kontinuerlig prosess. I kommune A er flere av tjenestene som arbeider med barn, unge og 

familier samlokalisert. Hensikten med å samlokalisere tjenesten er blant annet tanken om 

bidra til bedre samarbeid mellom de ulike tjenestene, og for å bidra til mer koordinerte og 

helhetlige tjenester. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten gir allikevel uttrykk for at man 

må holde et kontinuerlig fokus på samarbeid: 

Hvis vi slapper av på det, så sklir det ut (…). Det ser vi for eksempel når det har blitt nye 

virksomhetsledere. De kommer inn med sitt og da noe helt annet enn hva vi har bygd opp (…). 

Vi ser jo at vi på en måte må eie det sammen. (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, 

kommune A).  

 Hun gir uttrykk for at det må være et kontinuerlig fokus innad i tjenestene og virksomheten, 

men også med andre viktige samarbeidsaktører i som tilhører andre virksomheter/enheter i 

kommunen. Flere av respondentene i kommune A snakker om at de jobber sammen om 

«kommunens barn», og at de derfor må dele ansvaret og hele tiden tenke helhetlig. Ledere av 

de ulike tjenestene og virksomhetene er derfor avhengig av å ha den samme tankegangen for 

at det skal være mulig å oppnå helhetlige og koordinerte tjenester. 

Leder av PP-tjenesten i kommune B fremhever også viktigheten av at den helhetlige 

tankegangen må være forankret i hele systemet. Hun hevder de tjenestene og enhetene som 

arbeider med barn og unge har et fokus på å arbeide tverrfaglig, men at det noen ganger kan 

være utfordrende. Hun gir uttrykk for at ledere i ulike enheter må vise engasjement og 

interesse for å fremme samarbeid mellom ulike tjenester. Selv om det er opprettet flere rutiner 

og veiledere for samarbeid, så fremhever hun at det er viktig at man også fokuserer på dette i 

den praktiske hverdagen. 
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Hun viser til et eksempel hvor hun hadde lest en interessant studie om tverrfaglig samarbeid, 

som i stor grad samsvarte med hennes egen opplevelse av å arbeide tverrfaglig. Studien ble 

drøftet og diskutert i egen enhet, og de ulike tjenesten opplevde det som konstruktivt å 

diskutere problemstillingene som ble tatt opp i studien. I møtet kom de frem til at dette var 

noe som også ville være nyttig for skoleledere og barnehageledere å se på: 

Dette burde vi egentlig også ha for skoleledere og barnehagelederne, siden det er de som styrer 

de tverrfaglige møtene. De er de som på en måte for eksempel må si at «hvordan ser dere på 

dette, hva tenker vi nå, hvordan er det å ta et helhetlig perspektiv, kan vi snakke litt om det», 

for å sette fokus på at vi faktisk tenker litt forskjellig … og at det også kan være all right å 

også vite at vi tenker litt forskjellig – da kommer vi lengre! (...) Jeg hadde jo laget denne 

presentasjonen, jeg hadde den, så det kostet ikke meg så veldig mye mer enn det var å gå 

igjennom den presentasjonen … «nei, men da passet ikke det. Og nei på de møtene der var det 

mer administrasjon og det var ikke så mye faglig man kunne ha på de møtene og på de møtene 

og sånn» ... Med den tilbakemeldingen, så følte jeg at det ikke var så mye vilje i ledelsen og at 

man på en måte skjøv litt på det. Tok ikke det nok alvorlig. (…)  Det må jo være en vilje og et 

ønske om å gå videre, og da er det jo sånn at vi har jo mange fine veiledere og rutiner og ditt 

og datt, men når det kommer til stykket så … ja, det er utfordringer der. (Leder PP-tjenesten, 

kommune B).  

Eksemplet viser at det er viktig at også andre enheter, i dette eksemplet skole og barnehage, 

også viser vilje til å samarbeide. Et gjennomgående trekk i denne studien er at de aktuelle 

tjenestene har et ønske om å bedre samarbeidet ut mot skole og barnehage, ettersom de 

opplever og ser barn og unge på daglig basis. Den helhetlige tankegangen og fokus på å 

samarbeide, må derfor også være forankret i skole og barnehage.  

6.3.3 Oppsummering 

Respondentene opplever ledelse som en helt sentral komponent i tverrfaglige samarbeid. De 

fremhever at samarbeid er noe som må være forankret hos ledelsen i alle ledd i kommunen. 

Hvis enkelte instanser ikke har et like stort fokus på samarbeid, kan dette ha en negativ 

innvirkning på samarbeid. Ledernes ansvar knytter seg til å informere, motivere og følge opp 

tverrfaglig samarbeid. Dette er i tråd med Winsvold (2011) studie om tverrfaglig samarbeid. 

Winsvold hevder ledere har et ansvar for å støtte opp om sentrale fokusområder, og at det 

uten et fokus på samarbeid fra ledere kan øke sjansen for at tverrfaglige samarbeid forvitrer 

(Winsvold 2011:11). 
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Respondentene gir uttrykk for at det er viktig å fremsnakke hverandre, selv om tidligere 

samarbeid kan ha vært preget av konflikt. Et annet element som trekkes frem er viktigheten av 

å ha jevnlige ledermøter, hvor lederne tar opp aktuelle utfordringer og enes om hvordan de 

skal gå frem for å fremme samarbeid. Det understrekes at det er viktig å formidle hvilke 

forventninger de kan ha til hverandre.  

Selv om lederne stort sett er enige om hva som må til for å få helhetlige tjenester, og hva som 

må til for å oppnå dette kan det i noen tilfeller være vanskelig å få det til i praksis. Tjenestenes 

begrensede kapasitet til å ta seg tid til tverrfaglige tiltak og samarbeid trekkes frem som et 

hinder for samarbeid (Baklien 2009:3, Bronstein 2003:139) Dette kan variere ut i fra tjeneste 

og kommune, ut ifra hvor store saksmengder og hvor godt de er bemannet til å utføre de ulike 

tjenestene. 

6.4 Forventninger og problemforståelse 

Tjenesteaktørenes forventninger til tverrfaglige samarbeid, er farget av aktørenes egne 

forståelse og oppfatning om hva et samarbeid innebærer. Kunnskapen de har om de andre 

tjenestene har betydning for hvilke forventninger de stiller til disse. Ved uklarheter i forhold 

til egen og andres rolles, kan det fort oppstå utfordringer og uenigheter. 

Flere av respondentene trekker frem det å ha en felles forståelse av utfordringsbilde i 

kommunen som et viktig element for lykkes med tverrfaglig samarbeid, eksempelvis: 

Det å ha en felles teori eller forståelsesgrunnlag er veldig viktig for å til et godt samarbeid, 

siden vi kommer fra ulike profesjoner og har ulike vinklinger og ulike ting som er viktigst, 

sant? (Enhetsleder, kommune B) 

En forutsetning for å oppnå felles forståelse, er at tjenesteaktørene avklarer sine roller og 

forventninger til hverandre. Leder av PP-tjenesten i kommune C beskriver at det er viktig å 

forklare sin egen rolle: 

Man må være litt nøye med å si litt om sin egen rolle og hva man kan bidra med, sånn at de 

andre vet det. Vi kan sitte å ha mange tanker om både helsestasjon, og vi kan ha mange tanker 

om barnevern, men det er ikke sikkert at de tjenestene vi ønsker av dem, at de kan tilby dem. 

Hvis man kan være tydelig på det, så tror jeg mange misforståelser kan unngås (…). En 

forutsetning er at alle som sitter i et team har en god rolleforståelse av sin egen rolle og at man 
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på en måte bidrar med det man har mulighet til – at man ikke må sitte å hale ut av hverandre, 

sant? (PP-tjenesten, kommune C).  

Dette er i tråd med hva blant annet Bronstein (2003) påpeker. Hun fremhever at profesjonelle 

må ha en klar forståelse av distinksjonene mellom sin egen og andres rolle (Bronstein 

2003:299-300). Glavin og Erdal (2018) viser til trygghet i egent fag og rolle som et viktig 

element i tverrfaglige samarbeid (Glavin og Erdal 2018:33).  

Respondentene i de tre kommunene er alle enige om at det er viktig å ha et felles 

forståelsesgrunnlag og å snakke om forventninger til hverandre. Respondentene gir uttrykk 

for at de har god kunnskap om hverandre tjenester. Allikevel hevder noen av respondentene at 

det kan være fruktbart å snakke mer om de ulike tjenestenes ulike forståelsesrammer. På 

spørsmålet om tjenestene pleier å snakke med hverandre om hvilke forventninger de har til 

hverandre svarer respondenten fra PP-tjenesten i kommune B: 

Ikke så mye. Det blir veldig mye av det at: «ok, da kan PP-tjenesten presentere seg, da kan 

helse presentere seg og hva de kan bidra med, da kan barnevernet si noe om hvordan de 

jobber» … så jeg synes at vi er for lite flinke til å ta opp sånne problemstillinger. Og alle sitter 

og har forventinger liksom (…). En av de tingene som var litt morsomt i den svenske 

undersøkelsen/forskning var at min opplevelse av virkeligheten stemte veldig godt overens 

med konklusjonen i den undersøkelsen, altså, helsesøster mener at hun har et helhetlig 

perspektiv på det, PP-tjenesten mener at de har helhetlig perspektiv på det, og det mener også 

barnevernet, ikke sant, men når man klarte å komme bak dette begrepet «helhetlig», så hadde 

man jo helt forskjellig oppfatning om det. Noen mente barnet i helhet fra det var født og til det 

var voksent - perspektivet, andre mente at det var barnet i konteksten med sin familie og her 

på skolen i klassen, og sånn, og andre mente andre ting om hva et helhetlig perspektiv er. Jeg 

tenker jo det at sånne ting tror jeg vi snakker for lite om, og at det er litt uheldig, men det er 

min mening. (Leder av PP-tjenesten, kommune B) 

PP-tjenesten viser i dette eksemplet til en studie om tverrfaglig samarbeid, der et av funnene 

omhandlet tjenesteaktørenes oppfatninger om hva helhetlige tjenester er. Studien viste at de 

forskjellige tjenestene hadde en nokså ulik oppfatning hva et helhetlig perspektiv innebærer, 

og at de selv ikke var klar over denne forskjellen. De ulike tjenestene forsto «helhetlig 

perspektiv» ut i fra den fagtilnærmingen de hadde fra sin utdanning. Respondenten indikerer 

at de ulike forståelsesrammene må mer frem i lyset, og at man må diskutere de ulike 

profesjonens forståelsesrammer mer i dybden. Hun sier videre at tjenestene gjerne presenterer 

seg selv i et felles møte hvert år ved skolestart, og hvis det er nyansatte som deltar i de 



68 

 

tverrfaglige møtene. Helsesøster i kommune B gir et litt annet inntrykk, og forteller om at de 

ulike tjenestene har god forståelse for hverandre roller, ettersom dette er noe de arbeider med 

kontinuerlig: 

Ja, vi jobber hele tiden for at vi skal bli godt kjent. Hva ulike faggrupper jobber med og kan 

tilby, så det jobber vi med og er tydelig på. Det er en stadig pågående prosess for å si det sånn 

– det blir vi ikke ferdig med. (Ledende helsesøster, kommune B).  

Hun understreker at det er en pågående prosess og noe de ikke blir ferdig med. Det kan 

indikere at det allikevel kan eksistere ulike forventninger om hverandres roller i den aktuelle 

kommunen. Virksomhetsleder/Leder av PP-tjenesten i kommune A beskriver klare og 

tydelige rolleforventninger til hverandre som en viktig forutsetning for å lykkes med 

tverrfaglige samarbeid. I likhet med helsesøster i kommune B, beskriver hun dette som en 

stadig pågående prosess. Hun beskriver det som utfordrende å nå ut med informasjon til andre 

tjenester som ikke er en del av virksomheten. Ifølge respondenten er det en tendens at ulike 

tjenesteaktører, skole og barnehage ofte går tilbake til sine oppfatninger og forventninger om 

andre tjenestene, til tross for at de har forsøkt å presentere de ulike tjenestene og deres 

rollebeskrivelser: 

Til tross for at informasjonen ofte er god ute, og vi vet at det er formidla på personalmøter, 

kanskje har også vi vært på personalmøter, også er det etter noen måneder så er man tilbake til 

at man tenker det gamle allikevel. Så det å snu kulturer og holdninger, det tar tid. 

(Virksomhetsleder/Leder av PP-tjenesten) 

Hun beskriver at det er krevende å snu tjenesteaktørenes holdninger. Dette beskrives også i 

Bakliens (2009) studie om barneverntjenesten, skoler og barnehagers oppfatning om 

hverandre. Studien fokuserer på hvorfor skole og barnehage kan vegre seg for å sende 

bekymringsmeldinger til barnevernet. I følge Baklien har tidligere erfaringer og oppfatninger 

om barneverntjenesten stor betydning for hvorvidt de anser det som hensiktsmessig å melde 

ifra til barneverntjenesten. Hvis de ansatte fra skole og barnehage hadde erfart negative 

samarbeid med barneverntjenesten, selv om erfaringen lå langt bak i tid, ville dette ha stor 

betydning for fremtidige samarbeid (Baklien 2009:243). Det viste seg med andre ord å være 

vanskelig å endre de etablerte oppfatningene skolen og barnehagen hadde om 

barneverntjenesten.  



69 

 

6.4.1 Varierende forventninger om helsesøstertjenesten og 

barneverntjenestens rolle 

Helsesøstertjenesten 

Tjenesteaktørene fra barneverntjenesten og helsesøstertjenesten gir inntrykk av at de i større 

grad enn PP-tjenesten må forklare sin rolle og hva de kan bidra med. Dette gjelder særlig i 

relasjon med skole og barnehage. Respondentene fra helsesøstertjenesten gir uttrykk for at 

taushetsplikten og det faktum at helsesøstertjenesten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver 

kan føre til at andre aktører oppfatter deres rolle som uklar. 

 Helsesøster i kommune B forteller at de hvert skoleår har en presentasjon av rollen, og at de 

ofte blir overrasket over at mange gir uttrykk for at de er usikre på hva helsesøstertjenesten 

gjør: 

På skolene og ved hvert skoleår, altså på høsten så prøver vi å ha en presentasjon av rollen vår 

da. Og hver gang så er det litt sånn overraskende (hehe), så det jobber vi mye med. Noen er 

veldig gode altså. De har liksom tatt og skjønt det, og noen lurer liksom hele tiden på det. Det 

prøver vi jo å ta til oss og vi tenker jo «hvorfor er det sånn?». Det er ikke godt å si? Er vi 

liksom en hemmelig tjeneste? Vi prøver jo ikke å være det. Men da igjen så er det dette med 

taushetsplikten som mange henger seg opp i at «ja, hvorfor kan vi ikke bare prate sammen?». 

