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ABSTRACT  
  

In a specialized social services, there is a risk of lack of holistic approach to clients with  

complex problems. To reduce this risk, it is important to cooperate with other professions to 

get a complete picture of the client's complex situation. The study aims to investigate how 

social workers on the current unit within a specialized social work can experience how the 

work, with a holistic approach and collaboration in order to provide clients with complex 

problems, is done in practice. The study focuses on the extent to which social workers feel 

that collaboration occurs and in what form it takes, how the work on policies and procedures 

are implemented and followed. The study also aims to identify the obstacles and possibilities 

of collaboration, and how administrators receive comprehensive view of clients with complex 

problems and how they go about initiating cooperation. The collection of data have been 

made through individual interviews with five social workers from a economic support unit in 

a medium-sized municipality in northern Sweden. The analysis of the empirical material 

made by conventional content analysis, where the four themes showed in the material. These 

themes are varied forms of cooperation - individual and overall, policies and procedures, 

obstacles and opportunitets, as well as social workers degree of discretion to see the client's 

life situation and initiate cooperation based on the needs they see. The result shows that it is 

very different how social workers are working on the current unit, to get a holistic view and 

how they interact with other units and interaction operators. It is up to the individual social 

worker whether he uses his discretion to create a holistic approach. However, there are sev-

eral factors that affect the discretion and the client relationship, and affect the ability to inter-

act with others and to follow the procedures that are in operation. The main conclusion is that 

it is very important that everyone who works with a client is on board. Clients with complex 

problems can often have several professions that interact in a network around the client. It is 

enough that a single operator, unit or agency not understand, or want to cooperate, to the 

 client not will get the support he needs.  

    

  

Nyckelord: Handlingsutrymme, helhetssyn, hindrande och främjande faktorer för samverkan, 

implementering, komplexa problem, organisationsformer, samverkan, samverkansformer.  
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1. Inledning  

I dag lider allt fler av samsjuklighet och komplexa problem i Sverige. Den psykiska ohälsan är 

också omfattande och ökar (Sveriges kommuner och landsting, 2015) Många av de klienter 

som återfinns inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg har en komplex problembild. 

Med komplexa problem följer ett behov av individuellt anpassade insatser, det vill säga insat-

ser som är anpassade utifrån den unika individ och den unika situation som de avser, för att 

kunna åstadkomma långsiktiga förändringar (Blom, Morén & Perlinski, 2011). En förutsätt-

ning för att socialsekreterare i kommunernas individ- och familjeomsorg (IFO) ska lyckas 

med uppdraget att erbjuda individuellt anpassade insatskombinationer är helhetssyn (Blom et 

al., 2011). Helhetssyn är också en av de mest centrala utgångspunkterna i Socialtjänstlagen 

(Fridström Montoya, 2014).  

Forskning visar att en mera integrerad organisationsform av socialtjänstens IFO underlättar 

arbetet med klienter som har en komplex problematik på flera sätt. Bland annat genom att   

socialsekreterarna har bättre möjligheter till helhetssyn, individuellt anpassade insatser, eta-

blerande av bärande relationer samt samverkan inom och utanför den egna organisationen. 

Forskning visar också att klienterna har upplevt socialsekreterarnas helhetssyn som bättre 

samt att klienterna är mer nöjda med resultatet (Blom et. al., 2011). Å andra sidan så har 

forskning visat att arbetet i en integrerad organisationsform kan bli både tidskrävande och in-

effektivt (Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Dock har de flesta kommuner i Sverige idag en soci-

altjänst utformad utifrån en mer specialiserad organisationsform (Grell, 2016). Speciali-

seringen som organisationsform i Socialtjänstens IFO har till viss del ett empiriskt stöd i 

forskning, för att vara fördelaktigt vid väl avgränsade sociala problem (Sandlie et al., 2011 i 

Grell et al., 2013). Ett antal studier talar även för att specialisering kan leda till högre kvalité 

på utredningar inom skilda områden. Utredningstiden är kortare, utredningarna beskrivs som 

tydligare, mer lättlästa och fokuserade. Barnperspektivet blir tydligare och socialsekreterarna 

besitter mer målgruppsspecifika kunskaper. Andra studier har visat att socialsekreterare kan 

uppleva det som konfliktfyllt att ha både en utredande och behandlande roll (Grell et al., 

2013). Den kritik som forskarvärlden har riktat mot en organisatorisk specialisering är att 

denna organisationsform dels kan leda till en fragmentiserad och svåröverblickbar välfärds-

sektor och socialtjänst, men även till bristande helhetssyn (Grell et al., 2013). Ytterligare kri-

tik som har framkommit i forskning som riktar sig mot en specialiserad organisation, är bland 

annat att det kan medföra att enheter inom samma organisation kan ha olika värdering och syn 

på sina klienter, samt att förhållandet till yrkesrollen och arbetsuppgifter kan skilja sig åt 

(Grell et al., 2013).  

På en politisk nivå betonas ofta vikten av samverkan vid en specialiserad välfärdssektor, för 

att överbygga fragmentisering och främja helhetssyn för klienter med flera parallella kontakter 

(Grell, 2016). Samverkan har till och med kommit att kallas för välfärdsstatens nya arbetsform 

(Danermark & Kullberg, 1999). Trots detta visar Socialstyrelsens öppna jämförelser 2016 att 

många kommuner inte har utarbetade rutiner och överenskommelser mellan externa och in-

terna verksamheter (Socialstyrelsen, 2016). Grell menar också att samverkan i sig kan vara 

”lika mycket en utmaning som en lösning” (Grell, 2016 s. 51). Andra beskriver samverkan i 

syfte att främja utsatta gruppers sammansatta behov som ”utan tvekan en av det moderna väl-
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färdssamhällets största utmaningar” (Johansson, 2013 s. 303). Även om betydelsen av sam-

verkan i en specialiserad IFO har diskuterats på en politisk och beslutsfattande nivå, så säger 

forskningen ändå väldigt lite om i vilken omfattning samverkan förekommer, hur den kommer 

till uttryck och vilken betydelse den verkligen har för de klienter som har många parallella 

kontakter (Grell, 2016). När det gäller att omvandla politiska beslut i praktiskt handlande 

inom socialtjänstens IFO, så har handläggarna en nyckelroll. Lag och riktlinjer visar på att 

handläggare ska arbeta för en helhetssyn på klienterna och samverka när behov uppstår. 

Handläggare har emellertid ett handlingsutrymme och tolkningsföreträde i kontakten med kli-

enten som innebär att de har makt att definiera både klientens behov och vilka resurser som 

kan bli aktuella, samtidigt som de måste förhålla sig till lagarna och organisation i utförandet 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008).   

Sammanfattningsvis finns det forskning kring svårigheter med en specialiserad socialtjänst, 

där vikten av samverkan lyfts fram för att främja en helhetssyn på klienter med komplexa pro-

blem. Forskning visar att samverkan kan innebära svårigheter, något som i sin tur kan leda till 

negativa konsekvenser för klienterna. Vidare påvisar lagar, förordningar och riktlinjer vikten 

av helhetssyn och betydelsen av att samverka mellan olika verksamheter och aktörer för att 

skydda samhällets mest utsatta (exempelvis Socialtjänstlag 2 kap. 7§, 3 kap. 1§, 5 kap. 1§,  

Socialstyrelsen, 2012a). Ända visar det sig att inte alla kommuner har aktuella rutiner kring 

samverkan mellan olika aktörer (Socialstyrelsen, 2016). Det finns således kunskap om vikten 

av att samverka, men hur omsätts denna kunskap i praktiken? Det kan därför ses som viktigt 

och relevant att undersöka hur handläggare upplever arbetet med helhetssyn och samverkan 

samt hur de beskriver att detta omsätts i praktiken, för att ge klienter med sammansatta pro-

blematik ett långsiktigt och individuellt anpassat stöd.   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur handläggare vid en försörjningsstödsenhet vid en speciali-

serad socialtjänst kan uppleva att arbetet med helhetssyn och samverkan kring klienter med 

komplex problematik sker i praktiken. De centrala frågeställningarna är:  

● I vilken omfattning upplever handläggarna att samverkan i syfte att främja helhetssyn 

förekommer på den aktuella enheten, samt under vilka former?  

● Hur upplever handläggarna att den interorganisatoriska och intraorganisatoriska sam-

verkan fungerar utifrån de riktlinjer och rutiner som de har på arbetsplatsen?  

● Vilka hindrande och främjande faktorer upplever handläggarna i samverkan?  

● Vad upplever handläggare kan påverka handlingsutrymmet och klientkontakten i      

arbete med helhetssyn och samverkan utifrån klientens behov.  

  

1.2 Avgränsning  

Studien har avgränsats till yrkesverksamma handläggare vid försörjningsstödsenheten inom 

socialtjänsten i en kommun som har en specialiserad organisationsform av IFO. Avgräns-

ningen mot en specialiserad organisationsform har sin grund i att behovet av samverkan är 

som störst i en specialiserad organisationsform (för en utförligare förklaring, se inledningen). 
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Många av de som har en komplex problematik är också arbetslösa och kommer därför i kon-

takt med socialtjänsten då de har behov av ekonomiskt bistånd och bistånd i övrigt (Arbetsför-

medlingen & Socialstyrelsen, 2015). Därav är försörjningsstöd en enhet som kan komma i 

kontakt med klienter vars sociala problem är av väldigt skiftande karaktär. Handläggare vid 

enheten borde därför ha en hel del erfarenhet av hur samverkan kan se ut kring klienter som 

på olika sätt har en komplex problembild.   

1.3  Centrala begrepp   
I detta avsnitt förtydligas de begrepp som är centrala för studiens utgångspunkt.  

  

1.3.1 Organisatorisk specialisering  

Organisatorisk specialisering kan betraktas utifrån olika infallsvinklar. På socialtjänstens om-

råde är problembaserad specialisering den vanligaste formen. Problembaserad specialisering 

innebär att arbetet med olika typer av sociala problem fördelas på separata enheter, så att en 

enhet ansvarar för ekonomiskt bistånd, en annan ansvarar för missbruksfrågor och så vidare 

(Grell et al., 2013). Funktionsspecialisering å andra sidan innebär att stödjande och behand-

lande insatser i en organisation separeras från de utredande och beslutsfattande funktionerna. 

Majoriteten av Sveriges kommuner tillämpar både problemspecialisering och funktionsspecia-

lisering (Grell, 2016). I studien används enbart den övergripande benämningen specialiserad 

socialtjänst.  

1.3.2 Helhetssyn  

Helhetssyn kan vara ett svårfångat begrepp då det har flera innebörder (Bergmark, 1998). En 

aspekt av begreppet utgår från att människan är mångfacetterad och därmed kan människors 

behov inte delas upp i några enkla kategorier. För en organisation som möter individer med 

sociala problem så innebär det att de måste se till människans hela livssituation, istället för att 

enbart se till isolerade problem eller händelser. En annan aspekt av helhetssyn som har stor 

betydelse för det sociala arbetets praktik är att människan betraktas som del i olika samman-

hang. Familjen är ett exempel på ett sådant sammanhang. Utifrån den aspekten bör insatser i 

socialt arbete riktas mot flera olika nivåer (Grell et al., 2013). Helhetssyn är också en av de 

mest centrala utgångspunkterna i Socialtjänstlagen (Fridström Montoya, 2014). Socialtjänstre-

formen resulterade i en ny lagstiftning, Socialtjänstlag (1980:620) som trädde i kraft 1982. I 

stora delar är det samma lagtext som fortfarande gäller. Innan socialtjänstreformen fanns sepa-

rata lagar om möjligheten till ekonomiskt stöd från socialtjänsten, vård av barn samt vård av 

missbrukare. Nu ville lagstiftaren samla allt socialt arbete under samma lag.  

Socialtjänsten ska i sin samlade verksamhet ”…betrakta hela människan i hennes miljö och 

hennes samlade behov” (Fridström Montoya, 2014, s. 58).  
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1.3.3 Enkla, komplicerade och komplexa problem samt komplexa behov  

Av tidigare forskning framgår att socialt arbete inom socialtjänstens IFO är en verksamhet 

som i mångt och mycket arbetar med komplex problematik, även om både enkla och kompli-

cerade problem förekommer. Kortvarigt ekonomiskt bistånd till individer som inte har några 

behov av andra insatser som ett exempel på enkelt problem. Komplicerade problem som soci-

altjänsten har att hantera är exempelvis en utredning av ett familjehems lämplighet. Komplexa 

problem innebär att en och samma person har flera problem av skiftande karaktär, men som 

hänger samman och påverkar varandra (Blom et al., 2011). Till exempel så kan en individ 

vara både invandrare, ensamstående mamma med flera barn, arbetslös, deprimerad, drogpro-

blem och i konflikt med sin tidigare make (Blom, 2004). Vid komplexa problem kan det tän-

kas att expertis kan bidra med kunskap samtidigt som det inte garanterar en lösning eftersom 

varje komplex problemsituation är unik. Därför är det svårt att förutse hur det hela faller ut 

(Rogers i Grell, 2016; Blom et al., 2011). Begreppet komplexa behov är ett av flera begrepp 

som används inom den vetenskapliga litteraturen för att karaktärisera livssituationen för sär-

skilt utsatta och sårbara grupper och individer. Begreppet syftar vanligtvis på det faktum flera 

sociala problem eller svårigheter förekommer samtidigt och griper in i varandra på olika sätt 

(Grell, 2016).   

1.3.4 Samverkan  

Med interorganisatorisk samverkan avses den samverkan som äger rum mellan organisationer, 

medan begreppet intraorganisatorisk samverkan syftar på den samverkan som sker inom en 

organisation (Grell, 2016). När det gäller samverkan inom det människobehandlande verk-

samhetsfältet, så menar Grell att svensk vetenskaplig litteratur på området i huvudsak fokuse-

rar på interorganisatorisk samverkan. Intraorganisatorisk samverkan ägnas däremot betydligt 

mindre uppmärksamhet (Grell, 2016). Samtidigt så anger Socialtjänstlagen endast hur social-

tjänsten ska samverka med andra välfärdsorganisationer (exempelvis Socialtjänstlag 3:1, 5:1). 

Å andra sidan så betonar socialstyrelsen vikten av samverkan inom organisationen såväl som 

mellan organisationer, som en förutsättning för att kunna säkerställa kvaliteten i de insatser 

som socialtjänsten ger (Socialstyrelsen, 2012a). I studien används även de mera vardagliga 

benämningarna intern och extern samverkan synonymt med intra- och interorganisatorisk 

samverkan.  

1.3.5 Handlingsutrymme  

Socialtjänstens arbete utgår från Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är utformad 

som ramlag. Detta eftersom politiker inte kan fatta beslut om alla tänkbara situationer som kan 

uppstå i mötet med människor (Johansson, 2007). Kommunen har således stor möjlighet att 

utforma sin verksamhet (SOU 2005:34). Trots ett relativt starkt inflytande från politiker tillåts 

handläggaren via organisationen, att ha en stor frihet i klientarbetet för att kunna möta upp 

oväntade situationer och klienternas olika behov och reaktioner (Herz & Johansson, 2012). 

Handlingsutrymmet är med andra ord det utrymme, den grad av frihet som handläggare har att 

handla, bedöma, tolka och agera i, utifrån organisationens ramar och uppdrag. Handläggare 

har stor frihet i sitt arbete men är samtidigt styrd av lagar, regler överenskommelser och tradit-

ioner (Svensson et al., 2008). Handlingsutrymmet påverkas också av rutiner, professionella 
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tolkningar, individuella faktorer hos klient och handläggare och interaktionen mellan dem. 

Handläggarens frihet och ansvar ligger i hur handlingsutrymmet hanteras och utnyttjas av 

handläggaren, därav blir handläggarens egna personliga normer, kunskaper och egenskaper av 

största vikt (Svensson et al., 2008).   

2. Lagar och riktlinjer  
Då det övergripande syftet med studien är att undersöka hur handläggare vid en försörjnings-

stödsenhet kan uppleva samverkans betydelse för helhetssynen av klienter med komplex pro-

blematik, blir det av vikt att tydliggöra kontext och lagrum som är relevanta för studien och 

för den kommande analysen. Under detta avsnitt kommer Socialtjänstlagen belysas, samt 

kommunens ansvar och de rutiner och riktlinjer som finns kring samverkan i den kommun 

studien undersöker.  

2.1 Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen är till största del en målinriktad ramlag. Detta betyder att detaljregleringar 

undviks i största möjliga utsträckning, samt att verksamheten styrs genom mål och delmål 

som anges i lagen. Därmed finns ett tolkningsutrymme för de kommuner och domstolar som 

tillämpar lagstiftningen (SOU 2005:34). Socialtjänsten övergripande mål för samtliga verk-

samheter går att finna i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1§, där lagen beskriver att sam-

hällets socialtjänst ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i lev-

nadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet på demokratins och solidaritetens grund. 

Socialtjänstens arbete ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser, 

under hänsyn till människors ansvar för sin och andras situation. Verksamheten skall också 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Detta innebär att den 

enskilde måste ge sitt samtycke för att en handläggare ska kunna utföra vissa åtgärder, till ex-

empel om man behöver samverka kring en individ (Socialstyrelsen, 2012b). Både Social-

tjänstlagen (2001:453) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inrymmer sekretess 

och tystnadsplikt i syfte att skydda den enskilde.   

När Socialtjänstlagen (1980:620) infördes 1982 kom helhetssynen att vara ett centralt be-

grepp. Socialtjänsten skulle därmed ha en helhetssyn i arbetet och ta hänsyn till den enskildes 

totala sociala situation (JO Dnr 3882–1999). Frågor kring exempelvis ekonomi och behov av 

försörjningsstöd skulle inte bara ses isolerat utan också utgå från den enskildes övriga livssitu-

ation. Innan hade individ- och familjeomsorgen varit uppdelad i skilda områden som styrdes 

av olika lagar, vilket i större utsträckning gav en splittrad och ytlig bild av den enskildes situ-

ation (Socialstyrelsen, 2013). I samband med att Socialtjänstlagen trädde i kraft poängterades 

de att även om specialisering skulle kunna förekomma så skulle detta ske på ett sådant sätt att 

helhetssynen på olika problem inte försummades. Dock har det skett stora förändring i social-

tjänstens organisation sedan denna lag trädde i kraft. Förändringar som både inneburit en inte-

grering och specialisering av socialtjänstens organisation. Oavsett organisationsform kvarstår 

dock grundprincipen om helhetssyn i arbetet (JO Dnr 3882–1999).  
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2.2 Socialtjänstlagen – rätten till bistånd  

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet och i Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1§, 

beskrivs det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 

sin livsföring i övrigt. Lagen beskriver vidare att den som inte kan försörja sig men som kan 

arbeta, har rätt till försörjningsstöd om denne står till arbetsmarknadens förfogande. Något 

som ska förtydliga individens egna ansvar att tillgodose sina egna behov och försörjning 

(prop. 2015/16:136). Men om det finns godtagbara skäl har den enskilde ändå rätt till försörj-

ningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande enligt samma lag. 