Vi har jo veldig streng taushetsplikt, vi kan ikke gå i skolen og til lærerne å fortelle alt mulig. 

Vi har liksom faste bestemmelser. Vi prøver å fortelle at dette er ikke fordi hver enkelt 

helsesøster er vanskelig, men det er fordi det er taushetsbelagt. Hvordan kan vi forholde oss til 

den og hvordan kan de forholde seg til det? (Ledende helsesøster, kommune B). 

Hun tror en mulig årsak til hvorfor enkelte er usikre på hva helsesøstertjenesten gjør kan ha 

sammenheng med taushetsplikten de er pålagt. Hun gir uttrykk for at skolen ofte ønsker å vite 

hva de prater om med barna eller ungdommene som kommer innom helsesøster, og at hun da 

ofte må påminne skolen om taushetsplikten. Hun sier videre at de jobber med at skolen skal 

stole på hva de gjør, og at de vil informere dem hvis det er noe de trenger å vite. 

Helsesøster i kommune A beskriver også at det er noen som er usikre på hennes rolle. Hun 

understreker at de fleste fagpersoner har god kjennskap til hva en helsesøster kan bidra med, 

men at hun ofte må være tydelig på å forklare sin rolle til barn og ungdommer som kommer til 

henne: 



70 

 

Kanskje de tror at jeg bare driver med vaksinering, veiing og måling, og de tinga der … Så det 

er litt begge deler kanskje, men i de fleste tverrfaglig samarbeid så tror jeg de fleste andre 

fagpersoner i alle fall vet egentlig hva en helsesøster er utdanna innenfor og at de vet hva vi 

kan og ikke kan. Det veldig lett kanskje å lempe alt over på en helsesøster fordi vi er 

forebyggende, vi driver liksom med så mye. Vi kan litt om veldig mye, så det kan fort være at 

liksom «den må du ta, du kan vel snakke med det barnet?» - Det kjenner man på veldig ofte. 

Det er derfor viktig å tydeliggjøre hva som er min rolle inn mot dette barnet. (Ledende 

helsesøster, kommune A).  

Hun gir uttrykk for at det er viktig å tydeliggjøre sin rolle til barnet som trenger hjelp. Videre 

gir hun uttrykk av at mange ofte «lemper» saker over på helsesøstertjenesten ettersom 

arbeidet deres er preget av være forebyggende. Hun forteller at dette ofte kan være tilfelle for 

helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. I mange tilfeller opplever hun at skolen ofte 

kommer til helsesøstertjenesten hvis de har en bekymring, fremfor å kontakte for eksempel 

barneverntjenesten. Hun gir uttrykk for at enkelte lærere har en oppfatning om at de ikke skal 

håndtere saker om er utenfor «opplærings-feltet», noe som kan gjøre samarbeid med skolen 

utfordrende. I det hun omtaler som et «skrekkeksempel», viser hun hvordan samarbeid med 

skole og lærere ikke burde være: 

Altså jeg vet jo om kollegaer som får en gul Post-it lapp av en lærer, også skriver liksom 

læreren navnet på tre elever – «disse må du snakke med, as soon as possible» - med stor skrift 

og to streker under, også legger de det i hylla til helsesøster. Fy, fy sier jeg bare da. Da får jeg 

helt sånn «nei, det der er ikke tverrfaglig samarbeid». Det her er liksom å kommandere 

helsesøster til å finne ut av hva læreren er bekymret for. Og da prøver jeg å veilede at da må 

du gå tilbake til den læreren og be om en samtale, også må man kanskje sammen finne ut av 

det, eller be læreren finne ut av det litt mer selv før man eventuelt kobler på en helsesøster. 

Sånn ønsker ikke jeg at lærerne skal jobbe, og sånn vil jeg ikke at de skal se på en helsesøster 

også. At vi liksom er «tjenestepiken deres», at vi skal inn å snakke med alle. Vi har ikke masse 

ressurser vi heller. Hvis man kunne finne litt mer ut av ting før man kobler på, så hadde det 

også vært et bedre utgangspunkt for et mer godt tverrfaglig samarbeid, for da vil jo den 

helsesøsteren nødvendigvis gå litt i forsvar, og bli litt sånn «stopp, sånn her gidder ikke jeg å 

bli behandla. Lærere ser barna hver dag, og hvis det er du som er bekymra som lærer da er det 

nødvendigvis du som må undersøke den bekymringa og kanskje gå til barneverntjenesten med 

bekymringa, og ikke gå omveien om helsesøster, for da blir det litt sånn ansvarsfraskrivelse 

tenker jeg. (Ledende helsesøster, kommune A)  
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Hun hevder skolen må ta mer ansvar for utfordringer eller bekymringer tilknyttet elevene de 

har, og ikke lempe alle bekymringer over på helsesøster. Hun hevder denne måten å dele en 

bekymring på er uakseptabel, og lite respektfullt ovenfor helsesøstertjenesten. Som hun gir 

uttrykk «at vi liksom er tjenestepiken deres». Respondenten trekker frem knappe ressurser 

som en mulig årsak til hvorfor læreren i dette eksemplet ikke tok tak i saken selv. Videre 

beskriver hun at slike situasjoner også kan oppstå på grunn av at læreren synes det er en 

ubehagelig situasjon å ta tak, og at det derfor kan være lettere å gi oppgaven til helsesøster: 

Så kan det jo være at man synes noe er litt skummelt å gå inn i, og at man da lar noen andre 

gjøre det. «Vi har jo en helsesøster her, så vi kan la henne gjøre det, så slipper jeg den 

ubehagelige greia der». Det kan være litt sånn, eller at man er pressa og ikke har tid til det. 

(Ledende helsesøster, kommune A) 

Helsesøster gir uttrykk for at hun har forståelse for at lærere vil forhøre seg med 

helsesøstertjenesten, men at de krever at læreren gjør en litt større innsats, og at de undersøker 

bekymringen litt nærmere selv før de kontakter helsesøstertjenesten. De er avhengig av 

informasjon om hva saken gjelder, og ønsker at relasjonen med lærere skal være preget av 

samarbeid, ikke bare at ulike bekymringer blir dumpet over til helsesøstertjenesten.  

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenestene i det tre kommunene gir uttrykk for at de stort sett har gode samarbeid 

med andre tjenester, skole og barnehage, men at de også opplever av de ulike tjenestene kan 

være skeptiske til å samarbeide med barneverntjenesten. Respondenten fra barneverntjenesten 

i kommune B gir uttrykk for at dette kan komme av at andre tjenester er redd for å miste 

tillitten og relasjonen med familiene de arbeider med: 

Det vanskeligste er nok at de ansatte er akkurat like redde for barnevernet som klientene er, 

eller de som de eventuelt skal melde på. Sånn at det blir jo gærent allerede der. Hvor de er så 

redd for å miste relasjonen til foreldre når de skal melde til oss, også er de livredde for at vi 

skal liksom … at det skal bli vanskelig da. Stort sett så går det veldig bra, men de klarer 

liksom ikke å generalisere den erfaringen på en måte. Det er veldig vanskelig. Så det er nok 

det aller vanskeligste tenker jeg, at alle liksom er litt redd oss, at vi er så skumle, og at vi kan 

gjøre så forferdelige ting … det er kjempe farlig å snakke med oss egentlig … litt sånn (heh). 

Det å informere om hva vi faktisk gjør, hvordan vi faktisk jobber, og si at vi kan komme i 
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enkeltsaker og drøfte og sånn … det har jo hjulpet veldig. Det har jo det. (Leder av 

barneverntjenesten, kommune B). 

Baklien (2009) viser til hvordan skole- og barnehageansatte ofte har lite tillitt til 

barneverntjenesten, ettersom de kan oppfatte barneverntjenestenes løsninger som for 

drastiske. Dette kan også være tilfelle her. Respondenten beskriver at andre tjenester og 

instanser er «livredde» for at de skal gjøre noe som kan oppleves som vanskelig for familiene 

det gjelder. Hun påpeker at det i de aller fleste samarbeid går bra, men at de ulike aktørene, 

om det er skole, barnehage, eller andre hjelpetjenester, ofte ikke generaliserer de positive 

erfaringene. Barneverntjenesten opplever ofte flere negative omtaler fra media, som kan ha 

betydning for hvorfor mange synes å ha et anspent forhold til barnevernet. Respondenten fra 

barneverntjenesten i kommune B uttrykker at det er viktig å hele tiden informere om hva 

barneverntjenesten gjør, for at sentrale aktører i skole, barnehage og andre hjelpetjenester skal 

få bedre inntrykk av barneverntjenesten. Hun hevder at det å informere om tjenestenes virke 

har hatt en positiv effekt i hennes kommune.  

I de tilfellene hvor respondentene opplever utfordringer i arbeidet sitt, handler det ofte om 

kompliserte og sammensatte saker. Respondentene gir uttrykk for at de ofte opplever 

utfordringer i samarbeid med skole og barnehage. Utfordringene knytter seg ofte til hvilke 

forventninger skole og barnehage har til hvordan barneverntjenesten skal utføre 

arbeidsoppgavene sine. Respondenten fra barneverntjenesten i kommune A forteller at de ofte 

møtes med forventninger fra skole om å plassere flere barn: 

Vi møtes veldig mye med forventninger om å plassere barn, de vanskelige barna, de syntes vi 

skal plassere mange flere barn. De forstår ikke hvorfor vi ikke gjør det, og syntes at vi svikter. 

Jeg føler at det omhandler en forståelse av vårt arbeid. Det er ikke alltid sånn at det er til et 

barns beste å bli plassert (…). Når samarbeid blir vanskelig så er det ofte de kjempevanskelige 

sakene, ikke sant, hvor også vi står og ikke helt vet hva vi skal gjøre og hva som er til det 

beste. Det er kjempe alvorlig, det er kjempe sammensatt … og vi må bruke tid. Og de er 

utålmodig for de har lærere som kanskje sykemelder seg hele tiden, ingen orker å være på jobb 

så lenge den ungen er der. «Det er så mye vold, det må da være gærent der hjemme, og de kan 

ikke skjønne hvorfor vi ikke gjøre noe, de må da gjøre noe snart» … Jeg forstår at fortvilelsen 

er stor og at de ikke vet hva de skal gjøre. Så da kan det på en måte bli vanskelig (…). Fokuset 

deres blir kanskje å få oss til å forstå, de blir veldig fortvila … også vet jeg at de syntes at vi 

kan være litt utilgjengelige noen ganger … vanskelig å få tak i oss, bytte av saksbehandlere, de 

syntes at vi følger opp ulikt, de syntes noen er flinke og andre ikke så flinke. De lurer litt på 
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hva vi gjør noen ganger, og syntes at vi kan være for lukka og at de ikke får nok innsyn i hva 

vi gjør da i familien … så de blir litt bekymra om vi ikke gjør noen ting. (Leder av 

barneverntjenesten kommune A).  

Respondenten uttrykker at hun føler skolen ikke har en god nok forståelse av 

barneverntjenestens arbeid, ved at de blant annet ikke viser forståelse for at 

barneverntjenestens undersøkelser ofte kan ta opp imot tre måneder. Ut i fra respondentens 

beskrivelser får man ett inntrykk av skolene i kommunen har flere utfordringer med flere av 

elevene, som gjør at de ønsker bistand fra hjelpeapparatene i kommunen. Ettersom 

barneverntjenestenes vurdering og undersøkelser kan ta tid, fører dette til frustrasjon og 

fortvilelse i skolen. Selv om et barn har utagerende atferd, så kan barneverntjenesten vurdere 

omsorgen som god, og dermed henlegge saken. Dette fremstår for skolen ofte som merkelig, 

da de opplever såpass store utfordringer med eleven. Respondenten gir uttrykk for at tillitt 

mellom skole og barneverntjenesten er tynnslitt i kommunen hun arbeider i. Hun beskriver at 

skolen virker å være usikker på hva de faktisk gjør i arbeidet, og at de oppfatter 

barneverntjenesten som lukket.  

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C gir også uttrykk for at skolen ikke alltid 

forstår begrunnelsene de kommer frem til: 

En undersøkelse hos oss tar jo tre måneder. Vi må ikke bruke det, men vi kan bruke. Vi bruker 

den tiden av en grunn. Og at det da i den tiden kan være mange samtaler og sånn som de ikke 

får med seg, også kan jo vi konkludere med at foreldrene håndterer situasjonen, de har støtte, 

de har hjelp … da henlegger jo vi, men så kan de oppleve at barnet er like urolig, så deres 

frustrasjon blir jo ikke borte. Da har jo vi allikevel gjort den jobben vi skulle. Det kan jo 

handle om at de ikke vet helt hva vi kan gjøre og ikke gjøre. (Barneverntjenesten, kommune 

C).  

Hun viser til hvordan frustrasjonen skolen opplever tilknyttet barnet som utagerer eller som 

gir uttrykk for å ikke ha det bra, ikke nødvendigvis forsvinner selv om barnevernet er inne i 

bildet. Hun indikerer at skolen kan ha en oppfatning om ting gjerne vil endre seg når 

hjelpeinstanser er trukket inn, og at de da blir skuffet hvis det ikke skjer noen endringer. 

Respondentene fra barneverntjenestene i de tre kommunene uttrykker at de ofte møtes med 

urealistiske forventninger om at problemene kan løses. Dette er i tråd med blant annet 

Bakliens (2009) og Drevdals (2007) undersøkelser (Baklien 2009:242, Drevdal 2007:78). 

Baklien (2009) beskriver i sin studie at barneverntjenesten gir uttrykk for at skole og 
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barnehage ofte mangler kunnskap om bredden av tiltak barneverntjenesten rår over. 

Respondentene i denne undersøkelsen virker å ha samme oppfatning. Respondenten fra 

barneverntjenesten i kommune B sier følgende: 

Det kunne de nok ønske seg, at vi kunne komme til skolen og bare ordne opp og fikset opp, og 

snakket med det barnet også vil alt bli bra – men sånn er det ikke. Det fungerer ikke sånn. Vi 

klarer ikke fysisk stoppe noen i å utagere heller, det er ikke jobben vår. (Leder av 

barneverntjenesten, kommune B).  

Hun forteller videre at hun tenker at enkelte av situasjonene lærere opplever i sin hverdag må 

være vanskelig for de å håndtere, ettersom de er ikke er utdannet til å håndtere slike 

utfordringer. Respondenten fra barneverntjenesten i kommune A gir uttrykk for det samme, 

og hevder det for en lærer kan være vanskelig å håndtere situasjoner hvor for eksempel barn 

blir plassert på barnehjem.  Hun hevder at de ofte omtaler lærerne som «brukere», da de også 

kan trenge støtte og veiledning i slike situasjoner: 

Vi bruker ofte å si at lærere og sånn er på en måte litt «brukere» de også. Mye av det vi er 

borti er ikke de. Det er voldsomt for en lærer å på en måte … når vi kommer å snakker med et 

barn på skolen som vi innimellom gjør, og at det ender at vi tar med oss det barnet og det blir 

plassert så blir læreren ofte sånn «oi, har han blitt utsatt for vold, det ville jeg aldri tenkt» - 

tankene vandrer; «hva skal jeg si til klassen da?», «når kommer eleven tilbake» (…). Vi har jo 

masse å gjøre i en sånn situasjon, vi har masse som er mye viktigere å ta hånd om enn den 

læreren (…). Det veldig mye som skal skje på kort tid. Det skal være inntaksmøter, og det er 

nye samarbeidspartnere, vi skal kanskje kjøre til et beredskapshjem, og institusjoner. Den 

saksbehandleren som får et plassert barn får hele sin timeplan okkupert, og det er masse 

avklaringer, og det er samværsvedtak og vi skal forsvare det i nemda. Så de bittesmå tingene 

som skjer ute i skolene har vi egentlig ikke tid til, men det er enormt viktig for de for at de skal 

føle at de har et godt barnevern som de har et godt samarbeid med og som er støttende. (…).  

De burde egentlig få støtte av sin rektor i en sånn situasjon, eller de som er dens nærmeste 

leder, men vi ser at det skjer ofte ikke og at de på en måte ønsker trøst fra oss (…). Ettersom 

lederen heller ikke har mye erfaring med det, så blir det at det heller stilles forventninger til 

oss. (…). Læreren blir også en part som trenger ivaretakelse. (Leder av barneverntjenesten, 

kommune A) 

Hun beskriver av at barneverntjenesten ofte ikke har kapasitet til å følge opp læreren i 

situasjoner hvor barn opplever omsorgssvikt og flyttes til beredskapshjem eller 

barneverninstitusjoner, selv om læreren trenger ivaretakelse. Hun indikerer at læreren heller 
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burde få oppfølging fra sin nærmeste leder enn fra barneverntjenesten, men at ettersom skolen 

ofte har liten erfaring om hvordan de skal gå frem i slike saker, blir det heller til at de må ta 

hånd om læreren. Det virker her å være en uenighet mellom skole og barneverntjenesten om 

hvem som har det egentlige ansvaret med å følge opp læreren. Hun forteller videre at det å 

følge opp og ivareta læreren er et essensielt element for at skolen skal kunne føle at de kan 

samarbeide med og ha tillit til barneverntjenesten.  

Flere av respondentene fra barneverntjenesten gir uttrykk for at skolen gjerne ønsker mye 

informasjon om barneverntjenestene i saker de behandler. Dette trekkes frem som en 

utfordring, ettersom hva de kommuniserer til skolen har betydning for tilliten skolen har til 

barneverntjenesten. Barneverntjenestene har taushetsplikt overfor familiene de arbeider med, 

men kan etter samtykke fra brukerne gi ut informasjon. Barneverntjenestene gjør i liten grad 

dette, da informasjonen de sitter på er sensitiv. Respondenten fra barneverntjenesten i 

kommune A sier: 

Vi får vel stor sett samtykke der vi føler at det er viktig å dele informasjon, men det er jo et 

dilemma … altså, det er viktig å dele informasjon med rektor og lærer fordi de føler at de 

trenger det for å roe nervene sine, ikke sant, det er noe med … i utgangspunktet tenker man at 

skolen ikke trenger disse opplysningene, de må stole på at vi gjør en jobb her. Dette er en 

personlig og vanskelig ting for foreldrene, de vil være veldig «avkledd» hvis hele skolen skal 

vite disse tingene. (Leder av barneverntjenesten, kommune A).  

Ut ifra respondentene fra barneverntjenestens opplevelser i samarbeidssituasjoner med skolen, 

virker relasjonen med skolen å ofte være preget av konflikt og mistillit. Grunnen til det 

konfliktfylte forholdet handler i stor grad om skolens forventninger til barneverntjenesten, 

men også det at det for barneverntjenestens del ikke alltid er lett å bedre situasjonen.  

Forholdet mellom skole og barneverntjenesten i kommune A virker å være med konfliktfylt i 

forhold til hvilke beskrivelser respondentene fra barneverntjenesten i kommune B og C gir. 

Barneverntjenesten i kommune A oppgir at de i løpet av de siste årene har opplevd en stor 

økning i antall saker. Dette synes å ha en virkning inn på samarbeid med andre tjenester, 

ettersom barneverntjenestens kapasitet er sprengt. Respondenten fra barneverntjenesten i 

kommune A forteller blant annet at barneverntjenesten er underbemannet i forhold til 

saksmengde og at det påvirker arbeidet deres: 
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Vi har vært underbemanna i mange år. Det har vært en veldig stor utfordring. Vi har hatt en 

veldig stor økning i antall saker, som blir henvist til oss de siste årene (…). Vi har ikke klart å 

holde undersøkelsesfrister, vi har hatt ventelister på ett år – det er kjempe alvorlig og ulovlig! 

(Leder av barneverntjenesten, kommune A).  

Dette bekreftes også av virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A: 

Spesielt barneverntjenesten har de siste årene en kjempe henvisningsflom som har gjort at de 

har måttet lukke seg, kall det «lukke seg mer inne», i forhold til å klare å forvalte alle frister. 

Og det har jo gjort noe med kvaliteten, og det gjør fort også noe med tillitten – mellom skole 

og barnevern. Det er kanskje der vi har opplevd det mest, og det er der det er mest sårbart ved 

sykefravær. (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, kommune A).  

Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A beskriver her hvordan den store 

henvisningsflommen barneverntjenesten opplever har ført til store utfordringer i arbeidet, i 

form av å forholde seg til frister. Hun hevder det også har betydning for både kvaliteten på 

arbeidet til og tillitten til barneverntjenesten.  

6.4.2 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg presentert respondentenes oppfatninger om viktigheten av å avklare 

rolleforventninger og ha en felles problemforståelse i tverrfaglige samarbeid. Det å ha et felles 

forståelsesgrunnlag fremheves som en forutsetning for å lykkes med tverrfaglige samarbeid 

(Glavin og Erdal 2018:34). Respondentene hevder at misforståelser i samarbeidet kan unngås, 

ved å være nøye og tydelig på å avklare forventninger tilknyttet de ulike tjenestenes 

virkeområder. Avklaring av rolleforventninger beskrives som et kontinuerlig arbeid, ettersom 

etablerte oppfatninger om de ulike tjenestene er vanskelig å endre. I følge Bronstein (2003) og 

Baklien (2009) har oppfatningene tjenesteaktørene har om hverandre som profesjonelle 

aktører og som mennesker stor betydning for hva de forventer i et samarbeid. 

Helsesøstertjenesten og barneverntjenesten opplever utfordringer tilknyttet forventningene 

som stilles til deres arbeid. Respondentene fra helsesøstertjenesten gir uttrykk for at brukere, 

skoler og barnehager i noen tilfeller kan være usikre på hva deres arbeid innebærer. De hevder 

dette kan komme av at utfører et bredt spekter av oppgaver, og at arbeidet deres ofte er 

taushetsbelagt. 
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Barneverntjenesten opplever at viktige samarbeidsaktører som skole og barnehage ofte har lite 

tillitt til de. De hevder dette kan komme av etablerte oppfatninger om barneverntjenesten, en 

frykt for hva utfallet av å melde en bekymring til barneverntjenesten kan være, og en frykt for 

å miste tillit fra foreldre. Respondentene gir uttrykk for at skolen ofte stiller urealistiske 

forventninger til barneverntjenestens arbeid, og at de derfor kan bli skuffet hvis beslutningen 

barneverntjenesten tar ikke innfrir skolens forventninger. 

Store saksmengder og mangel på personale resulterer i at barneverntjenesten ofte ikke klarer å 

følge opp saker med andre tjenester, skole og barnehage. Dette kommer særlig tydelig frem i 

kommune A som beskriver at de er underbemannet. Parallelt med en økt henvisningsflom gjør 

dette at de ikke har klart å forvalte frister. Dette får et negativt utslag i samarbeid med andre 

tjenester, skole og barnehage. 

6.5 I de vanskelige sakene glemmer vi hva som blir sagt i 

«fredstid» …» 

Til tross for at respondentene jobber kontinuerlig med å avklare roller og forventninger til 

hverandre, skjærer det seg av og til i tverrfaglige samarbeid. Det er gjerne i de komplekse og 

vanskelige sakene dette skjer. Enhetsleder i kommune B beskriver at fokuset til de ulike 

aktørene rettes mot hva de andre tjenesteaktørene involvert i samarbeidet kan bidra med 

fremfor hva man kan bidra med selv. Hun forteller: 

Samarbeid blir vanskelig når vi ikke klarer å sette brukeren i sentrum, og hva det er denne 

personen eller familien trenger. Når vi får ulike agendaer. Når det blir ulike ting som blir 

viktigst for de forskjellige. Da begynner man å forandre holdninger og tenker at det er «jeg 

som forstår hva som er viktig her, de andre forstår det ikke» (…). Ingen har noen trylletriks. 

Sant? Og da blir det fort litt sånn «ja, jeg gjør alt jeg kan, men du burde gjøre det», «hvorfor 

kan ikke barnevernet bare plassere den her ungen»? «Ja, men han/hun må jo til BUP», «PP-

tjenesten må utrede», «skolen må sette i gang tiltak» - det blir fort sånn at man blir mer opptatt 

av hva de andre kan gjøre og ikke hva man burde gjøre selv. (Enhetsleder, kommune B).  

Hun hevder tjenesteaktørenes ulike forståelsesrammer kommer tydeligere frem, og at 

tjenesteaktørene kan være uenige om hvordan de skal gå frem. Abbott (1988) hevder at det på 

arbeidsplassen kan oppstå diskusjoner om hvem som skal gjøre hva i arbeidet. Han viser til 

seks ulike måter denne arbeidsfordelingen kan skje. En av de kaller han for «arbeidsdeling». I 
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denne formen for arbeidsfordeling deler profesjoner med full jurisdiksjon på arbeidet. 

Arbeidsdelingen er funksjonelt forskjellig, hvor kunnskaps- og arbeidsområdene er 

selvstendige i forhold til hverandre. I tverrfaglige samarbeid vil hver profesjon ha sin 

funksjon, men de ulike funksjonene utgjør til sammen en helhet (Danielsen et al. 2004:894). 

Respondenten indikerer at det i de vanskelige sakene kan oppstå utfordringer tilknyttet 

hvordan de ulike aktørene skal gå frem. I følge Abbott (1988) består profesjonelt arbeid av tre 

kategorier av handlinger som til sammen utgjør det profesjonelle arbeidet. I den første fasen 

må problemet diagnostiseres. Den andre fasen knytter seg til hvordan problemet skal forstås, 

mens den tredje fasen knytter seg til tiltaket som iverksettes. I en tverrfaglig 

samarbeidssituasjon vil særlig den andre fasen være av betydning. De profesjonelle må i 

denne fasen enes om hvordan problemet skal forstås for å iverksette videre tiltak. Ut i fra 

respondentens eksempel blir dette vanskelig når de har utfordrende saker. Hun gir inntrykk av 

at de ulike tjenesteaktørene kan «låse seg» til sin løsning. Tjenesteaktørene blir allikevel 

presset til å komme frem til en felles beslutning. De har ofte flere saker å forholde seg til, og 

begrenset med tid og ressurser. Når tjenesteaktørene kommer frem til en felles løsning, så vil 

det være en av tjenesteaktørene som med stor sannsynlighet har fått støtte for sitt forslag. 

Abbott (1988) hevder yrkesgrupper som baserer sitt arbeid på teoretiske kunnskap, 

kontrollerer arbeidsoppgavene sine ved å vise til fagspesifikke løsninger. Når tjenesteaktører i 

tverrfaglige samarbeid skal drøfte hvordan de skal komme frem til den beste løsningen, vil de 

ulike profesjonene argumentere og begrunne sine løsninger ut i fra fagteoretiske perspektiver 

og verktøy som benyttes for å løse problemer innenfor deres jurisdiksjon. De vil forsøke å 

bevise at deres løsning vil være den beste. Velges en av tjenesteaktørenes løsning, vil dette ut 

ifra Abbots profesjonsteoretiske perspektiv, styrke profesjonens status.  

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune B beskriver at de ulike tjenesteaktørene har 

en tendens til å glemme alt de har blitt enige om i tverrfaglige møter og rutiner når det oppstår 

utfordrende saker: 

Det snakkes mye om forventninger og rutiner, men så kommer det en ny sak og da er alt det 

glemt. Også blir ting vanskelig likevel liksom, fordi da blir man så opptatt av den ene saken, 

også glemmer man alt man har snakket om … i fredstid (haha). Forventningene man har til 

hverandre kan jo endre seg ut i fra hvor krevende den saken man har er. (Leder av 

barneverntjenesten, kommune B) 
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Hun hevder tjenesteaktørene forventer mer av hverandre i utfordrende saker. Dette kan 

ha sammenheng med tjenesteaktørenes arbeidsbetingelser, som ifølge Lipsky (2010) er 

preget av store arbeidsmengder og knappe ressurser. De kommunale tjenesteaktørene 

opplever et press fra borgerne, staten og virksomheten de arbeider i om å forvalte 

tjenestene på en kostnads- og ressurseffektiv måte. Tjenestene de forvalter skal også 

ha en høy kvalitet, og de må etterfølge demokratiske spilleregler om innsyn og 

forutsigbarhet (Vabø 2014:21). 