Detta betonar att det i varje enskilt fall måste göras en individuell bedömning av den enskildes 

behov och förutsättningar (prop. 2015/16:136). Lagen belyser också att den enskilde genom 

biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker 

hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kravet om aktivt arbetssökande rik-

tar sig med andra ord inte till de som har andra hinder såsom sjukdom, behov av utredning av 

arbetsförmåga, arbetsträning eller social- eller medicinsk utredning. Istället blir tanken om re-

habilitering av betydelse när biståndet ska bedömas, för att möjliggöra att den enskilde kan 

leva ett självständigt liv. Andra insatser exempelvis vård, behandling, andra stödformer uti-

från behov sätts i första hand in, innan det kan ställas krav på den enskilde att stå till arbets-

marknadens förfogande (prop. 2015/16:136).  

2.3 Socialtjänstlagen – kommunens skyldighet att samverkan  

Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap 1 § beskriver att varje kommun svarar för socialtjänsten 

inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 

de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. En-

ligt 2 kap 6 § får kommunen även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskas-

san och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i 

syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till 

finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Finsam, får kommunen delta 

i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Denna samverkan kan i praktiken inne-

bära att socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård, gemensamt träffar 

den enskilde regelbundet under en period, och genom kartläggning och utredning gör en ge-

mensam arbetsplan med den enskilde för att skapa en långsiktig lösning. Det har visat sig en-

ligt rapporter att Finsam-insatserna har varit mycket positiva för de enskilda individer som be-

rörts (Socialstyrelsen, 2013). Vidare beskriver även Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 5 § att 

socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med ho-

nom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer 

och andra föreningar. När det gäller individer med missbruksproblematik så visar Socialtjänst-

lagen (2001:453) 5 kap. 9 §, att socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde missbruka-

ren får den hjälp och vård som denne behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall 

i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen full-

följs. 9 a § beskriver att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett 
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samarbete i fråga om personer med missbruksproblematik. Förvaltningslag (1986:223) 6 § tar 

även upp myndigheters skyldighet att samverka med andra myndigheter inom ramen för den 

egna verksamheten.  

2.3.1 Socialtjänstlagen - Samordnad individuell plan  

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården 

ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan enligt Socialtjänstla-

gen (2001:453) 2 kap. 7 § och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3f§. Planen ska upprät-

tas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina be-

hov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Planen ska när det är 

möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Av planen ska det framgå vilka insatser som 

behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon 

annan än kommunen eller landstinget, och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande 

ansvaret för planen.   

3. Den studerade kommunen  
Under detta avsnitt kommer den studerade kommunens struktur och vision kring samverkan 

att belysas, samt försörjningsstödsenhetens aktuella rutiner som beskrivs i Socialstyrelsens 

Öppna jämförelser 2016.   

3.1 Samordningsstruktur och vision för samverkan  

Landstingets hemsida i det län den aktuella kommunen ingår i beskriver att samordningsstruk-

turen i länet består av tre nivåer, där den första nivån består av politiker från berörda nämnder 

i kommunerna och landstinget. Den andra nivån består av högre tjänstemän från kommuner-

nas socialtjänst eller motsvarande samt landstingets hälso- och sjukvård. Den tredje nivån,  

Lokala samverkansgruppen, LSG arbetar för samverkan inom kommunen, mellan Kommu-

nen, Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen. Ledningsgruppen be-

står enligt kommunens hemsida av avdelningschefer från respektive myndighet, och gruppen 

ska verka för förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och för-

sörjning. Kommunen har en vision gällande samverkansarbete vilket ska utgå från medborgar-

nas bästa. Målet med samverkan är att möjliggöra bättre stöd för individer som har behov av 

insatser från fler aktörer samtidigt. De sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabilite-

ringsinsatser som kan komma ifråga för de enskilda individerna, ägs av de myndigheterna 

som ingår i gruppen och stöds med medel från samordningsförbundet. Samordningsförbund är 

ett fristående organ som leds av en styrelse och som förvaltar ekonomiska medel från Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun.  Kommunens hemsida be-

skriver att under 2015–2016 prioriterade LSG: ungas etablering, psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende, samt folkhälsa. De grundläggande principerna för denna samverkan är att arbetet 

ska vara gränsöverskridande, och baserad på helhetssyn före sektorsintresse. Ett hälsofräm-

jande synsätt ska vara i fokus och insatserna ska präglas av förebyggande åtgärder och folk-

hälsoperspektiv. 
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 Inom arbetet ska verksamheten aktivt pröva gränserna för det möjliga och även ha ett tydligt 

investeringsperspektiv.  

3.1.1 Kommunens värdeord och indelning  

Den aktuella kommunens dokument beskriver de värdeord som all personal ska arbeta utifrån. 

Värdeorden innefattar att individens behov ska vara i centrum och arbetet ska utgå från ett lös-

ningsinriktat arbetssätt där delaktighet är av största vikt. I arbetet ska de som arbetar inom 

kommunen utgå från helhetssyn, människors lika värde och se till olika människors behov. 

Verksamhetens effektivitet ska bygga på en helhetssyn och det ska finnas en förståelse och ett 

ansvar för gemensamma mål. De som arbetar inom kommunen uppmuntras även att engagera 

sig och att ta initiativ och genomföra förändringar, samt se möjligheter och arbeta tillsammans 

mot gemensamma mål.  

Kommunens hemsida beskriver att kommunen har en organisatorisk specialisering, dels uti-

från problemområde och dels utifrån funktion. Den aktuella försörjningsstödsenheten ligger 

under avdelningen social utredning vilken är en del av kommunens förvaltning. Avdelningen 

för social utredning är indelad i sex enheter utifrån olika verksamhetsområden där försörj-

ningsstödsenheten ligger tillsammans med enhet för mottagning och familjerätt, utredningsen-

heten, planeringsenheten, ensamkommandeenheten utredning och omsorgsenheten. Varje en-

het har handläggare med specifik kompetens inom varje område. Avdelningen är också för-

valtningens myndighetsavdelning som vid ansökan, anmälan eller begäran om yttranden från 

andra myndigheter ansvarar för att utreda, planera och följa upp ärenden inom sociallagstift-

ningens områden.   

3.1.2 Kommunens resultat i Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen gör en gemensam satsning för 

att generera jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader genom Öppna jämförel-

ser (exempelvis Socialstyrelsen, 2016). Målet är att skapa aktuella, lättillgängliga, tillförlitliga 

och användbara jämförelser över kvalitet, resultat och effektivitet inom socialtjänsten i Sve-

rige. Ett flertal enheter ingår i jämförelserna bland annat ekonomiskt bistånd och missbruk 

och beroendevård (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Försörjningsstödsenheten i stu-

dien har enligt Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd 2016, utarbetat en extern samverkan 

med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården och psykiatrin. Öppna jämförelser 

visar också att enheten har aktuella interna rutiner för samordning gällande våld i nära relat-

ioner, hemlöshet, barn och unga och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Däremot har försörj-

ningsstödsenheten inte någon aktuell rutin för samordning gällande missbruk, socialpsykia-

trin, familjerätt och LSS (Socialstyrelsen, 2016). Öppna jämförelser visar dock att många 

andra kommuner har betydligt färre aktuella rutiner och överenskommelse än den aktuella 

kommunen.  

 

 

 

http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/utredningsenheten.4.326697cc1373e67e03ee43.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/utredningsenheten.4.326697cc1373e67e03ee43.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/utredningsenheten.4.326697cc1373e67e03ee43.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/utredningsenheten.4.326697cc1373e67e03ee43.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/placeringsenheten.4.326697cc1373e67e03ee9a.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/placeringsenheten.4.326697cc1373e67e03ee9a.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/omsorgsenheten.4.326697cc1373e67e03ee74.html
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar/valfardsforvaltningen/socialutredning/omsorgsenheten.4.326697cc1373e67e03ee74.html
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
Detta avsnitt belyser olika teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning, som är relevant 

för kommande analys.  

  

4.1 Samverkansformer, uttryck och innebörd  

Samverkan som forskningsområde är relativt ungt. I slutet av 1990-talet fanns relativt lite 

forskning på området (Danermark & Kullberg, 1999). I samma takt som behovet av samver-

kan i välfärdssektorn har ökat så har även allt fler studier om samverkan genomförts. Trots 

tidigare forskning och olika definitioner om vad samverkan är så råder det stor oklarhet vad 

benämningen samverkan egentligen står för och dess innebörd beroende på vem man frågar. 

Den klarhet man kan utröna är att ordet har en positiv ton och ofta är likställt med samarbete, 

integrering samt samordning. Samverkan kan med sin innebörd påverka vilken aspekt den kan 

härledas till beroende på olika organisationer och professioners kultur. Det finns en teoretisk 

brist i tidigare forskning av vad samverkan är på ett konstruktivt och analytiskt sätt som kan 

förklara fenomenet på ett mer övergripande och generellt sätt (Sandström, 2007; Danermark 

& Kullberg, 1999). Samverkan behövs då komplexiteten i ärenden med individer som är i be-

hov av just samverkan av välfärdstjänster ökat (Axelsson & Axelsson, 2006, i Nordström et 

al., 2016). Den offentliga förvaltningen utgörs av ett system, där man ska utgå från att se en 

helhet. Denna helhet är inte alltid så lätt att se då detta system ofta är fragmentariskt, splittrat 

på olika stadier, då det finns en stor variation i utförande beroende på utförare och tolkning av 

lagar (Bengtsson & Melke, 2014).  

4.1.1 Samverkansformer  

Samverkan, samarbete och samordning är benämningar som ofta används för att beskriva 

samma innebörd, samverkan används mestadels som ett samlingsbegrepp. Samarbete kan visa 

sig mestadels i relationer med klienter eller kollegor, att man har ett samspel med varandra 

och det skapas en interaktion i till exempel nätverksträffar. Begreppet samordning påvisar hur 

ett samarbete kan vara möjligt genom att skapa struktur och möjligheter, till exempel via ruti-

ner på arbetsplatsen och på vilket sätt organisationens ledning möjliggör fenomenet. Samver-

kan kan användas gränsöverskridande. Bland annat kan samverkan förhindra att klienter faller 

mellan stolarna då det krävs att verksamheter hjälps åt över gränserna, att aktörerna stödjer 

ambitionen att arbeta mot samma mål för att stödja individen som behöver insatser. Genom att 

samverka så kan insatser bli mer kostnadseffektiva samt öka förståelsen och kunskapen sinse-

mellan aktörerna, både internt och externt (Socialstyrelsen, 2008). Samverkan kan visas ge-

nom flera olika former och de modeller som valts ut nedan är vanligt förekommande i tidigare 

forskning.   

4.1.1.1 Samverkansmodell 1   

Forskarna Horwath och Morrison nämner i sin studie fem nivåer för att nå full integration 

(Horwath & Morrison, 2007), vilket är en vanligt förekommande samverkansmodell:   
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1. Kommunikation  

2. Samarbete  

3. Samordning  

4. Koalition  

5. Integrering  

  

Samverkan kan brytas ner i olika nivåer såsom kommunikation, vilket används med fördel när 

man samtalar med varandra, informerar och utbyter erfarenheter i samförstånd. De menar att 

samarbete kan vara en gemensam strategi för att hjälpas åt från fall till fall, kan fördjupas vid 

behov. Samordning behövs för att på ett formellt sätt underlätta samarbetet då arbetet sker mer 

formellt och tydligt mellan enheter eller aktörer. Vidare benämner forskarna koalition som 

ofta används när man samverkar om specifikt avgränsbara frågor där en gemensam struktur 

följs samt integrering där organisationen samarbetar och skapar delaktighet mellan enheterna 

så samverkan blir mer sammanbundna till varandra (Horwath & Morrison, 2007).  

  

Samverkans betydelse präglas till stort av hur struktur och komplexitet styr verksamheten. Det 

har framkommit att det är av stor vikt att organisationer och myndigheter kan samverka för att 

få en helhetssyn av de klienter som kan falla mellan stolarna, därav behövs en integrering i 

den verksamhet som insatserna avser men att interna arbetsmetoder och styrning kan påverka 

samverkansformen. Det har även framkommit att samverkan i sin helhet inte fokuserat så 

mycket på klienter i ett större sammanhang utan fokus har länge funnits på en organisatorisk 

nivå, där samverkan utgått från professioners perspektiv. Efter olika maktstrukturer och socio-

politiska processer över tid, har klienter inte inkluderats, trots att man vill integrera med de 

berörda parterna, så saknas studier i detta (Horwath & Morrison, 2007).  

4.1.1.2 Samverkansmodell 2  

Andersson, Ahgren, Bihari Axelsson, Eriksson och Axelsson har sammanställt olika beskriv-

ningar av samverkansformer som förekommer i den vetenskapliga litteraturen (Andersson, 

Ahgren, Bihari Axelsson, Eriksson & Axelsson, 2011). Utifrån litteraturstudien har de sam-

manställt en modell där sju grundläggande modeller för samverkan utgör de vanligaste sam-

verkansformerna:  

 
 Figur 1: Olika modeller för organiserad samverkan placerad i nivåer utifrån verksamhetens behov.                   

Från Andersson et al., 2011  
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Informationsutbyte, där samverkan kan vara baserad på dels informella kontakter mellan aktö-

rer och enheter men även strukturerad samverkanspartner, sker både i muntlig och skriftlig 

form. Case management som för olika verksamheter samman, både indirekt och direkt, för att 

få till en gemensam förståelse och en gemensam plan gentemot klient och aktörer och enheter. 

Det tredje steget anordnas utifrån att gemensamt få till en dialog, interprofessionella möten, 

angående en individuell klient där olika verksamheter har ett gemensamt intresse av, klient 

kan både delta men även endast involvera de olika samverkansaktörerna. Syftet är att kunna 

enas om en gemensam linje att följa. Multidisciplinära team, där en grupp människor med 

olika spetskompetenser från olika verksamheter träffas för att utbyta information och gemen-

samt arbeta tillsammans under en tid. Partnerskap, där formella överenskommelser och avtal 

utgör grunden i samverkan mellan olika verksamheter, kan involvera flera aktörer. I detta steg 

involveras att aktörer har olika ansvar gentemot klient och varandra. Samlokalisering, som ut-

görs genom att skapa en samverkan med enheter inom samma lokaler. Där kommunikationen 

kan ske personligen mellan samverkansaktörer eller enheter, det kan skapa en positiv effekt av 

en gemensam aktör gentemot klient och andra professioner. Det sjunde och sista trappsteget är 

finansiell samordning som är det steg som innebär störst komplexitet då det både ska vara en 

enad aktör eller enhet men även att deras ekonomi har slagit samman. Den finansiella samord-

ningen ska vara till för gemensamma projekt och planeras i samförstånd. Variationer och 

kombinationer kan förkomma mellan dessa modeller då en och samma verksamhet ofta kan ha 

olika behov och vara olika starka i de olika samverkansfrågorna (Andersson et al., 2011).  

4.1.1.3 Samverkansmodell 3   

En benämning som ofta används i samband med samverkan är integration, att man försöker se 

olikheter och likheter som en helhet, att man för dem samman. Enligt tidigare forskning finns 

det två grundläggande tillvägagångssätt för att skapa en integration, genom hierarki och mark-

nad, som framkommit genom den internationella ekonomiska teorin (Williamsson, 1975, i 

Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).    

   

Figur 2: Modell med vertikal och horisontell integrering. Från Nordström et al., 2016   

Den del av integration som styrs av hierarki, styrs av den organisatoriska strukturen som styr 

sina medarbetare eller samarbetspartners. Detta i jämförelse med marknadsintegrering där 
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samverkan sker genom den fria konkurrensen mellan samarbetspartners. Detta kompletteras 

med ett tredje tillvägagångssätt av integration genom att använda sig av de nätverk som fram-

kommit genom kommunikation mellan andra aktörer eller enheter (Powell 1990; Thompson 

m.fl., 1991, Hvinden, 1999, i Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

4.2 Implementering  

En teoretisk utgångspunkt i implementeringsforskning är relevant för denna studie. Inom 

forskningen råder ingen konsensus kring hur implementering bör definieras och det saknas en 

gemensam begreppsram inom området (Guldbrandsson, 2007). En definition av implemente-

ring är att “realisera, applicera eller sätta i verket planer, idéer, modeller, normer eller poli-

cys” (Guldbrandsson, 2007, s. 9). När beslut inte genomförs på så sätt som det ursprungligen 

är tänkt talar man om implementeringsproblem. Det kan beskrivas som det gap som uppstår 

mellan mål och faktiska resultat (Hertting, 2014).  

4.2.1 Implementeringsprocessen  

Implementering ska förstås som en process och inte en händelse (Meyer & Goes, 1988; Denis,  

Hébert, Langley, Lozeau & Trottier, 2002). I en forskningssammanställning redogör  

Guldbrandsson för hur implementeringsprocessen kan sammanfattas i ett antal faser  

(Guldbrandsson, 2007):  

Fas ett: Det finns ett behov eller ett problem i organisationen. Någon får en idé om en ny me-

tod eller ett nytt arbetssätt som kan tillgodose behovet.  

Fas två: Efter att idén har presenterats så görs en bedömning av om förslaget kan möta beho-

vet. Bedömningen ligger till grund för ett beslut. För att åstadkomma en faktisk förändring så 

bör beslutet vara fattat på rätt nivå i organisationen.  

Fas tre: Handlar om att planera och ordna för att idén ska kunna förverkligas. Att se över lo-

kaler och utrustning, samt anpassa organisationen är några exempel. Från och med detta steg 

börjar implementeringsprocessen kräva resurser av olika slag.  

Fas fyra: Denna fas handlar om att åstadkomma en faktisk förändring. Det kan innebära åtgär-

der som syftar till att höja kunskapsnivån, förändra kulturella aspekter eller förbättra organi-

sationens förmåga. Sådana åtgärder kan vara utbildning, praktisk träning och tid för att låta 

det nya arbetssättet mogna.  