6.5.1 Oppsummering 

Et fellestrekk ved respondentenes beskrivelser av utfordringer i tverrfaglige samarbeid, er at 

det i de komplekse og vanskelige sakene oppstår konflikt og vanskeligheter i samarbeidet. 

Respondentenes ulike fagbakgrunn og forståelsesramme kommer tydeligere frem, og de får 

større utfordringer med å bli enige om hvordan problemet skal forstås og løses. 

Respondentene gir uttrykk for at det i vanskelige saker fort blir til at aktørene fokuserer på 

hva andre kan gjøre, fremfor hva de kan bidra med selv. 
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7 Forhold ved tjenesteaktørenes arbeid 

De kommunale tjenesteaktørene kan forstås å tilhøre et stort og omfattende system. Øverst i 

systemet står Staten. Statens styringskapasitet avhenger av hvordan sentralforvaltningen på 

lokalt og regionalt nivå er organisert og hvordan de mange statspålagte tjenestene fungerer i 

praksis (Christensen et al. 2014:135). Tjenesteaktørene i kommunale velferdstjenester forstås 

ut ifra Lipsky (2010) som bakkebyråkrater. Bakkebyråkratenes rolle er å omsette politiske 

føringer til praktisk handling – de er med andre ord forvaltningens ansikt utad. Vurderingene 

og valgene de tar i sitt arbeid, blir i praksis den politikken borgerne møter (Nilsen 2017:86). 

Ettersom de kommunale tjenesteaktørene iverksetter en stor andel av statlige oppgaver, har 

staten stor interesse av å kontrollere dette. Tjenesteaktørene i kommunal forvaltning pålegges 

byråkratiske styringstiltak og bestemte føringer for hvordan de skal utføre arbeidet sitt. Flere 

av velferdstjenestene hevdes å være under et press hva angår ressurser og kvalitetssikring av 

arbeidet (Vabø 2014:62). I følge Lipsky er sentrale fellestrekk ved bakkebyråkratens arbeid at 

de arbeider under knappe ressurser, store saksmengder og at de må forholde seg til vage og til 

dels motstridende mål. Bronstein (2003) trekker også frem strukturelle kjennetegn som en 

påvirkende faktor for hvordan samarbeid mellom ulike tjenester utarter seg. Strukturelle 

kjennetegn dreier seg om kommunens organisering og tjenestene organisering i forhold til 

hverandre.  

I dette kapittelet rettes fokuset mot hvordan forhold ved tjenesteaktørenes arbeid påvirker 

tverrfaglige samarbeid. Innledningsvis presenteres respondentenes oppfatninger av 

kommunenes utfordringsbilder. Videre drøftes det hvordan knappe ressurser og store 

saksmengder kan være en rot til konflikt i tverrfaglige samarbeid, og det vises til hvordan 

utfordrende saker tydeliggjør tjenesteaktørenes ulike forståelsesrammer. Deretter presenteres 

respondentenes oppfatninger om statlige mål og føringer. Avslutningsvis redegjøres det for 

respondentenes oppfatninger om samlokalisering. 

7.1 Utfordringsbilde 

Kommuner med store sosioøkonomiske utfordringer i befolkningen, vil trolig oppleve en 

større pågang til kommunens ulike støtte- og hjelpetjenester. Det understrekes i flere studier 

og rapporter at sosioøkonomisk status har påvirkning for ens livskvalitet. Sosioøkonomiske 

status avhenger blant annet av utdanningsnivå, yrke og inntektsnivå. Forskning viser at 
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helsetilstanden øker med høyere utdanning og inntekt, mens den ved lavere utdanning og 

inntekt gir dårligere helse (Helsedirektoratet 2010:13). Dette kommer også tydelig frem i 

skolesammenheng, da det ofte er en klar sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og 

barnas skoleprestasjoner. Foreldres sosioøkonomiske bakgrunn har betydning for barnas 

sosioøkonomiske posisjon. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, viser til Frønes og 

Strømmes (2010) bok «Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i samfunnet», som 

hevder overføringer mellom generasjoner kan forsterke og reprodusere sosiale ulikheter 

(Bufdir.no).  

Kommunene i denne studien har noe ulikt utgangspunkt når det kommer til befolkningens 

sosioøkonomiske bakgrunn. Det må understrekes at det i Norge på generell basis er relativt 

beskjedne forskjeller når det kommer til sosial ulikhet i befolkningen. Allikevel kan det være 

interessant å undersøke hvordan respondentene i de tre kommunene skisserer 

utfordringsbildet i sin kommune, og hvordan de opplever at dette kan påvirke deres arbeid. 

Kommune A 

I kapittel 5 ble kjennetegn ved de ulike kommunene presentert. Nøkkeltall hentet fra 

folkehelseinstituttet, viser utdanningsnivå, prosentandel barn (0-17 år) som lever i 

lavinntektshusholdninger, prosentandel uføretrygdede (18-44 år), Median inntekt i 

husholdninger, prosentandel som er arbeidsledige og prosentandel av frafall i videregående 

skole. Ut ifra de utvalgte indikatorene, kommer kommune A litt dårligere ut sammenlignet 

med landsgjennomsnittet på flere av indikatorene. Det er færre med høyere utdanning, flere 

barn og unge som lever i lavinntektshusholdninger, flere uføretrygdede, lavere medianinntekt 

og høyere frafall i videregående skole sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

Respondentenes beskrivelser av kommunens utfordringsbilde samsvarer i stor grad med 

inntrykket man får fra den utvalgte statistikken. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten sier 

følgende: 

Når man tenker helseutfordringer og en del statistikker tilknytta XXX, så er vi en kommune 

som er preget av å ha vært et «arbeidersamfunn» i mange år. Det er høy barnefattigdom, det er 

mange med lav utdanning, det er mange arbeidsledige, det mange med psykiske problemer og 

høy bruk av medikamenter, når man går inn på statistikken vår. Vi er egentlig på «rødt» (det 

vil si at de ligger dårligere enn landsgjennomsnittet) på de fleste områder. Og det er klart at det 
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å vokse opp i familier der det er lav inntekt, mange som ikke har jobb, preger jo 

ungdomsbildet». (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, kommune A) 

Ledende helsesøster sier følgende: 

Vi har jo veldig mange minoritetsspråklige i kommunen her. Det er jo en del utfordringer 

rundt barn som ikke vokser opp med et godt språk, barn som vokser opp i fattige familier med 

foreldre som ikke kan språk, som ikke kjenner til systemet, eller som kanskje er arbeidsledige 

eller har med seg traumer fra sitt hjemland. Det å ha mange barn som vokser opp i slike 

familier vil jeg si er en stor utfordring. Vi har også mange enslige forsørgere. Det kan jo også 

innebære at man strever med ting som de som har to foreldre ikke må. Dårligere økonomi … 

mye ansvar å være alene. Vi er også en kommune med mange foreldre som kanskje ikke har så 

høy utdannelse». (Ledende helsesøster, kommune A). 

Leder av barneverntjenesten sier følgende: 

Vi har en voksen befolkning her som strever litt mer enn det som er vanlig ... Det er voksene 

som ikke har fullført utdanning, det er veldig mye helseplager, vi ligger veldig høyt på det å 

skrive ut alvorlig psykofarma for alvorlige psykiske lidelser, mange er utenfor arbeid – alle 

disse tingene der. Mange er enslige med barn, har lite nettverk … og det er jo klart, det er jo 

en utfordring for kommunen, og at det er veldig mange som må til hjelpesystemene, også har 

vi en høy andel minoriteter – det er veldig flott og berikende, men vi ser at behovet for å bruke 

hjelpesystemene er mye større der. Det er en høyere prosentandel av minoritetsbefolkningen 

som har behov for tjenester etter vårt lovverk enn den norske befolkningen da. Det er en 

utfordring å skape gode hjelpesystemer for alle (…). «Vi har for mange plasserte barn, enn det 

som er ønskelig. Sånn at det er mange alvorlige utfordringer i voksenbefolkningen her. Det er 

veldig arbeidskrevende saker og prosesser». (Leder barneverntjenesten, kommune A).  

Respondentene beskriver at det eksisterer flere utfordringer tilknyttet befolkningen i 

kommunen. De fremhever at de er mange med lav utdanning, flere som er arbeidsledige, og at 

det er høy barnefattigdom i kommunen. Respondentene fra barneverntjenesten og 

helsesøstertjenesten trekker frem at det eksisterer noen utfordringer tilknyttet 

minoritetsbefolkningen i kommunen. Helsesøster beskriver at flere med minoritetsbakgrunn 

kan ha opplevd alvorlige hendelser i sitt hjemland, og at de derfor ofte kan være plaget med 

traumer. Hun fremhever også begrensede språkferdigheter kan føre til utfordringer for barn og 

unge i skolesammenheng. Respondenten fra barneverntjenesten forteller at kommunen ligger 

høyt på å skrive ut resepter tilknyttet alvorlige psykiske lidelser. Utfordringene som eksister i 
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befolkningen, fører ifølge leder av barneverntjenesten, til at flere oppsøker hjelpesystemene i 

kommunen. Hun gir uttrykk for at mange av utfordringene brukerne opplever kan være 

vanskelige og arbeidskrevende saker å løse. 

Kommune B 

Kommunen ligger bedre an på de utvalgte indikatorene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Unntaket er indikatoren som viser personer i aldersgruppen 30-39 år sitt 

utdanningsnivå. Her har 80 prosent videregående utdanning eller høyere utdanning, mot 

landsgjennomsnittet på 82 prosent.  

Respondentenes beskrivelser av utfordringsbilde i kommunen samsvarer med inntrykket man 

får fra statistikken. De fremhever at kommunen har ganske mange barn som får hjelpetiltak i 

forhold til andre liknende kommuner i nærområdet. Utenom dette fremhever de at kommunen 

ikke har noe spesielle områder som skiller seg ut. Enhetsleder sier: 

Vi er ganske gjennomsnittlige på mye (…). Jeg vil ikke si vi har noen problemer som stikker 

seg ut - har mest vanlige problemer. Ganske sånn, sånn er det i Norge». (Enhetsleder, 

kommune B) 

Ledende helsesøster sier: 

Vi er en kommune som har gode resultater. Det er bra å vokse opp her. Ikke noe spesielt med 

større problemer knytta til barn og unge her enn andre steder (…). Det er en akkurat passe stor 

kommune, og det gjør at man har ganske ok oversikt. På helsestasjonen så kjenner 

helsesøstrene veldig mange av familiene som kommer inn, og tempo synes vi jo er høyt nok, 

men i forhold til Oslo så er det jo mye bedre tid på konsultasjoner kan man si. Det er ikke det 

samlebåndet som det er i Oslo, så derfor tror jeg også at man blir kjent med familiene da. Man 

får kanskje også gjort et grundigere arbeid og oppdaget flere ting. Man får flere bekymringer 

da … tenker jeg. (Ledende helsesøster, Kommune B) 

Kommunens størrelse trekkes frem som et positivt element. Ettersom kommunen ikke er så 

stor, opplever hun å ha relativ og kontroll over de ulike utfordringene som eksister. Hun tror 

at man ved å arbeide i en «mindre kommune», lettere vil bli kjent med familiene og vil kunne 

ta seg mer tid til å gjøre et grundigere arbeid.  
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Kommune C 

De utvalgte indikatorene for kommune C, viser at kommunen stort sett kommer bedre ut 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Unntaket er på prosentandel arbeidsledige (15-74 år). 

Prosentandelen som er arbeidsledige i kommunen (2016) er på 2,4 prosent, mens 

landsgjennomsnittet er på 2,3 prosent. Det er dermed ikke en stor forskjell mellom 

prosentandelen arbeidsledige på landsbasis og i den aktuelle kommunen.  

Respondentenes beskrivelse av utfordringsbilde i kommunen avviker fra inntrykket man får 

fra statistikken. De hevder kommunen har flere utfordringer tilknyttet befolkningen, og at 

dette bidrar til at flere oppsøker de kommunale hjelpe- og støttetjenestene. Respondenten fra 

PP-tjenesten sier: 

Vi har store utfordringer her også, men det er en veldig politisk vilje til å jobbe med det som er 

vanskelig i denne kommunen, og det er en veldig styrke. Det er klart vi har fattige, vi har 

rusproblematikk, vi har jo alt, ikke sant? Vi har ensomme ungdommer, vi har alt. (Leder av 

PP-tjenesten, kommune C).  

Hun beskriver at befolkningen har store utfordringer i kommunen, men at det er politisk vilje 

til å ta tak i det som er utfordrende i kommunen. Respondenten fra barneverntjenesten hevder 

mye av utfordringene hun opplever i sitt arbeid, knytter seg til fattigdomsproblematikk: 

Det er jo en kommune med … hva skal man kalle det? Man liker ikke kalle det 

fattigdomsproblematikk, men det er jo egentlig mye det. Det er en del av lavinntektsfamilier 

og det er mange familier som strever og som kanskje trenger hjelp i kommunen. Men det er jo 

forskjellig … om de liksom trenger hjelp for omsorg til barna, eller om de bare har for mange 

utfordringer da, ikke sant? Så det er vel egentlig begge deler. (Barneverntjenesten, kommune 

C) 

I eksemplet hevder hun kommunen har flere utfordringer i forhold til fattigdomsproblematikk, 

og gir et inntrykk av at barneverntjenesten opplever flere saker som har forbindelse med at 

foreldre opplever økonomiske utfordringer. Når jeg beskrive til respondenten at jeg har et 

inntrykk av at kommunen kommer relativt bra ut på indikatorer tilknyttet sosioøkonomiske 

faktorer svarer hun: 

Nei, vi gjør ikke det. Også er vi en kommune som vokser veldig fort. Det har jo noe med 

utbyggingen av lærestedet å gjøre og tilflytting da. Hva kommer flyttende til? Det er mange 
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studenter og mange risikofamilier forbundet med det, men samtidig så kommer det også mye 

høyutdanna, altså folk i form av nye lærere og professorer og det som er da! 

(Barneverntjenesten, kommune C) 

Hun indikerer at det er store forskjeller i befolkningen. Hun hevder det kan ha sammenheng 

med at befolkningen i den aktuelle kommunen har økt de siste årene. Menneskene som flytter 

til kommunen er i forskjellige faser i livet. Det vil ofte være store økonomiske forskjeller 

mellom studenter og nyutdannede som flytter til kommunen, og personer som har vært 

yrkesaktive i mange år. Det kan være at statistikken jeg har benyttet, som stort sett er fra 

2017, noen indikatorer er fra 2015 og 2016, ikke har klart å fange opp ulikhetene i 

kommunen.   