Fas fem: Innebär att metoden eller arbetssättet integrerats i verksamheten och allt mer kommit 

att betraktas som självklar. Därefter följer utvärdering och eventuellt anpassning utifrån lokala 

förutsättningar.  

Fas sex: Innebär att metoden eller arbetssättet tas för givet oberoende av faktorer som perso-

nalomsättning, omorganisationer eller politiska förändringar. Den har blivit institutionaliserad 

(Guldbrandsson, 2007).  

4.2.2 Faktorer som påverkar implementeringsprocessen. 

Implementering av beslut påverkas av olika faktorer, som hur väl utrett och förankrat beslutet 

är ute i verksamheten. När ett beslut förändras under genomförandet så kan man i en utvärde-
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ring tala om antingen teorimisslyckanden eller genomförandemisslyckanden. Teorimisslyck-

ande innebär att man har tänkt fel i beredningen av frågan, medan genomförandemisslyckande 

beror på förhållanden inom den organisation där beslutet ska implementeras (Bengtsson, 

2012). Dessa organisatoriska förhållanden sammanfattas vanligtvis med tre ord i implemente-

ringslitteraturen: förstå, kunna och vilja (Bengtsson, 2012; Sannerstedt, 2001; Alexandersson, 

2006). Hertting menar att gräsrotsbyråkraten utgör den yttersta länken i implementeringsked-

jan genom att det också är den som i praktiken ska genomföra beslutet (Hertting, 2014). För 

denna studie skulle det innebära att handläggarna förstår beslutsfattarnas beslut och intention 

med besluten, samt att handläggarna har tillräckligt med resurser av olika slag för att de ska 

kunna genomföra beslutet. En förutsättning är också att handläggarna vill genomföra beslutet 

(Sannerstedt, 2001).  

  

Guldbrandsson sammanställer olika faktorer med betydelse för implementeringsprocessen. 

Metoder där implementeringen har lyckats har vissa gemensamma drag. En främjande faktor 

är att metoden eller arbetssättet ska upplevas som relevant. Det förutsätter att det finns ett ut-

talat behov som kan mötas med den aktuella metoden eller arbetssättet. Andra främjande fak-

torer är att de nya metoderna eller arbetssättet har fördelar jämfört med de som redan används, 

att de överensstämmer med de värderingar som den som ska genomföra det hela har. Det är 

främjande om de är enkla och kan anpassas utifrån behov. Forskning har även kunnat visa på 

faktorer av betydelse som är kopplade till själva implementeringsprocessen. Om flera insatser 

kombineras genererar det i bättre resultat. Insatserna kan till exempel vara erbjuda utbildning, 

praktisk träning, återkoppling och konsultation. Det kan även vara att förmedla riktlinjer för 

nya rutiner. Att tidigt involvera de som ska sköta implementeringen i praktiken, i planerings-

arbetet, kan vara en främjande faktor. En långsiktig resursfördelning ökar även chansen för en 

lyckad implementering. Individuella faktorer kan även få stor betydelse. En del individer kan i 

högre utsträckning än andra påverka, utifrån auktoritet, expertstatus eller högt förtroendekapi-

tal bland medarbetare. Dessa kan både stötta och motarbeta implementeringsprocessen. Även 

organisatoriska faktorer som en positiv inställning till förändring, tydliga strategiska visioner, 

starka ledare samt att nyckelposter innehas av visionär personal (Guldbrandsson, 2007).  

4.3 Hindrande och främjande faktorer i samverkan.   

Flertalet samverkansforskare har kartlagt faktorer som verkar hindrande och främjande för 

samverkan inom och mellan människovårdande organisationer. Förutom hindrande och främ-

jande faktorer så har forskning konstaterat en rad olika risker med samverkan. De hinder som 

finns för samverkan bottnar framför allt i olikheter mellan de inblandade aktörerna, samtidigt 

som de olikheter som finns även kan vara viktiga framgångsfaktorer (Overtveit, 1996 i Axels-

son & Bihari Axelsson, 2013).   

4.3.1 Kategorisering utifrån strukturella och kulturella förhållanden.  

Axelsson och Bihari Axelsson kategoriserar olika hinder för samverkan utifrån strukturella 

förhållanden och kulturella erfarenheter. Både strukturella förhållanden och kulturella hinder 

handlar om olikheter mellan professioner och organisationer. Ett strukturellt hinder kan vara 

olika regelverk, vilket innefattar olika lagar och förordningar, föreskrifter och regler som de 
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samverkande organisationerna har att rätta sig efter. Ett annat hinder av strukturell karaktär är 

olika ekonomiska förutsättningar, vilket kan innefatta ekonomiska restriktioner samt skilda 

budgetar och ansvarsområden. De olika aktörerna kan även ha olika politiska uppdrag och di-

rektiv. De sista av de strukturella hindren har att göra med administration vilket kan innefatta 

olika administrativa gränsdragningar inom och mellan organisationer, samt olika informat-

ionssystem och databaser. Kulturella företeelser innefattar skillnader i både de professionellas 

och organisatorisk kultur. De kulturella hindren hänger samman med de strukturella hindren. 

Kulturella hinder kan vara olika synsätt på klienten eller patienten, något som i sin tur kan ha 

sitt ursprung i strukturella skillnader i form av olika regler och föreskrifter samt skillnader i 

utbildningsbakgrund. Andra kulturella hinder är företeelser som försvårar kommunikationen 

och ett samarbete grundat i förtroende. Sådana företeelser kan vara beteendemönster, språk-

bruk, samt olika attityder och värderingar. En företeelse som har ett tydligt samband med både 

struktur och kultur är revirbevakande beteende. Enligt Axelsson och Bihari Axelsson är detta 

något som “Förekommer i de flesta organisationer, framför allt hos chefer som är ansvariga 

för ett avgränsat verksamhetsområde” (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 28).  

De kulturella hindren ofta de svåraste att övervinna. De strukturella hindren kan vara möjliga 

att övervinna förutsatt att det finns en vilja att samverka mellan alla aktörer (Andersson et al., 

2011).  

4.3.2 Hindrande och främjande faktorer är som två sidor av samma mynt.  

Hindrande och främjande faktorer beskrivs ofta med hjälp av samma termer i olika litteratur 

på området (Axelsson et al., 2013). Ofta beskrivs hur en och samma företeelse både kan 

främja och hindra samverkan, beroende av hur den hanteras. På så sätt förefaller de vara två 

sidor av samma mynt (Axelsson et al., 2013; Germundsson, 2011). Germundsson redovisar en 

sammanställning av hindrande och främjande faktorer i bokstavsordning, just utifrån detta re-

sonemang. Att de placeras i bokstavsordning innebär även att den inte rymmer någon värde-

ring av vilka faktorer som är av större betydelse än andra (Germundsson, 2011)  

 

 

  

Figur 3 Hindrande och främjande faktorer. Från Germundsson, 2011   
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Även andra forskare har undersökt olika faktorer som verkar främjande och hindrande på 

samverkan. Danermark och Kullberg har sammanställt faktorer som hämmar och främjar sam-

verkan (Danermark & Kullberg, 1999).  

De tar upp följande faktorer som främjande:  

• Att verksamheterna är organiserade i närheten av varandra, helst i samma hus.  

• Verksamheterna har en samordnad finansiering, administrativ och politisk ledning.  

• Att få till stånd ett lagarbete som involverar alla berörda organisationer.  

• Att alla nivåer i de organisationer som ska samverka involveras.  

• Att ansvarsfördelningen är lämplig och tydlig (Bohman & Westerlund, 1997 i Danermark 

& Kullberg, 1999).  

• Yttre faktorer: exempelvis en gemensamt överenskommen kostnads och ansvarsfördel-

ning.  

• Inre faktorer: Den medverkande personalens motivation, yrkesidentitet, erkännande och 

respekt från övriga aktörer (Bång & Rudstam, 1984 i Danermark & Kullberg, 1999).  

Boklund resonerar kring en möjlig väg för att förbättra båda intraorganisatorisk interorganisa-

torisk samverkan inom Socialtjänstens Individ och familjeomsorg. Förslaget går ut på att en 

person utses som får en nyckelroll i samverkan och håller samman alla kontakter (Boklund, 

1995).  

4.3.3 Ringar på vattnet.  

Andersson, Ahgren, Bihari Axelsson, Eriksson och Axelsson har gjort en litteraturstudie över 

internationell forskning om samverkan vid rehabilitering. Författarna har bland annat sam-

manställt olika hämmande och främjande faktorer vid samverkan. Om de medverkande aktö-

rerna lyckas överbygga hindren så kan det å andra sidan bli en tillgång, en främjande faktor. 

Forskningen visar hur det olika faktorerna kan påverka och påverkas av varandra (Andersson 

et al., 2011):  

Kommunikation: Flera av de hinder som finns i samverkan kan härledas till kommunikation. 

En bristfällig kommunikation eller dialog kan leda till att det blir svårt för de olika aktörerna 

att se de olika roller och ansvar som var och en av de medverkande har i samverkan. Det kan 

också vara så att de medverkande har olika syn på syftet och målet med samverkan.  

Tillit: mellan de samverkande organisationerna och de professionella som ingår i samarbetet. 