7.1.1 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert respondentenes oppfatninger om utfordringsbildet i 

kommunen de arbeider i. Respondentene fra kommune A og B skisserer et bilde over 

kommunens utfordringer som i stor grad samsvarer med de ulike sosioøkonomiske 

indikatorene. Respondentene fra kommune C gir uttrykk for at kommunen har større 

utfordringer, enn hva som kommer frem i den statistiske oversikten som benyttes i denne 

oppgaven. Utfordringene tilknyttet sosioøkonomiske faktorer virker å være størst i kommune 

A. 

7.2 Samlokalisering 

Samlokalisering forstås av mange som et virkemiddel for å bedre samarbeid og 

oppgaveløsning, bidra til kunnskapsdeling og økt produktivitet (Damman et al. 2016:3). 

Nærhet til hverandres tjenester øker mulighetene for å få til samarbeid generelt og på tvers av 

fag, profesjoner og tjenester. 

 De aktuelle tjenestene i de tre kommunene er organisert ulikt i forhold til hverandre. 

Tjenestene i kommune A er fysisk samlokalisert. Det innebærer at de befinner seg i samme 

bygg og på samme plan i bygningen. Tjenestene er ikke organisert i åpne kontorlandskap, 

men har egne kontorer. Bygningen er utformet slik at de har et felles inngangsparti. Ved 

inngangen er det en resepsjon og venterom for brukerne. 
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Tjenestene i kommune B er delvis samlokalisert. Under datainnsamlingsprosessen var de i en 

omorganiseringsprosess, som resulterte i at PP-tjenesten ble flyttet inn i et nytt lokale. Før 

omorganiseringen hadde barneverntjenesten og PP-tjenesten vært samlokalisert og jobbet i 

samme avdeling. Helsesøstertjenesten var lokalisert i samme bygg, men befant seg i en annen 

etasje og fløy av bygningen. De ulike tjenestene i kommunen skal på sikt (i løpet av en 2-3 års 

periode) samlokaliseres etter «familiens hus – modellen». 

De ulike tjenestene hadde ulike inngangspartier. I kommune C var de ulike tjenestene 

lokalisert hver for seg i kommunen.  

Kommune A 

De aktuelle tjenestene har i kommune A vært samlokalisert i over ti år. I følge respondentene 

var kommunen veldig tidlig ute sammenlignet med resten av landet med å samlokalisere 

tjenestene. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A har jobbet i virksomheten 

siden de ulike tjenestene ble slått sammen. Hun beskriver omorganiseringen som en krevende 

periode, ettersom flere av tjenestene var skeptiske til sammenslåingen. Motstanden fra de 

ulike tjenestene knyttet seg til forventninger om at samlokaliseringen kunne føre til et høyere 

konfliktnivå mellom de aktuelle tjenestene: 

Skal noen inn å fortelle PP-tjenesten for eksempel hvordan de skal jobbe, skal helsesøster ha 

noen meninger om det spesialpedagogiske? Skal vi ha noen meninger om hvordan helsesøster 

utfører sine kontroller? (…). Barnevernet var vel kanskje de som var mest skeptiske om at 

andre skulle ha meninger om deres arbeid. De var veldig opptatt av taushetsplikt og at de 

kunne ikke samarbeide og sånne ting. (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten) 

For å gå igjennom sammenslåingen, ble det brukt mye tid på å lære de ulike aktørene «å 

kjenne» for å bli trygge på hverandre. Det ble også brukt mye tid på ledergrupper, ettersom 

dette var noe de skulle «eie» sammen. Innledningsvis var det en del utfordringer med den nye 

organisasjonsformen, men dette gikk seg til med tiden ifølge virksomhetsleder/leder av PP-

tjenesten. På spørsmålet om de nevnte utfordringene fortsatt eksisterer svarer 

virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten at det i dag er svært få av de samme utfordringene 

som da virksomheten ble opprettet. I følge virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten er det også 

få utfordringer tilknyttet taushetsplikt, men at det for nyansatte kan være en tilvenningssak: 
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De som er nye bruker nok litt tid på det enda, men det går ganske fort over siden vi ser jo at 

taushetsplikt ikke nødvendigvis behøver å være et hinder i det hele tatt. Vi skal ikke jobbe 

med å snakke om disse familiene, vi skal jobbe med familiene sammen. 

(Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten) 

Når respondentene snakker om virksomhetens organisasjonsform, tolker jeg det som de 

omtaler den med et snev av stolthet. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten og respondenten 

fra barneverntjenesten og viser blant annet til hvordan flere kommuner har kommet på besøk 

til de for å se hvordan det å samlokalisere ulike tjenester fungerer: 

Jeg vet ikke hvor mange ganger i året vi har besøk av andre kommuner i Norge som er her for 

å se på hva vi har gjort. (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, kommune A) 

Vi har i alle fall hatt veldig mye besøk fra andre kommuner som har hatt lyst til å høre om 

hvordan det er, og det har vi fortsatt. Jeg fikk en sånn forespørsel før sommeren igjen – og det 

er nesten litt ironisk, siden vi skal gå bort i fra denne modellen selv om den er vellykka, fordi 

det har kommet en ny trend som heter «helsehus». (Leder av barneverntjenesten, kommune A) 

I følge respondenten fra barneverntjenesten er det sannsynlig at organisasjonsformen de har 

vil bli oppløst på bakgrunn av en ny type organisasjonsform, som fokuserer på bedre 

samhandlingen mellom ulike helsetjenester. Respondenten gir uttrykk for sterk misnøye for 

den kommende endringen, og hevder beslutningen om å splitte helsetjenestene fra 

organisasjonsmodellen de har er tatt på et dårlig grunnlag: 

Forskjellen er jo at vi blir splitta. Helsetjenestene forsvinner fra familiens hus. Det popper opp 

helsehus overalt, fordi det skal være veldig fint å ha helsetjenestene samla, konsekvensen da er 

at man splitter opp familietjenestene. Dette er jo beslutta politisk uten at … jeg tenker at det 

har vært mye føringer innenfor helse da, uten at de som beslutter egentlig forstår 

konsekvensen av det. For vi har vært veldig fornøyd med disse tingene, familiene har vært 

veldig fornøyde. Brukerrådet i virksomheten er jo veldig imot det her (…). Det er besluttet at 

helsetjenestene skal bort, men det er nok ingen virksomheten som har vært positive til det. Så 

var det heldigvis sånn for vår del, at det ikke var plass for alle på helsehuset, så da fikk vi 

beholde helsestasjonen som er en veldig viktig samarbeidspartner, og de ønsket også å være 

her. (Leder av barneverntjenesten, kommune A) 
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Virksomhetsleder/leder av PP- tjenesten uttrykker også misnøye og vemod mot den 

fremtidige omorganiseringen, og gir uttrykk for at hun tror samarbeidet med tjenestene som 

eventuelt flytter vil bli svekket.  

Respondentene fremsnakker organisasjonsmodellen, og hevder den er positiv sett ut i fra et 

brukerperspektiv, men at den også har en positiv innvirkning på samarbeidet med de ulike 

tjenesteaktørene. Respondentene hevder at samlokaliseringen av tjenestene sikrer at brukere 

fanges opp og får riktig hjelp. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten viser til et eksempel fra 

hvordan de ulike tjenestene arbeidet før tjenestene var samlokalisert og hvordan de arbeider 

nå, og trekker frem at brukeren i større grad ivaretas når tjenestene er samlokalisert: 

 Vi samarbeidet jo og gjorde det vi skulle, også sa vi for eksempel «nå må du gå til 

helsesøster, hun sitter der», ikke sant, så sender vi dem ut døra, også er det ikke vårt ansvar om 

de får den hjelpen eller ikke. Nå sikrer vi jo. Det at vi har et felles perspektiv, felles ansvar, og 

ser at vi trenger hverandre. (Virksomhetsleder/PP-tjenesten, kommune A) 

Hun påpeker at samlokaliseringen har forsterket fellesskapsfølelsen blant de ulike tjenestene 

om at de har et felles ansvar ovenfor brukerne. Hun hevder også at tjenestene forstår nytten av 

å samarbeide og «avhengigheten» av hverandre i større grad, når de ulike tjenestene blir 

eksponert ofte for hverandre. Helsesøster hevder samlokalisering av tjenestene senker 

terskelen for samarbeid mellom aktørene, og at det kan være et tidsbesparende element i 

arbeidet: 

 Det at man ser hverandre og har samme møtearenaer. Man vet hvem den andre er. Det er 

lettere å gå å banke på døra (…). Tenk så vanskelig det er når man er i forskjellige bygg og 

steder – det vil jo ikke være det samme. Det vil jo ta tid, og det vil på en måte bli mer tiltak og 

kontakte hverandre. (Helsesøster, kommune A) 

I følge respondenten gjør samlokaliseringen av tjenestene det enklere å involvere hverandre i 

arbeid der det oppfattes som hensiktsmessig. Hun viser også til hvordan det kan være 

tidsbesparende å være samlokalisert, ved at det er blir mindre tiltak å kontakte hverandre. 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune A hevder samlokaliseringen har en gunstig 

effekt for barneverntjenesten. Ved å ha en dør inn til de ulike tjenestene «ufarliggjøres» 

barneverntjenesten: 
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Mange vil ikke oppsøke oss … så jeg tenker det har vært en veldig fin måte å organisere på. 

At det på en måte bare er en dør inn, og du trenger ikke helt vite hva du trenger hjelp med. Det 

hjelper vi med å finne ut av. (Barneverntjenesten kommune A)  

Helsestasjonen kan forstås som en viktig grunn til det. Helsestasjonen har et bredt spekter av 

arbeidsoppgaver, og er en tjeneste de aller fleste er innom i løpet av livet, for eksempel i 

forbindelse med vaksinasjoner, eller helsekontroll av barn. Barneverntjenesten er derimot en 

tjeneste som færre har en relasjon med, og det kan oppfattes av flere som «skambelagt» å 

være i kontakt med barneverntjenesten.  

Et viktig tverrfaglig tiltak som trekkes frem er etableringen av Mottaksteamet i kommunen. Et 

slik tverrfaglig tiltak forutsetter nærmest en samlokalisert løsning med nærhet og raks tilgang 

til de ulike tjenestene. Mottaksteamet beskrives som et viktig tiltak for å fange opp brukere. 

Mottaksteamet er et tverrfaglig tiltak hvor brukeren blir møtt av et team bestående av flere 

tjenesteaktører i virksomheten. Hensikten med mottaksteamet er å bistå med raks hjelp og 

tydeliggjøre for brukeren hvilke hjelpetjenester som vil være sentrale for det konkrete 

problemet som tas opp. Respondenten fra barneverntjenesten beskriver tjenesten som en mer 

«verdig og god inngang for å be om hjelp». Selv om ideen med mottaksteamet er god, hevder 

respondenten fra barneverntjenesten at den byr på noen utfordringer. Utfordringene knytter 

seg til saksmengde og kapasitet. For barneverntjenesten som har opplevd en stor økning i 

saksmengde, og hevder at mottaksteamet kan sette de i et dilemma når det kommer til hva de 

skal prioritere i arbeidet sitt: 

Vi har laget en organisering som gjør at vi blander litt i sammen hvem som jobber her og 

hvem som jobber der, og det gjør at, sånn som barneverntjenesten som har vært underbemanna 

over lang tid har ikke klart å holde undersøkelsesfrister. Vi har hatt ventelister på ett år – det er 

kjempe alvorlig og ulovlig. Da er jo spørsmålet, kan vi prioritere å ha barnevernsarbeidere, 

ikke sant, som er inn i dette mottaksteamet for eksempel og bruke masse tid på det. For mange 

av de som kommer der de har ikke nødvendigvis behov for oss og det går utover de som 

trenger hjelp aller mest, der hvor det er alvorlige vansker, de står på vent fordi de som har 

mindre vansker skal prioriteres, ikke sant … og da blir det litt vanskelig, fordi at hvis vi skulle 

vurdere å trekke det ut så faller hele organiseringen. (Leder av barneverntjenesten, kommune 

A) 

I følge Lipsky sin «Bakkebyråkratiteori» (2010), kjennetegnes bakkebyråkratenes arbeid av å 

ha store arbeidsmengder og begrenset med tid og ressurser. Samlokalisering kan ut i fra denne 
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antagelsen være et virkemiddel for å effektivisere arbeidet, samt bidra til å sette brukeren i 

sentrum. Men samtidig kan samlokalisering føre til et økt konfliktnivå ved at det kan bli mer 

profesjonskamp. Her vil samarbeidskompetanse og vilje til å samarbeide spille inn (Glavin og 

Erdal 2018).  

Kommune B 

De fleste respondentene i kommune B har en positiv oppfatning om samlokalisering, og tror 

en samlokalisering av tjenestene kan bidra til mer konstruktive samarbeid. Tjenestene skal på 

sikt organiseres inn i en «familiens hus- modell». Flere av tjenestene er allerede lokalisert i 

nærheten av hverandre, og noen til og med i samme bygg. Enhetsleder hevder en ny 

samlokalisering vil være nødvendig, ettersom hun påstår at den nåværende bygningens 

utforming ikke er fremmende for samarbeid: 

Det bygget her er veldig fint, men det fremmer ikke samhandling. Fordi man er liksom på 

forskjellige fløyer. (Enhetsleder, kommune B) 

Helsesøster hevder i likhet med enhetsleder at til tross for at de er lokaliser i samme bygg som 

enkelte andre samarbeidsaktører/tjenester, så gjør måten bygget er utformet på at de ulike 

tjenestene sjelden møter på hverandre utenom planlagte møter: 

Vi drøfter ikke ting i gangen liksom, som kanskje gjør at du kommer nærmere innpå 

kompetansen til den andre. Du må liksom ta en telefon i en sak, eller du må ringe for å drøfte 

noe, altså henvende deg da. Vi småprater liksom ikke utenfor kontordøra, fordi vi ikke er 

utenfor kontordøra til hverandre. (Ledende helsesøster, kommune B) 

Det å ha en god relasjon med andre samarbeidsaktører og tjenester fremheves som viktig av 

respondentene. Respondenten fra PP-tjenesten i kommune B beskriver at man lærer å kjenne 

de andre tjenesteaktørene på en annen måte når man arbeider i samme avdeling/fløy: 

Vi har bodd sammen med barnevernet i mange år og det er veldig greit når vi har et sånt 

fellesskap, vi spiser lunsj sammen, vi har hatt julebord sammen, og sånne ting gjør at man 

kjenner hverandre på en annen måte. Så ofte i saker, så kommer noen å sier «ja … også ble det 

sagt at barnevernet …», «ja, gå å spør» … ikke sant? Også løper man bare over gangen å sier, 

«du den saken der, hvordan er det med den», også utveksler man på den saken. Det tror jeg … 

det har vært veldig konstruktivt. Vi håper veldig på at vi ikke mister den kontakten nå som vi 

er lokalisert her. Noe mister man litt fordi det kan jo komme nye mennesker der … sånn at vi 
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har snakket om at vi skal fortsette å ha julebord og liksom at de skal komme ned hit noen 

ganger og sånn, men jeg tenker jo at i praksis så blir det kanskje ikke helt sånn. (Leder av PP-

tjenesten, kommune B) 

Det å ha et ansikt på hvem som jobber i det andre tjenestene fremheves som viktig. Dette er i 

tråd med tidligere studier om tverrfaglig samarbeid. Bergljot Baklien (2009) studie om 

barneverntjenesten, skoler og barnehagers oppfatninger og opplevelser om samarbeid med 

hverandre, fremhever blant annet at det å ha en relasjon til andre tjenesteaktører kan senke 

terskelen for å samarbeide. Respondenten beskriver i dette tilfelle at det å kjenne til andre 

tjenesteaktører utenom fastlagte og mer formelle møter, forsterker relasjonen og samarbeidet 

tjenestene i mellom.  

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune B fremhever også viktigheten av å ha en 

relasjon til andre tjenester utenom fastlagte og formelle møter, men understreker også at de i 

veldig mange tilfeller jobber atskilt og at de må ha samtykke for å kunne diskutere 

enkeltsaker. Allikevel indikerer hun at man muligens ikke vil oppsøke hverandre i like stor 

grad, og spørre om ting man plutselig kommer på når de andre tjenestene ikke er i umiddelbar 

nærhet.  

Det er kanskje litt lengre vei å spørre liksom «ja, men hvordan er det dere jobber med sånne 

saker, hvordan gjør dere det da? (Leder av barneverntjenesten, kommune B) 

Respondenten fra barneverntjenesten fremhever også viktigheten av å ha felles møtepunkter 

og fagdager, som vel så viktige arenaer for å ta opp fagspesifikke spørsmål. Dette er noe som 

går igjen hos de ulike aktørene. Respondentene i kommune B er positive til samlokalisering, 

men understreker at det å samle tjenestene i ett bygg og under en avdeling ikke nødvendigvis 

er noen «mirakelløsning». Enhetsleder fremhever viktigheten av å samordne de ulike lederne 

av de forskjellige tjenestene som et viktig aspekt for å bedre samarbeidet. Helsesøster i 

kommune B understreker i et eksempel at det ikke nødvendigvis er samlokalisering som fører 

til konstruktive samarbeid, men at man har hyppig møtepunkter: 

Når vi har møtepunkter så er alle liksom litt overveldet over hvor lurt dette er «vi må jo møtes 

enda mer!» når vi har møter hvor flere er involvert (…). Alle sammen når vi gikk ut av møtet 

«vi må prates mye mer og, hvorfor er vi ikke på samme sted?» Det var veldig interessant fordi 

vi er jo nesten helt inntil hverandre, så det er jo ikke det at vi ikke er det, det bare var 
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organisert et sånt møte hvor man liksom hadde en ting på agendaen og plutselig så kjente vi 

veldig sterkt den nytten av hverandre. (Ledende helsesøster, kommune B) 

Respondenten fra barneverntjenesten indikerer at til tross for at de fleste har en positiv 

innstiling til samlokalisering, er det også noen som gir uttrykk for at de tror det kan være 

krevende å bli samlokalisert: 

Jeg er ikke så sikker på om alle synes det er så lett. Det er litt sånn profesjonskamp også – «ja 

men det kan jo vi gjøre», «nei, det kan vi ikke gjøre» - ikke sant? (…). Jeg tenker at noen er 

litt redd for at barnevernet skal ta deres arbeidsoppgaver på en måte, eller at vi også kan være 

litt sånn innimellom; «vi kan dette bedre enn dere» - det er litt sånne utfordringer. (Leder av 

barneverntjenesten, kommune B) 

I motsetning til de andre respondentene gir hun uttrykk for at samlokaliseringen kan føre til 

konflikt og profesjonskamp mellom tjenestene. Respondenten fra barneverntjenesten i 

kommune B gir uttrykk for at det potensielt kan bli mer konflikt rundt arbeidsoppgaver som 

ikke er konkret tildelt til de ulike tjenestene, såkalte «gråsone oppgaver». I følge Abbott 

(1988) profesjonsteoretiske perspektiv vil enhver profesjon ønske å ekspandere sitt felt, og 

hevde at profesjonen de tilhører vil ha de beste forutsetningene og kompetansen til å utføre de 

gitte oppgavene. Abbot ser profesjonenes kamp å utvide sitt felt, som et utrykk for å bedre sin 

profesjonsstatus. I tilfeller hvor profesjoner samarbeider, og hvor det vil bli uenighet rundt 

hvem som er best egnet til å utføre arbeidsoppgavene, vil det oppstå forhandlinger mellom de 

profesjonelle om hvem som skal utføre oppgaven. Arbeidsorganisasjonens krav til 

profesjonene, samt de ulike tjenestens tid og kapasitet til å ta på seg flere arbeidsoppgaver, er 

faktorer som vil være av betydning for hvem som blir tildelt arbeidsoppgaven.  

Kommune C 

De aktuelle tjenestene i kommune C er lokalisert i ulike bygg, men befinner seg i sentrum i 

kommunen. Respondentene gir uttrykk for at de er fornøyd med dagens ordning, og at de ikke 

har et brennende ønske om å samlokaliseres. Respondenten fra barneverntjenesten 

understreker tydelig at dette er noe barneverntjenesten ikke ønsker, men at hun har et inntrykk 

av at det er et sterkere ønske fra helsetjenestene. Respondentene synes å ikke ha en like sterk 

«tro» på de eventuelle effektene samlokalisering kan gi, og fremhever at det er viktigere å ha 

møtepunkter for tverrfaglige samarbeid. Respondenten fra PP-tjenesten i kommune C gir 

uttrykk for at hun tror samlokalisering kan bidra til tettere relasjoner mellom de ulike 
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tjenestene, samtidig som hun gir et inntrykk av at hun synes forventningene knyttet til 

samlokalisering er noe overdrevent: 

En samlokalisering hvor du på en måte møter folk i gangen og alt det her som de snakker så 

mye om … det kan jo hende at det gjør ting litt enklere (hehe). (Leder av PP-tjenesten, 

kommune C) 

Respondentens utsagn gir utrykk for at samlokalisering er noe hun ikke har mye tro på. 

Respondenten fra barneverntjenesten forteller at hun har hørt både positive og negative 

versjoner om samlokalisering. De negative versjonene knytter seg til hyppigere forstyrrelser i 

arbeidet: 

Jeg har hørt begge versjoner om familiens hus. Noen er fornøyde, mens andre synes det 

fungerer veldig dårlig. For eksempel XXX der har de familiens hus …. Men det handler 

kanskje mer om at de har "åpent landskap", enn at de er samlokalisert. Men de har i alle fall 

gitt uttrykk for de synes det er slitsomt, og at det blir mye avbrytelser (…). Vi har hatt søkere 

her som ønsker seg ut av for eksempel en form for «familiens hus». De synes det ble for tett, 

og mye avbrytelser i løpet av arbeidshverdagen. (Teamleder barneverntjenesten, kommune C) 

Samtidig fremhever hun at en samlokalisering også kan ha flere positive sider. Hun trekker 

her frem at det kan være mer brukervennlig. Hun beskriver også arbeidsplassens utforming 

som sentral for hvorvidt en samlokalisering eventuelt lykkes eller mislykkes. En av de 

negative historiene hun har hørt fra tjenester som er samlokalisert knytter seg til 

arbeidsplassens utforming, hvor tjenestene satt i åpne kontorlandskap. 

7.2.1 Sammenligning 

Respondentene har en oppfatning om at tverrfaglig samarbeid kan bidra til mer helhetlige 

tjenester og heve kompetansenivået til de ulike tjenesteaktørene. Det synes derimot å være 

noen variasjoner i oppfatninger når det kommer til hvor tett det er hensiktsmessig å 

samarbeide. Respondentene fra kommune A og B har en positiv oppfatning om 

samlokalisering, mens kommune C har en mindre positiv oppfatning. Oppfatningen dreier seg 

i stor grad om hvor tett og nært respondentene mener det er hensiktsmessig å samarbeid. 

Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A og leder av barneverntjenesten i 

kommune B viser begge til at det eksisterer oppfatninger om at samlokalisering kan bidra til 

et økt konfliktnivå mellom tjenesteaktørene. Virksomhetsleder i kommune A forteller at dette 
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var en av årsakene til hvorfor det til å begynne med var motstand blant de ulike tjenestene i 

hennes kommune til å samlokalisere seg. I kommune A sitt tilfelle ble samlokaliseringen en 

suksess. Alle respondentene i kommune A omtaler samlokaliseringen som et viktig 

virkemiddel for å bedre samarbeidet mellom tjenestene. Det er derimot ikke gitt at det å slå 

sammen og samlokalisere ulike tjenester blir en suksess. Virksomhetsleder/leder av PP-

tjenesten i kommune A forteller at de måtte bruke mye tid på å lære de ulike aktørene «å 

kjenne», og at de brukte mye tid på å få til et system som fungerte for alle parter. For 

kommune B sin del, som på sikt skal samlokaliseres, vil måten de håndtere usikkerheten 

enkelte av aktørene kan ha i forhold til å bli samlokalisert, samt hvordan arbeidsplassen 

utformes ha betydning for hvorvidt samlokaliseringen blir en suksess. Respondentene stiller 

seg allikevel jevnt over positivt til å samlokaliseres, og virker å ha en oppfatning om at 

samlokalisering kan bidra til å bedre samarbeidet mellom aktørene. Respondentene i 

kommune A hevder samlokaliseringen har bidratt til et bedre samarbeid, økt innsikt og 

kunnskap om hverandres tjenester, samt bidratt til en mer effektiv tjenesteyting. Dette er i tråd 

med blant annet Winsvolds (2011) studie «sammen for barn og unge – bedre samordning av 

tjenester til utsatte barn og unge», der samlokalisering trekkes frem som et viktig virkemiddel 

for å bedre samarbeid mellom ulike tjenesteaktører. 

Respondentene i kommune A og B omtaler samlokalisering i positiv forstand, men trekker 

frem at det viktigste er å ha fastlagte møter hvor ulike tjenesteaktører deltar. Dette er noe som 

tas opp av alle respondentene. I tverrfaglige møter er det som regel en bestemt agenda man 

skal igjennom, og tjenesteaktørene har gjerne en tydelig oppfatning om hva som skal drøftes 

før møtet starter. Respondentene i kommune B hevder samlokalisering kan bidra positivt til 

samarbeid, men at det er flere forhold som vil være av betydning. I likhet med Damman et al 

(2016) sin litteraturgjennomgang av hvilke effekter samlokalisering kan gi, trekker 

respondentene også frem ledelse som et viktig element.  Enhetsleder i kommune B beskriver 

at samordning av tjenestenes ledere er et viktig element for å fremme samarbeid. 

Hvor tett og nært aktørene synes det er nødvendig og hensiktsmessig å samarbeide på tvers 

har betydning for hvorvidt de ønsker å bli samlokalisert. Det kan tenkes at kommunens 

utfordringsbilde kan influere på tjenesteaktørenes oppfatninger om å bli samlokalisert. I 

kommuner hvor tjenestene opplever en stor pågang til hjelpeapparatene, vil behovet for å 

samarbeide trolig være større enn i kommuner med mindre pågang. Hvor komplekse og 

utfordrende sakene er har også betydning for hvorvidt det er nødvendig for tjenestene å 
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samarbeide. Tidligere erfaringer og personlige oppfatninger om samlokalisering er andre 

faktorer som kan sies å spille en rolle. Både kommune A og kommune B har erfaring fra å 

være samlokalisert, dog på noe ulike måter, men denne erfaringen kan bidra til å påvirke hva 

slags oppfatninger de har om det.  

Kommune A har lang erfaring fra å være samlokalisert, og omtaler tjenesten som en slags 

«pioner» blant kommunene i Norge. Barneverntjenesten og PP-tjenesten i kommune B var 

over lengre tid samlokalisert, men ble atskilt grunnet få muligheter til å ekspandere tjenestene. 

På sikt skal derimot barneverntjenesten, PP-tjenesten, Helsesøstertjenesten og andre helse – 

og sosial relaterte tjenester samlokaliseres i en lignende organisasjonsform som kommune A 

har. Det er dermed en kultur og vilje for å ville være samlokalisert. I kommune C fremstår 

ikke samlokalisering som ønsket eller som nødvendig. Det synes å være en mindre tro på at 

samlokalisering kan bidra til bedre samarbeid. Respondenten fra barneverntjenesten i 

kommune C viser blant annet til fortellinger hun har hørt fra andre barnevernsarbeidere, hvor 

de beskriver samlokalisering (og da særlig innføring av åpent kontorlandskap) som et 

forstyrrende element i arbeidshverdagen. 

7.3 Knappe ressurser og store saksmengder 

Tjenesteaktørenes arbeid er ofte preget av store saksmengder og knappe ressurser (Vabø 

2014:45). Respondentene oppgir at manglende ressurser ofte kan føre til konflikt i 

tverrfaglige samarbeidssituasjoner. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A gir 

uttrykk for at hun opplever dette i samarbeid med flere ulike tjenester og instanser: 

Man har en sånn forskyvning … altså, alle har knappe ressurser, også BUP, ikke sant? Så 

fremfor at de skal gå inn å veilede når de har utreda, så vil de at vi skal gjøre det siden de skal 

starte nye saker. Det samme ser vi jo med barnehage og skole. Vi ser jo det barnehager og 

skole kan tilrettelegge for å gjøre, mens man ønsker heller at vi skal komme inn å gjøre, sånn 

at de har meninger, de henviser veldig ofte siden de vil at vi skal si at de trenger ressurser! 