Tillit kan komma med en bra kommunikation, men kan även följa med efter en lång tids sam-

arbete. Författarna menar att forskning visar på att tillit tar lång tid att bygga upp, men kan ra-

seras på väldigt kort tid. Därför är det viktigt att det ges tillräckligt med tid till samverkan 

samt att det finns en kontinuitet under längre perioder.  

Revirbevakande beteende: Brist på tillit kan framkalla ett revirbevakandebeteende som verkar 

hindrande på samverkansprocessen, men det finns även andra hindrande faktorer som hör 

samman med revirbevakande beteenden. Om de organisationer som samverkar enbart eller till 



 

19  

  

stor del fokuserar på sina intressen och vad de ska få ut av samverkan, är en faktor. Det kan 

också handla om en tävlan om makt och resurser mellan de professionella som medverkar.  

Den här typen av hinder kan leda till en fragmentering mellan de samverkande aktörerna som 

i sin tur kan vara väldigt skadlig för samverkan.  

Motsatsen till revirtänkande är när de samverkande aktörerna klarar av att etablera en gemen-

sam plattform. En gemensam plattform bygger på ömsesidig tillit samt att det är den gemen-

samma klientens eller patientens behov som står i centrum. En gemensam plattform kan inklu-

dera ett gemensamt syfte och mål med samverkan. Det kan även innebära ett gemensamt 

språkbruk för att underlätta kommunikationen samt en gemensam kultur kring samverkan. Det 

senare är faktorer som kan ta tid att bygga upp, men övning ger färdighet.  

Commitment: Samverkansuppdraget bygger på bygger på kommunikation, tillit samt en ge-

mensam grund för samverkan. Men målgruppen har även en stor betydelse för samverkan. Det 

kan vara en främjande faktor att målgruppen är väldefinierad, men en hindrande faktor om det 

finns olika syn på vilka som ingår i den. En annan aspekt med betydelse för hur väl uppdraget 

faller ut, är vilka aktörer som deltar. Om alla relevanta aktörer finns representerade så blir det 

en främjande faktor, men om någon viktig aktör saknas så blir det en hindrande faktor.    

Regelverk: Olika lagstiftning, riktlinjer och rutiner kan vara en hindrande faktor. Det kan 

bland annat handla om lagstiftning kring sekretess, som kan försvåra samarbetet mellan pro-

fessionella. Lagar och riktlinjer kan också förändras över tid hos de olika samverkande aktö-

rerna, vilket kan medföra att nya hinder för samverkan uppstår. Å andra sidan så kan rutiner 

och riktlinjer i form av formella procedurer för samverkan och systematisk planering vara 

främjande.  

Ledarskap: Det finns både hämmande och främjande faktorer kopplat till ledarskap. En ledare 

med revirtänkande beteende är ett hinder för samverkan. Författarna menar att motsatsen till 

en sådan ledare är en altruistisk ledare. En altruistisk ledare är en ledare som är beredd att ge 

upp sitt eget revir om det leder till att utgången för klienten eller patienten ur ett helhetsper-

spektiv blir bättre. Det är också en främjande faktor när ledarskapet stöttar, ger tid eller andra 

resurser för samverkan samt mandat till de professionella som representerar organisationen 

(Andersson et al., 2011).  

4.3.4 Risker med samverkan.  

En del risker med samverkan har också kunnat identifieras i tidigare studier. En uppenbar risk 

är att samverkan blir ett självändamål. En annan risk är att samverkan tar mycket tid från 

verksamheter, vilket kan gå ut över klientarbetet. De deltagande individerna kan även ställas 

inför motstridiga krav som kan vara svårhanterliga. Den egna organisationen ställer krav som 

är svårförenliga med de krav som samverkande aktörer ställer. Ytterligare en risk är att sam-

verkan leder till nya gränsdragningar som i sin tur leder till nya behov av samverkan. Detta 

kan i sin tur leda till att nya samordningsorgan eller samrådsformer utvecklas, vilket kan inne-

bära en ny form av byråkrati (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  
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4.4 Handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrater och klientrelationer  

Då studien till viss del ämnar undersöka hur handläggare vid en försörjningsenhet kan uppleva 

handlingsutrymmet i arbetet med klienter med komplexa problem kan det bli relevant att be-

lysa teoretiska perspektiv på vad som kan påverka handläggarna i deras yrkesarbete. Därför 

kommer teoretiska begrepp kring gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme att beskrivas mer 

djupgående under detta avsnitt.  

Handläggare inom socialtjänsten är betydelsefulla exempel på gräsrotsbyråkrater (Sannerstedt, 

2001), även myndighetsutövare inom Försäkringskassan, sjukvården och Arbetsförmedlingen 

utgör ytterligare exempel på gräsrotsbyråkrater (Svensson et al., 2008; Dunér, 2006). Det 

finns olika benämningar på dessa byråkrater och kan, beroende på författare, benämnas både 

som närbyråkrater, frontlinjebyråkrater, gatubyråkrater och gräsrotsbyråkrater (Sannerstedt, 

2001; Dunér, 2006; Herz & Johansson, 2012; Johansson, 2007). Dessa begrepp har till stor del 

utvecklas från Michael Lipskys teori kring Street-level bureaucracy, där dessa byråkrater defi-

nieras utifrån att de är offentligt anställda tjänstemän som har direktkontakt med medborgarna 

och fattar beslut om andra människors livssituation (Lipsky i Johansson, 2007). Tjänstemän-

nen har ofta stor handlingsfrihet i sin yrkesutövning när de utformar och verkställer de poli-

tiska besluten som gäller för den enskilde. De politiskt viktiga besluten tas utifrån detta på or-

ganisationens lägsta nivå (Sannerstedt, 2001). Johansson problematiserar Lipskys syn och ser 

gräsrotsbyråkraten, så som han benämner det, i ett vidare perspektiv och inte i lika stor grad 

utifrån en politisk kontext. Johansson är mer intresserad av gräsrotsbyråkraten utifrån ett orga-

nisatoriskt sammanhang, hur handlingsutrymmet kan begränsas och variera utifrån organisat-

ionen och arbetets art. Johansson har också ett vidare perspektiv på kontakten med klienterna 

och menar att kontakten kan variera utifrån gräsrotbyråkratens arbetsuppgifter, där både munt-

lig kontakt via telefon och skriftlig kontakt via brev bör ingå i definitionen av gräsrotbyråkrat 

(Johansson, 2007).   

  

Handlingsutrymmet uppstår då politiker inte kan detaljstyra, eller skapa lagar för alla tänkbara 

situationer av komplex karaktär (Johansson, 2007). Politiker delegerar i stället ett visst hand-

lingsutrymme genom ramlagar till förvaltningarna och vidare till tjänstemännen. Socialtjänst-

lagen är en sådan ramlag som ger kommunerna till viss del fria händer att utforma socialtjäns-

ten efter egna förutsättningar (SOU 2005:34). Handlingsutrymmet begränsas således av de la-

gar och kommunala riktlinjer som organisationen arbetar efter, men lämnar likväl ett utrymme 

för tolkning från gräsrotsbyråkratens sida. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten har en stor 

handlingsfrihet för att kunna tillgodose klientens många gånger unika situation och behov 

(Nordlander, 2006). Socialsekreteraren arbetar sålunda med krav från två håll. Både krav från 

klienten som ser situationen från sitt perspektiv och förväntar sig insatser utifrån detta, och 

krav från organisationen som bland annat fordrar att klienten ska förenklas till en byråkratisk 

identitet, en diagnosbar klient. Det är upp till gräsrotsbyråkraten att knyta samman och förena 

klientens behov med organisationens uppdrag så att dessa båda parter upplever det som rätt 

och riktigt (Svensson et al., 2008). Klientens oförutsägbarhet innebär svårigheter för organi-

sation. Svårigheterna beror på krav på organisatorisk effektivitet, personalkompetens och be-

hovet av att se klienten som föremål för åtgärder eller insatser. För att hantera klienterna 
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måste det ske en förenkling. Denna förenkling benämner Johansson som administrativa kate-

gorier, som utgör den ram som individen måste formas efter för att passa in och för att ta del 

av de insatser som organisationen erbjuder. Förenkling sker då organisationen så effektivt som 

möjligt ska kunna erbjuda stöd till en stor mängd klienter som hanteras inom organisationen 

(Johansson, 2007). Förvandling av individ till hanterbar klient benämner Johansson förövrigt 

som konstruktion av en klient.  

  

Gräsrotsbyråkraten arbetar med människor och ska utifrån lag möjliggöra individuell bedöm-

ning men också tillförsäkra klienten lika behandling (Nordlander, 2006). De ska i kontakt med 

klienten göra individuella tillämpningar av allmänna regler och direktiv (Johansson, 2007). 

Gräsrotsbyråkraten kan i komplicerade fall hänvisas till att använda sig av improvisation och 

sunt förnuft, då alla situationer inte kan preciseras i formella regler. Genom detta kan gräsrot-

byråkraten rättfärdiga sitt handlande antingen genom att denne av rättviseskäl följt ett normalt 

tillvägagångssätt eller genom att denne gjort individuella bedömningar som gräsrotbyråkraten 

förutsätts göra (Sannerstedt, 2001).  