Mens vi ønsker å komme inn, siden vi ønsker at vi skal jobbe på lavest mulig nivå. Får skole 

og barnehagene ressurser, så blir jo barna tatt ut med egne, ikke sant? (…).  Når man hele 

tiden kutter i ressurser, som man har gjort i ganske mange år, så blir det enda større 

forventninger til hva hjelpetjenestene skal bistå til, og at vi alltid skal klare å «reparere» da. 

Men vi skal bare hjelpe de, ikke sant? (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten, kommune A) 
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I følge virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten har også andrelinjetjenesten Barne- og 

ungdomspsykiatrien (BUP) knappe ressurser i sitt arbeid. BUP fremstilles av flere av 

tjenestene som en annenlinjetjeneste med sprengt kapasitet.  Respondenten hevder BUP ofte 

vil at de skal ta over det veiledende arbeidet etter de har gjort en utredning, slik at de får lettet 

sine arbeidsbyrder. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten gir uttrykk for at dette kan øke 

konfliktnivået mellom tjenestene, ettersom tjenestene hennes virksomhet heller ikke har 

kapasitet til å ta på seg ekstra arbeid. Hun opplever ofte det samme i skole og barnehage, der 

de henviser til ulike tjenester for de ønsker å tydeliggjøre at de har behov for mer ressurser. 

Hun hevder at kutt i ressurser fører til at det stilles enda større forventninger til hva 

hjelpetjenestene skal bistå til. Det blir en desperat kamp om ressurser, der instansene som 

trenger hjelp (i dette eksemplet BUP, skole og barnehage), ønsker at hjelpetjenestene skal 

komme inn å gjøre arbeidet. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten oppfatning er at de skal 

bistå skole og barnehage med å tilrettelegge, fremfor «å gjøre for dem». 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C beskriver at knappe ressurser i de ulike 

tjenestene kan føre til utfordringer i tverrfaglige samarbeid. Hun viser til det tverrfaglige 

tiltaket kalt «kartleggingsteamet». Kartleggingsteamet består av representanter fra de ulike 

tjenestene. Hensikten med teamet er å fordele oppgaver som ligger i «gråsonen», samt drøfte 

saker der det er behov for tverrfaglig samarbeid. Hun beskriver at tjenestene ofte ikke ønsker 

å ta del i tverrfaglige samarbeid ettersom alle tjenestene opplever å ha store arbeidsmengder 

og knappe ressurser. Hun sier: 

 Istedenfor at man kommer inn med et sånt «denne skal vi løse», så er det mer sånn «hvem kan 

slippe å ha saken». Vår representant i teamet har til tider vært veldig frustrert (…). Hun kom 

en gang med et bilde som satt seg veldig, hvor det er noen som holder en ball også er det 

musikk, også den som har ballen når musikken har stoppa den må ha saken (…). Alt blir 

nesten sånn; «ok, vi har en som har asperger syndrom og masse utageringer» … også blir alle 

sånn, «kan ikke». (Barneverntjenesten, kommune C).  

I eksemplet får man ett inntrykk av at representantene i de ulike tjenestene kjemper for å ikke 

ta på seg saken. De gjør seg «utilgjengelige» ved å vise til hvordan de ikke har kapasitet eller 

ressurser til å bidra. Dette kan knyttes til Lipskys (2010) beskrivelse av klientorienterte mål 

som kommer i konflikt med organisasjonsorienterte mål. Han hevder bakkebyråkratenes 

mulighet til å tilpasse tiltak og behandling til den enkeltes klients behov ofte reduseres av 

organisasjonens behov for å behandle store arbeidsmengder ut i fra tilgjengelige ressurser 
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(Lipsky 2010:44). Lipsky viser også til hvordan bakkebyråkratene utvikler ulike tilpasnings- 

og mestringsstrategier for å tilfredsstille de ulike forventningene og kravene som stilles. En av 

disse tilpasningsstrategiene knytter seg til å prioritere de brukerne som er enklest å hjelpe. I 

eksemplet viser respondenten fra barneverntjenesten i kommune C at representantene fra de 

ulike tjenestene nærmest skriker ut at de ikke kan bidra når det kommer opp en bruker med 

store utfordringer.  

7.3.1 Oppsummering 

Tjenesteaktørene gir utrykk for at store saksmengder og knappe ressurser kan føre til 

konflikter i tverrfaglige samarbeid. Dette kommer til uttrykk ved at samarbeidsaktører enten 

prøver å få andre tjenester til å gjøre arbeidet, eller ved at de forsøker å unngå å involvere seg 

i tverrfaglige samarbeid. 

7.4 Idealistiske føringer 

De ulike tjenestene må forholde seg til offentlige føringer, instrukser, regler og rutiner i 

arbeidet sitt. I følge Lipsky (2010) fremstår offentlige mål og føringer som idealiserte, og har 

ofte ambisiøse, tvetydige og uklare mål (Lipsky 2010:40). Dette er noe som bekreftes av 

respondentene. Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten i kommune A sier: 

 De er tydelige, men samtidig vage om jeg kan si det sånn. De sier noe om retningen, men ikke 

så veldig tydelig på hvordan du skal komme dit, og det kan jo føre til at kommunene utvikler 

seg like forskjellig som de på mange måter har vært. Det vil ikke føre til noen felles 

arbeidsform, og det syntes jeg er litt synd, fordi det er såpass utydelig og det er såpass lite 

ressurser også. Muligheten for å jobbe sånn som høringene noen ganger sier avhenger jo helt 

av kapasitet og mulighet til å gjøre det. (Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten. 

Respondenten gir uttrykk for at føringene er idealistiske, og at de kan være vanskelig å 

oppfylle. Hun hevder de viser hvilken retning de ønsker tjenesteaktørene skal jobbe mot, men 

at de sier lite om hvordan det skal gjøres. I følge Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten fører 

dette til at kommunene utvikler seg veldig forskjellig, og kan vektlegge de føringene på ulike 

måter. Hun trekker også frem at det bevilges lite ressurser. Forskjellige kommuner kan ha 

ulike budsjetter å forholde seg til, noe som fører til at de kan være variasjoner med tanke på 

hvor stort spillerom de har til å sette inn ressurser. Respondenten hevder at muligheten til å 
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jobbe etter føringene vil avhenge av kommunens og tjenestenes kapasitet og ressurser. 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune A gir også uttrykk for at føringene sier lite 

om hvordan man skal oppnå målene i arbeidet: 

Det er veldig tydelig hva man ønsker, men mer utydelig om hvordan man skal få det til. Det 

kan virke som det er mange forventninger uten at det snakkes om rammer for hvordan få til 

disse tingene, eller hva vil konsekvensene av det være. Så kan det jo for oss i feltet være 

vanskelig å se hvordan vi skal få det til. Vi får jo ikke til det vi skal i dag, også skal vi få til 

enda mer uten at vi kanskje får noe mer ressurser. (Leder av barneverntjenesten, kommune A) 

Hun hevder de offentlige målene og føringene er ambisiøse. Hun påpeker at knappe ressurser 

gjør det vanskelig å arbeide etter føringene. Respondenten fra barneverntjenesten i kommune 

B opplever føringer fra statlige og mellomstatlige organer som utydelige. Hun viser til at det 

har vært en omorganisering i Bufetat og Bufdir i den regionen hun arbeider i, og at det kan 

være årsaken til at hun opplever de som utydelige: 

Nei, det er jo ikke det vet du. For det har jo blitt omorganisert nå i noen år. I bufetat og 

sånn, og budfir og alle de der, så det er jo bare helt tåkehav der nede. Jeg var på et 

møte i går, nå har fosterhjemtjenesten ny leder, nye inndelinger, ikke sant? Prøver å 

formidle hva er det som skal skje nå? Men vi har liksom ikke kommet ordentlig i gang 

på den nye strukturen da. (Leder av barneverntjenesten, kommune B). 

Hun forteller videre om en gang hun på et seminar for barneverntjenesten i den regionen hun 

arbeider i. I seminaret er det en representant fra Bufdir som starter sitt foredrag om å snakke 

om hvor god kontakt de har med de kommunale barneverntjenestene. Respondenten gir 

uttrykk for at dette er noe som de kommunale barneverntjenestene overhodet ikke kjenner seg 

igjen i: 

Også begynner de med å snakke om at det er så interessant, siden de har så mye kontakt med 

kommunene, også sitter kommunene der og bare (ser rundt og later som hun er forvirret), 

«hvem da?» (hehe). Det er ingen som har snakka med budfir, altså de snakker jo ikke med oss, 

så hvordan vet de hvordan vi har det? (Leder av barneverntjenesten, kommune B).  

Respondenten uttrykker misnøye, og gir inntrykk for at Bufdir ikke har forståelse for hvordan 

arbeidshverdagen til de kommunale barneverntjenestene er. Hun indikerer at det er lang 

avstand mellom Bufdir som styrer og har ansvaret for det statlige barne- og familievernet, og 

den kommunale barneverntjenesten.  
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 Enhetsleder i kommune B gir uttrykk for at hun føler det stilles flere krav til hva kommunene 

skal gjøre: 

Kommunene får stadig flere oppgaver. Og det skyves stadig flere oppgaver fra statlig nivå ned 

til oss. Både barnevern, PP-tjenesten og forebyggende (…). De har jo jobba helt bevist for å gi 

kommunene større og flere oppgaver for at kommunene skal føle at de må slå seg sammen.  

Det har vært en helt bevisst strategi, men så er det jo også sånn at man stadig ser behov for å 

forbedre ting og ser ting man burde gjøre noe med, og da er det kommunene som må gjøre noe 

med det, for alle bor jo i en kommune. Det blir på en måte hva man tenker at det offentlige har 

et ansvar for, blir bare breiere og breiere. (Enhetsleder, kommune B) 

Hun gir uttrykk for at kommunene stadig pålegges flere oppgaver fra statlig hold. Hun hevder 

det kan ha sammenheng med at det stilles flere krav til hva det offentlige skal ha ansvar for. I 

følge Grønlie (2004) er en av konsekvensene ved utvidelsen at velferdsstaten får et større 

fokus på individuelle rettigheter. Dette kan ha betydning for hvilke forventninger som stilles 

til hva det offentlige skal ha ansvaret for. Velferdsstatens utvikling har også hatt betydning for 

stat – kommune relasjonen, ved at staten har økt sin kontroll over kommunal 

forvaltning/kommunene. For kommunenes del har den statlige overtakelsen av velferdsfelter 

for egen styring og den økende andelen av detaljstyring medført tap av lokal autonomi og et 

mer begrenset prioriteringsrom (Grønlie 2004:644).  

7.4.1 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for respondentenes oppfatninger om statlige – og 

mellomstatlige føringer. I alle intervjuene ga respondentene uttrykk for at de statlige - og 

mellomstatlige føringene bar preg av ha en idealistisk dimensjon ved seg. Dette er i tråd med 

Lipsky (2010) beskrivelse av føringene bakkebyråkratene må forholde seg til. Flere av 

respondentene beskriver føringene som vage. Føringene gir et tydelig bilde på hva 

tjenesteaktørene skal arbeide etter, men at det uklart hvordan det skal la seg gjøre. 

Respondenten fra barneverntjenesten i kommune B hevder føringene ofte er uklare, men 

hevder dette kan komme av at det nylig har vært en omorganisering i Bufdir og Bufetat. 

Virksomhetsleder/leder av PP-tjenesten og leder av barneverntjenesten i kommunen A trekker 

frem manglende ressurser som en årsak til hvorfor føringene kan være vanskelige å oppnå. 

Enhetsleder i kommune B hevder kommunene stadig pålegges flere oppgaver fra statlig hold, 
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og at dette kan ha sammenheng med at det stadig stilles høyere krav til hva det offentlige skal 

gjøre. Dette er i tråd med Grønlie (2004) beskrivelse av velferdsstatens ekspandering. 
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8 Sammenfatning og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse hvilke utfordringer om muligheter kommunale 

tjenesteaktører fra henholdsvis helsestasjon- og skolehelsetjenesten (helsesøster), PP-tjenesten 

og barneverntjenesten, i tre forskjellige kommuner, opplever i tverrfaglige samarbeid. 

Innledningsvis la jeg frem følgende problemstillinger: 

 «Hvilke utfordringer og muligheter kommer til syne når ulike kommunale tjenesteaktører 

rettet mot barn og unge samarbeider?» 

Den overordnede problemstillingen følges opp av følgende forskningsspørsmål: 

1. Hva knytter utfordringene seg til, og hvorfor oppstår de?  

2. Hvilke forutsetninger må være til stede i tverrfaglige samarbeid? 

3. Hvilken betydning har tjenesteaktørenes rammer og betingelser i arbeidet for 

tverrfaglige samarbeid? (Eksempelvis ulike kjennetegn ved arbeidet deres, ressurstilgang, 

kapasitet etc.) 

4. Hvilken betydning har kommunens sosioøkonomiske sammensetning (befolkning) på 

tjenesteaktørenes arbeid og samarbeid 

5. Hvilken oppfatning har tjenesteaktørene om å være samlokalisert? Er det enklere å 

samarbeide når tjenestene er samlokalisert enn når de er spredt på ulike lokaliseringer? 

For å svare på disse forskningsspørsmålene tok jeg utgangspunkt i 9 intervjuer. Fordelingen 

av respondentene i de tre kommunene forholdt seg på følgende måte: 

Kommune A: I kommune A ble det avholdt tre intervjuer med en representant fra hver av 

tjenestene. En av respondentene hadde under datainnsamlingsprosessen en dobbel rolle, og 

fungerte både som virksomhetsleder og leder av PP-tjenesten.  

Kommune B: I kommune B ble det avholdt fire intervjuer med en representant fra hva av 

tjenestene, samt lederer av enheten.  



102 

 

Kommune C: I kommune C ble det avholdt to intervjuer. Det ene intervjuet var med leder av 

PP-tjenesten, mens det andre intervjuet var med teamleder av barneverntjenesten. 

Helsesøstertjenesten ønsket ikke å delta i undersøkelsen.  