  

Under senare år har rapporter och forskning visat på att socialtjänsten har stora problem med 

hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Ansvaret för att hantera obalans mellan 

krav och resurser, har förlagts på den enskilda medarbetaren. Socialsekreterarna får svårt att 

utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt, och de kan tvingas att arbeta över och ta med sig ar-

betet hem. Arbetsbelastningen kan också leda till att socialsekreterarna sjukskriver sig eller 

tvingas sänka ambitionen och kompromissa med de egna professionella bedömningarna. Ar-

betet kan på så vis komma att förenklas. Det finns också en tydlig trend att socialsekreterarna 

får mindre tid till direktkontakter med klienterna och att arbetet ofta styrs av akuta händelser 

(Arbetsmiljöverket, 2016; Tham, 2008). När gräsrotsbyråkraterna är belastad av många ären-

den kan de tvingas att rutinbasera arbetet, göra prioriteringar, ordna kösystem och ta sig mer 

tid åt vissa ärenden. Byråkraterna kan också använda sig av olika strategier för att undkomma 

tunga ärenden. De kan begränsa efterfrågan på tjänster genom att minska informationen kring 

tjänsterna, de kan också göra sig mindre tillgängliga och hänvisa klienterna till andra myndig-

heter, samt välja ut enkla väldefinierade ärenden istället för att ta sig an de mer tidskrävande 

(Vedung, 2015). När det gäller prioritering av klienter har studier visat att socialarbetare i 

handlingsutrymmet, främst prioriterar barn och unga, medan klienter i behov av ekonomiskt 

bistånd, individer med missbruksproblematik eller invandrare prioriteras mycket lägre. De 

grupper som prioriteras lägst kan ses som potentiella ovärdiga mottagare av samhällets stöd, 

då de finns en dimension av att det ligger beteendeproblematik i grunden (Wörlén, 2010). 

Detta visar på att även handläggarnas egna personliga normer och åsikter påverkar det dagliga 

arbetet (Herz & Johansson, 2012).  

  

Socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat har makt i förhållande till sin klient, då gräsrotsbyrå-

kraten är den enda som har full insyn i klientens ärende samtidigt som denne har full insyn i 

organisationen. Detta gör det svårt att i efterhand kontrollera arbetet, då byråkraten i sin grän-

söverbyggande roll har förstahandsinformation om klient och organisationen, samt kunskap av 

vad som står till buds. Relationen blir därmed asymmetrisk och gräsrotsbyråkraten får en 

maktposition (Johansson, 2007) och ett tolkningsföreträde (Herz & Johansson, 2012).  
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Genom tolkningsföreträdet kan gräsrotsbyråkraten definiera klienternas behov och vilka resur-

ser som ska användas (Svensson et al., 2008). Gräsrotsbyråkraten kan också utifrån sin makt 

låta klienter vänta, behandla dem nedlåtande, kontrollera samtalsämne och vilken information 

klienten får (Johansson, 2007). Samtidigt kan makten innebära att gräsrotbyråkraten har möj-

lighet att hjälpa sin klient (Skau, 2007) och gå utanför organisationens ram. Lagar och organi-

sationen normer och regler påverkar sålunda handlingsutrymmet, men också professionella 

tolkningar, individuella faktorer hos klient och handläggare och interaktionen mellan dem 

(Svensson et al., 2008). Handläggarens person, värderingar och intressen blir aspekter av hur 

handlingsutrymmet används. Kunskap och olika erfarenheter gör också att gräsrotsbyråkraten 

använder handlingsutrymmet på olika sätt. Handlingsutrymmet är således varken bra eller då-

ligt. Utan det är hur gräsrotsbyråkraten agerar i handlingsutrymmet och vilket ansvar denne 

tar som får betydelse (Svensson et al., 2008).  

4.4.1 Fem dimensioner som påverkar handlingsutrymmet och klientrelationen  

Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och dennes klient är av vikt och är kännetecknande för 

gräsrotsbyråkraten, likväl bestäms relationen till stor del av den organisation som gräsrotsby-

råkraten arbetar inom (Johansson, 2007). Ramen som klienterna ska formas efter för att passa 

organisationen hämmar till viss del interaktionen och handlingsfriheten i klientrelationen. 

Handlingsutrymmet är heller inte beständig, utan relationen till klienten äger rum i olika orga-

nisatoriska kontexter, som påverkar parternas grad av handlingsfrihet. Hur handlingsutrymmet 

och klientrelationen kan varieras och påverkas beskriver Johansson utifrån fem olika dimens-

ioner (Johansson, 2007).  

Den första och mest grundläggande dimensionen är regel-bundenhet vilket syftar på byråkra-

tins inre regler och gränser. Detta omfattar hur formellt och detaljreglerad verksamheten är 

och hur stor möjlighet det finns att informellt tänja på de regler som finns. Detta påverkas av 

det politiska klimatet i samhället samt av organisationens specialisering, det vill säga vilka 

verksamhetsområden och uppgifter gräsrotsbyråkraten arbetar med. Det är också i denna di-

mension som de administrativa kategorierna bestäms utifrån organisationens regler, de ramar 

som klienten måste formas efter för att passa organisationen, samt hur handläggningsproces-

sen kring dem ska ser ut kring dem. Inom denna dimension problematiseras balansen mellan 

likabehandling och individuellt hänsynstagande. Med en strikt detaljstyrning stärks rättssäker-

heten men verksamheten blir stelbent och rigid, medan individuell situationsanpassning leder 

till minskad rättssäkerhet och en godtycklig klientbehandling. Även om det i praktiken sker en 

avvägning mellan dessa båda så ligger tyngden i dag på en flexibel och individuellt situations-

anpassad verksamhet.  

  

De administrativa kategorierna påverkas också av den andra dimensionen, som handlar om 

specialiseringsgraden och hur snävt verksamheten är definierad, samt vad organisationen be-

dömer som relevant för att utföra arbetsuppgifterna. Myndigheter är ofta tvungen att speciali-

sera sig utifrån tids- och kompetensskäl, men arbetets art och hur lätt det är att skapa administ-

rativa kategorier påverkar också i vilken utsträckning organisationen kan specialisera sig. När 

de administrativa kategorierna utformas avgör det vilka faktorer som är relevant för uppgiften. 
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En större grad av specialisering kan innebära att färre omständigheter ses som relevanta i kli-

entkontakten och klienten får därmed mindre utrymme och gehör för hela sin livssituation.  

  

De övriga dimensionerna under detta avsnitt visar att det inte är enbart klientens intresse som 

är i centrum. Det finns även flera krav och intressen som påverkar, bland annat tid per ärende 

som är den tredje dimensionen. Vilket belyser hur mycket tid som finns till varje ärende. Hur 

mycket tid som fördelas på olika ärenden påverkas av ärendets karaktär och antal ärenden. 

Denna dimension tydliggör att även om verksamheten ska tillvarata den enskildes intresse kan 

masshantering av ärende komma att stå i fokus. Ett ärende får inte ta hur lång tid som helst 

och specialiseringsgraden påverkar hur fort ett ärende kan klaras av. En snäv specialisering 

innebär mindre behov av information vilket i sin tur innebär enklare, rutinbaserade och snabb-

bare handläggning. Något som leder till mindre kostnader för organisationen. Även ärenden 

med krav om omedelbar handläggning påverkar gräsrotsbyråkraten tidsmässigt då de inte kan 

prioritera och lägga dessa på hög.  

  

Organisationer kan också behöva ta hänsyn till andra intressen än klienternas, något som den 

fjärde dimensionen, intresseorientering, belyser. Inom denna dimension diskuteras begreppen 

service och kontroll. Där service innebär alla de åtgärder som vidtas för att hjälpa klienterna 

och tillvarata deras intressen. Kontroll innebär istället huruvida klienten är berättigad till ser-

vice och om klienten följer lagar, regler, anvisningar och direktiv. Dessa båda begrepp kan ses 

som motpoler på ett kontinuum och ju närmare klienten är polen service desto lättare tillvara-

tas klientens intressen. Befinner klienten sig närmare kontrollpolen måste större hänsyn tas till 

huruvida klienten lever upp till anvisningar. Detta gör att gräsrotsbyråkraten får en dubbel roll 

som blir starkare ju mer kontrollen är förenad med sanktionsmedel. Det kan handla om att 

både ge stöd och samtidigt ha makt att besluta om ekonomiskt bistånd och därmed kontroller 

att klienten gjort vad som avsetts.  

  

Den sista och femte dimensionen handlar om avstånd, vilket berör i vilken form interaktionen 

äger rum, exempelvis ansikte mot ansikte, via telefon eller skriftligt. Det är inte alla gånger 

som klientrelationen sker ansikte mot ansikte och det är heller inte alltid nödvändigt att tids 

och rumssammanfallande relationer behövs. Klientrelationens varaktighet belyses också under 

denna dimension och gäller hur ofta klient och byråkrat träffas, hur långt det är mellan möten 

och under hur lång tidsperiod som kontakten återkommer. Det kostar också både tid och resur-

ser att upprätthålla varaktiga och nära relationer med klienten, vilket kan bli problematiskt vid 

krav på snabba handläggningar. Att både upprätthålla en nära varaktig relation och samtidigt 

arbeta utifrån krav på effektivitet och snabbhet kan innebära att gräsrotsbyråkraten skapar av-

stånd för att påskynda handläggningen. I likhet med teori kring gräsrotsbyråkraten finner an-

nan forskning att socialsekreterare begränsas av tidsbrist, regler, dokumentation, rutiner, samt 

att de är styrda av att snabbt hitta förklaringar till klienternas problematik (Nordlander, 2006). 