Analysen i denne oppgaven er todelt. Første del av analysen tar for seg hvilke muligheter 

tjenesteaktørene tror samarbeid kan gi, hvilke forutsetninger de hevder må være til stede i 

tverrfaglige samarbeid, og hva som kjennetegner de vanskelige samarbeidene. Andre del av 

analysen tar for seg ulike forhold ved tjenesteaktørenes arbeid. De ulike forholdene knytter 

seg til respondentenes oppfatninger om sine kommuners utfordringsbilde og hvilke 

oppfatninger de har om samlokalisering. Del to av analysen tar også for seg kjennetegn ved 

tjenesteaktørenes arbeid. Det vises her til hvordan de må forholde seg til knappe ressurser, 

store arbeidsmengder og vage og idealiserende føringer. 

8.1 Muligheter, utfordringer og forutsetninger i 

tverrfaglige samarbeid 

Det er bred enighet om at tverrfaglig samarbeid i kommunal tjenesteyting kan gi flere fordeler 

(Glavin og Erdal 2018, Lauvås og Lauvås 2004, Nilsen 2017, Willumsen 2009, Winsvold 

2011). I denne oppgaven trekker respondentene frem at man ved å arbeide på tvers av fag- og 

tjenesteområder kan oppnå ny kunnskap, lettere oppdage mangler ved arbeidet, effektivisere 

arbeidet og bidra til at brukeren får et bedre og helthetlig tilbud. Elementene tjenesteaktørene 

trekker frem samsvarer med tidligere forskning om tema. Det understrekes derimot at visse 

forutsetninger må være til sted om samarbeidet skal lykkes. I denne studien fremhever 

tjenesteaktørene at det må være en synlig ledelse som følger opp, informerer og motiverer til 

samarbeid.  Det understrekes av flere av respondentene at samarbeidet må være et 

fokusområde i alle enheter/virksomheter og instanser i kommunen. De ulike tjenestene har et 

felles ansvar ovenfor «kommunens barn», og må ta ansvar for sin del i arbeidet. Dette 

fremheves som et viktig element av Bronstein (2003). Hun hevder de ulike aktørene i et 

samarbeid er avhengige av hverandre for å oppnå mål og resultater, og at hver part må ta 

ansvar for sin del i både suksess og feiling (Bronstein 2003:301). Hvis ikke lederne av de 

ulike tjenesten deler den samme helhetlige tankegangen, kan det oppstå utfordringer i 

tverrfaglige samarbeidssituasjoner.  
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Et annen forutsetning som trekkes frem i denne studien knytter seg til det å ha en felles 

problemforståelse. I følge tjenesteaktørene er avklaring av rolleforventninger et sentralt 

element i tverrfaglige samarbeid. Dette er i tråd med tidligere forskning (Glavin og Erdal 

2018). Respondentene gir utrykk for at dette er noe de arbeider kontinuerlig med, ettersom det 

ofte oppstår utfordringer i forbindelse med rolleforventninger. Baklien (2009) fant i sin studie 

om samarbeid mellom barneverntjenesten, skole og barnehage at «bildene» de ulike 

tjenesteaktører har om hverandre kan påvirke samarbeid. Dette kan også sies å være tilfelle i 

denne undersøkelsen. Spesielt barneverntjenestene opplever at eksisterende oppfatninger om 

tjenesten kan føre til utfordringer i samarbeidet. Respondentene fra barneverntjenesten gir 

uttrykk for at særlig skole og barnehage kan være skeptiske til deres arbeid.  

Flere av utfordringene tjenesteaktørene opplever i sitt arbeid og i samarbeid med andre 

tjenesteaktører, knytter seg ofte til manglende ressurser og kapasitet og ulike forventninger til 

hva de andre tjenestene kan bidra med i et samarbeid, og ulike forståelsesrammer. Lipksy 

(2010) beskriver at bakkebyråkratenes arbeid er preget av knappe ressurser og store 

saksmengder. Manglende ressurser og store saksmengder har stor betydning for 

tjenesteaktørenes arbeid. Noen av respondentene fremhever at samarbeidsaktører forsøker å 

gjøre seg «utilgjengelige» ved å vise til hvordan de ikke har kapasitet eller ressurser til å 

bidra. Dette kan knyttes til Lipskys beskrivelse av klientorienterte mål som kommer i konflikt 

med organisasjonsorienterte mål og tilpasningsstrategiene han hevder de tar i bruk for å 

håndtere arbeidet. 

I de vanskelige samarbeidene blir tjenesteaktørenes fagbakgrunn og ulike forståelsesrammer 

tydeliggjort. Tjenesteaktørene har en tendens til å «låse seg» til sin løsning når det er uenighet 

om hvordan man skal gå frem i vanskelige saker. De vil forsøke å argumentere og overbevise 

de andre tjenesteaktørene om at deres løsning vil være den beste. Dette kan knyttes til Abbott 

(1988) profesjonsteoretiske perspektiv, der han hevder at ulike profesjoner konkurrerer om 

jurisdiksjon over arbeidsoppgaver. Profesjonen som vinner frem i diskusjonen om hvilket 

løsningsalternativ som benyttes, vil ifølge Abbott styrke sin profesjonsstatus.  

I følge Lipsky er et av kjennetegnene ved bakkebyråkratenes arbeid at de må forholde seg til 

vage og idealiserte mål. Tjenesteaktørene bekrefter i denne studien at de opplever de statlige- 

og mellomstatlige føringene som idealiserte og ambisiøse. Respondentene gir uttrykk for at 

føringene kan være vanskelige å nå, ettersom de mangler ressurser og kapasitet. 
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8.2 Utfordringsbilde 

Kommunenes utfordringsbilde, forstått som sosioøkonomiske utfordringer i befolkningen, 

synes å ha betydning for tjenesteaktørenes arbeid og samarbeid. Kommune A skiller seg ut i 

denne studien. Tjenesteaktørene i kommune A gir uttrykk for at de sosioøkonomiske 

utfordringene tilknyttet kommunens befolkning påvirker tjenesteaktørenes arbeid. De gir 

uttrykk for at de opplever en stor pågang til det kommunale hjelpeapparatet. Dette synes å ha 

en ringvirkning i samarbeidet med andre sentrale tjenesteaktører. Det er allikevel ikke den 

eneste faktoren som spiller inn. Respondentene i kommune A beskriver at kommunen de 

arbeider i over lengre tid har kuttet ressurser. Det kan derfor antas at kombinasjonen av 

knappe ressurser og utfordringsbildet i kommunen fører til vanskeligheter i tjenesteaktørenes 

arbeid og samarbeid seg imellom.  

Tjenesteaktørene i kommune B beskriver at de har utfordringer i kommunen, men at det ikke 

er noe «ut over normalen». De beskriver at kommunen er «gjennomsnittlig» på det meste. 

Dette samsvarer med inntrykket man får ut i fra den utvalgte statistikken som benyttes i denne 

oppgaven.  

Tjenesteaktørene i kommune C gir uttrykk for at de har større utfordringer tilknyttet 

kommunens befolkning, sammenlignet med den utvalgte statistikken som benyttes i denne 

oppgaven. Respondenten fra barneverntjenesten beskriver at det er store demografiske 

forskjeller i befolkningen. Det kan ha sammenheng med at kommunen de siste årene har 

opplevd en stor tilflytting til kommunen, og at menneskene som har flyttet til kommunen 

befinner seg i ulike livssituasjoner.  

8.3 Samlokalisering 

Tjenesteaktørene har ulike oppfatninger om samlokalisering. Respondentene i kommune A og 

B har en positiv oppfatning om samlokalisering. De fremhever at samlokalisering fører til et 

bedre samarbeid mellom tjenesteaktørene, og at det bidrar til å senke terskelen for å ta kontakt 

med andre tjenester. Dette samsvarer med Winsvold (2011) studie. Spesielt respondentene i 

kommune A omtaler samlokalisering i positiv forstand. De gir uttrykk for at samlokalisering 

kan være et effektivt virkemiddel for å fange opp brukere, gi et mer helhetlig tjenestetilbud, 

og effektivisere arbeidet. I kommune C er respondentene mer usikre på hvilke eventuelle 

positive effekter samlokalisering kan ha. Respondenten fra barneverntjenesten i kommune C 
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viser til fortellinger fra andre tjenesteaktørers opplevelser med å være samlokalisert. Hun 

beskriver at de oppfatter samlokalisering som et forstyrrende element i arbeidshverdagen. 

Respondentene fra kommune C fremhever faste og hyppige møtepunkter som et viktig 

element for å bedre samarbeid mellom tjenestene. Dette fremheves av alle respondentene.  

De fleste respondentene fra kommune A og B har erfaring fra å være samlokalisert. I 

kommune B har PP-tjenesten og barneverntjenesten vært samlokalisert over en lengre 

tidsperiode. Ettersom de har erfaring med å være samlokalisert kan de lettere forholde seg til 

hvilke fordeler og ulemper samlokalisering kan gi. Kommune C har ikke denne erfaringen. Ut 

ifra tjenesteaktørene i kommune A og B sine beskrivelser om samlokalisering, synes 

samlokalisering å ha en positiv effekt på samarbeid.  

8.4 Styrker og svakheter ved studien 

En svakhet ved denne studien er at det er en relativt liten undersøkelse med få respondenter. 

Studien kan kun si noe om hva respondentene i mitt utvalg forteller om hvilke utfordringer og 

muligheter de opplever i tverrfaglige samarbeid. Hadde utvalget vært større, kan det hende at 

funnene hadde blitt annerledes. Utvalget i denne studien er også skjevt, noe som gjør at jeg i 

kommune C får et mer overfladisk bilde på enkelte av forskningsspørsmålene. Allikevel vil 

jeg påstå at jeg har fått mye fruktbar informasjon fra tjenesteaktørene i kommune C, og at 

deres bidrag til oppgaven har vært nyttig. En styrke ved denne studien er at de fleste funnene 

har samsvart med funn fra eksisterende forskning på feltet. Det kan bety at flere av 

respondentenes erfaringer og holdninger om utfordringer og muligheter ved tverrfaglig 

samarbeid, vil gjelde for tjenesteaktører i andre kommuner. Denne studien har vist at 

mulighetene ved tverrfaglige samarbeid er mange, om de nevnte forutsetningene er på plass. 

Den har også vist at det eksister flere utfordringer tilknyttet tjenesteaktørenes ulike 

forståelsesrammer og forventninger til hverandre. Forholdene ved tjenesteaktørenes arbeid 

byr også på store utfordringer. Tjenesteaktørene må forholde seg til store saksmengder i 

kombinasjon med knappe ressurser. Utfordringsbildet i kommunen kan påvirke 

tjenesteaktørenes arbeid. Hvorvidt tjenesteaktørene har tilstrekkelig med ressurser til å utføre 

arbeidsoppgavene sine vil ha stor betydning, for hvor stor effekt utfordringsbildet i 

kommunen har for tjenesteaktørenes arbeid.  
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8.5 Videre forskning 

Flere av respondentene i denne oppgaven gir uttrykk for at det kunne vært hensiktsmessig for 

både de og for skolen, om det ble et større fokus i skolen eller lærerutdanningen på hva de 

ulike tjenesteaktørene kan gjøre og hvordan ansatte i skolen kan håndtere barn med store 

utfordringer. I videre forskning om samarbeid mellom ulike tjenester, kan det være interessant 

å undersøke hvilke oppfatninger ansatte i skolen har om det. 
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Vedlegg 

Intervjuguide 

Introduksjon: 

 Du kan gjerne begynne med å fortelle litt om deg selv 

- Utdanning 

- Stilling 

- Antall år i den aktuelle tjenesten 

- Tidligere erfaringer i arbeidslivet 

 

 Utfordringsbilde 

- Hvordan vil du beskrive utfordringsbilde i kommunen? (generelle utfordringer 

og informasjon) 

- Er det noen utfordringer som stikker seg mer ut enn andre? 

- Hvordan jobber dere for å løse de utfordringene du nevner? 

 

 Tverrfaglig samarbeid 

Utfordringer: 

- I hvilke sammenhenger er det viktig å samarbeide på tvers av tjenester? 

- Er tverrfaglig samarbeid en viktig del av deres arbeid? 

 hvorfor/hvorfor ikke? 

- Beskriv en typisk tverrfaglig samarbeidssituasjon 

- Hvilke utfordringer oppstår når du samarbeider med andre tjenester? 

             hvorfor tror du de nevnte utfordringene oppstår? 

             hvor er det det kan skjære seg i et samarbeid?  

- Har dere en rutinehåndbok/veileder for hvordan man skal gå frem i 

tverrfaglige samarbeid? 

- Hva gjøres hvis et samarbeid ikke lykkes? 

- Er det enkelte enheter du skulle ønske dialogen var bedre med? 

- Er det enkelte tjenester du skulle ønske samarbeidet var bedre enn det er i 

dag? 
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- Hvilke forventninger har du til aktørene i tverrfaglig samarbeid? 

- Hvordan opplever du de andre tjenesteaktørenes forventning til din 

tjeneste? 

- Opplever du det som at de ulike aktørene har en lik problemforståelse om 

de sakene dere arbeider sammen om? 

- Pleier dere å prate om hvilke forventninger dere har til hverandre? 

- Hvordan er samarbeidet ut mot skole og barnehage? 

- Hvordan opplever du at skole/barnehage håndterer «vanskelige saker»? 

- Synes du tjenesten du arbeider i er godt nok bemannet for å løse de ulike 

utfordringene? 

 

 Muligheter ved tverrfaglig samarbeid 

- Samarbeid anses som et viktig element for å oppnå en helhetlig tjenesteyting. 

Hva tror du er den beste måten å arbeide på for å få en helhetlig og samordnet 

tjenesteyting?  

- Hvilke muligheter kan tverrfaglige samarbeidsprosesser gi? 

 

 Fokus 

- Har kommunen fokus på samhandling mellom de ulike hjelpetjenestene? 

- Vil du si det er et fokus på samarbeid i enheten/virksomheten du arbeider i? på 

hvilken måte? 

- Hva tror du er nøkkelen til å vedlikeholde trykket på samarbeid mellom ulike 

hjelpetjenester? 

 

 Organisering 

- Hvordan vil du beskrive den formelle overordnede organiseringen i kommunen? 

Fremmer organiseringen samarbeid? 

- Har du mye kontakt med kommunens ledelse? 

- Er du fornøyd med måten din tjeneste er organisert på?  

 hvorfor/hvorfor ikke 

- Hva er din oppfatning om samlokalisering? er det et ønske om det? (kommune B og C, 

kommune A er samlokalisert) 

- Hvilke positive effekter tror du samlokalisering kan ha? 



117 

 

- Hvilke negative effekter tror du samlokalisering kan ha? 

 

 

 

 

 

 