För klienter med komplex problematik kan det innebära svårigheter med en specialiserad or-

ganisation då dennes problem inte passar in i specialiseringens kategorier (Blom, 2004; jmf 

Johansson, 2007). Om klientens livssituation ska fördelas i specialiseringskategorier finns det 

risk för att klientens komplexitet vare sig förstås av handläggaren eller klienten. Helheten blir 

reducerad till avgränsade och förenklade problem som lätt kan missförstås. Om handläggaren 
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ska kunna hjälpa klienten på rätt sätt måste handläggaren förstå den komplexa situationen. 

Detta kräver ofta en nära personlig relation (Blom, 2004). Samverkan blir också av vikt när 

behov uppmärksammats då dessa klienter annars riskerar att hamna i en gråzon mellan myn-

digheter, ersättnings- och vårdinstanser, då de inte anses tillhöra någon aktörs specifika an-

svarsområde. Detta i sin tur kan leda att de skickas runt inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

5. Metod och material  

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av studiens metodologiska grund. Därefter följer 

fyra avsnitt där metodval, urval, undersökningsinstrument och tillvägagångssätt samt analys-

metod att redogörs. Kapitlet avslutas med avsnitt avseende studiens kvalité och etiska övervä-

ganden, samt de sökvägar som används i studien.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter  

Studien har sin metodologiska utgångspunkt i hermeneutiken. Den ungefärliga betydelsen av 

ordet hermeneutik är att tolka eller tolkning (Molander, 2003). En grundläggande tanke inom 

hermeneutiken är att våra tolkningar inte är slumpartade, utan var och en bär med sig före-

ställningar, som i sin tur har en betydande inverkan på tolkningen av det som den andre berät-

tar (Hanssen, 2007; Larsson, 2005). Inom hermeneutiken benämns detta som förförståelse. Ett 

annat centralt begrepp är hermeneutisk cirkel. Det innebär att tolkningen bygger på en förstå-

else av texten som helhet, parallellt med noggrann analys av detaljerna (Molander, 2003). Att 

kunna tolka och förstå texter eller människors berättelser bygger därmed på ett växelspel mel-

lan helhet och delar.   

5.2 Val av metod  

En kvalitativ metod syftar till att studera komplexa fenomen (Denzin & Lincoln, 2000;      

Sandelowski & Barroso, 2003; Tong et al, 2007 i Vaismoradi, Tururnen & Bonas, 2013). De 

viktigaste egenskaperna en kvalitativ metod har är att hitta en strategi att på bästa sätt tolka 

och identifiera informanternas perspektiv och därigenom skapa en fördjupad förståelse av det 

man avser att studera samt förhålla sig till informanternas upplevelser av fenomenet (Streubert 

Speziale & Carpenter, 2007 i Vaismoradi et al., 2013). Det är av stor vikt att få handläggarnas 

egna beskrivning av deras erfarenheter och upplevelser, därför har en kvalitativ metod valts 

för att få en ökad förståelse av de enskilda intervjupersonerna (Olsson & Sörensen, 2011).  

Genom att inhämta olika perspektiv på studiens frågeställningar, har handläggare kunnat 

delge sina upplevelser av hur komplext olika situationer kan vara kring samverkan (Svensson 

& Ahrne, 2015).  

5.3 Urval  

Den aktuella kommunen har valts ut då den specialiserade organisationsformen har ett större 

fokus på ett visst problemområde och mer är indelad i ett område där de kan ha en viss exper-

tis inom (Morén, Blom, Lundgren & Perlinski, 2010). Valet av kommun har utgått från det 
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grundläggande kravet på organisatorisk specialisering. Urvalet är ett strukturerat då kommu-

nen målmedvetet valts ut.   

Inledningsvis kontaktades enhetschefen för den aktuella försörjningsstödsenheten. Enhetsche-

fen informerades om studiens huvudsakliga syfte, samt vikten av en intervju med enhetsche-

fen och ytterligare fem handläggare. Förhoppningen var att få tillgång till kontaktuppgifter till 

enhetens samtliga handläggare för att lämna en förfrågan om frivilligt deltagande till slump-

vist utvalda handledare. Enhetschefen valde emellertid att gå ut med en förfrågan om delta-

gande till samtliga handläggare via mejl. Enhetschefen erbjöd sedan ett tillfälle där enhetsche-

fen och tre handläggare kunde medverka vid enskilda intervjuer. Det går inte att avgöra på 

vilka grunder dessa tre intervjupersoner valdes ut, flera olika scenarier är möjliga. Dels kan 

det vara så att det endast var de tre som var villiga att medverka. Det kan också vara så att en-

hetschefen av en eller annan anledning har valt ut de intervjupersoner som enhetschefen ansåg 

var lämpligast. Ett annat alternativ är att ingen handläggare vid enheten var motiverade till att 

delta, så att enhetschefen tillfrågade några utvalda. Med andra ord så går det inte att utesluta 

att enhetschefen på ett eller annat sätt har valt ut de tre intervjupersoner som kom att med-

verka vid det tillfället. Utifrån bedömningen att intervjuer med endast tre handläggare skulle 

ge ett alltför tunt material, så ställdes frågan ytterligare en gång till enhetschefen i förhopp-

ning om att få tillgång till minst två intervjupersoner till och på så sätt höja studiens kvalité. 

Det visade sig vara svårt och de två sista intervjupersonerna kontaktades genom personliga 

kontakter, genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011). Detta då en handläggare, som 

arbetade vid den aktuella enheten, kontaktades personligen och handläggaren i sin tur förmed-

lade kontakter med andra handläggare.  

Även om det är handläggarnas upplevelse som står i fokus i studien, så har även en intervju 

med enhetschefen vid den aktuella försörjningsstödsenheten gjorts. Intervjun med enhetsche-

fen har gett ett betydande bidrag till kunskap och förståelsen för hur arbetet med samverkan 

vid den aktuella enheten ser ut. Enhetschefen förmedlade även flera av verksamhetens skrift-

liga rutiner. (En sammanfattning av dessa rutiner redovisas i bilaga 2). Intervjun med enhets-

chefen ingår inte i den empiri som senare analyseras, utan är snarare att betrakta som en kon-

textuell kunskapskälla.  

5.4 Undersökningsinstrument och tillvägagångssätt  
Det undersökningsinstrument som använts i studien är en intervjuguide (se bilaga 1). Intervju-

guiden är konstruerad utifrån studiens syfte och frågeställningar, och är tematiskt ordnad uti-

från studiens frågeställningar. Inledningsvis fick handläggarna besvara ett antal bakgrundsfak-

torer, såsom utbildning samt antal år vid enheten, för att därefter övergå till mer fördjupade 

frågor i form av intervjuguiden. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer av semi-

strukturerad karaktär med fem handläggare. En kvalitativ intervjuform ansågs vara mest lämp-

lig utifrån studiens syfte att fånga handläggarnas egna upplevelse (se exempelvis Kvale & 

Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervjuform innebär bland annat att samtalsledarna 

förhåller sig flexibla till intervjuguiden på så sätt att intervjupersonerna själva har får möjlig-

het att vidareutveckla vissa frågor, ta upp andra funderingar än vad som framkom i intervju-

guiden samt att ytterligare följdfrågor kan ställas under respektive tema  
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(Bryman, 2011). Samtidigt som frågorna är ställda på ett liknande sätt till alla intervjupersoner 

så har de möjlighet att själva utifrån egna erfarenheter sätta sig in i tankegångarna på ett rele-

vant sätt ur deras perspektiv. Insamlingen av det empiriska materialet inhämtades enskilt med 

varje handläggare i cirka 45 minuter vardera. Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen. 

Vid det första tillfället genomfördes tre intervjuer strax efter varandra. Det andra intervjutill-

fället ägde rum cirka två veckor efter det första. Då genomfördes ytterligare två intervjuer 

strax efter varandra. Under intervjutillfällena har tre samtalsledare ansvarat för olika delar av 

intervjuguiden. Vid samtliga intervjuer har var och en av samtalsledarna ansvarat för samma 

del. Medan en intervjuat, har de två övriga observerat, det fanns möjlighet till eventuella kom-

pletteringar i slutet av intervjun. Det faktum att alla samtalsledare har varit närvarande vid 

samtliga intervjuer är en styrka, då alla har tagit del av samma information (Bryman, 2011). Å 

andra sidan kan kvalitativa intervjuer leda till maktasymmetri, då det är samtalsledaren som 

bestämmer och definierar intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). I det här fallet är 

det inte omöjligt att en intervjuperson kan uppleva att denna maktasymmetri mellan intervju-

person och samtalsledare förstärks, då samtalsledarna är fler till antalet. Detta var emellertid 

inget som märktes av under intervjun. Efter varje intervju diskuterade samtalsledaren detta 

med varje intervjuperson och utifrån vad som framkom i de diskussionerna finns ingen anled-

ning att tro att det har haft något större inflytande på vad som framkommit i intervjuerna.  

  

Intervjuerna har vid varje tillfälle spelats in med hjälp av diktafoner så att inte viktig informat-

ion försvunnit samt att det därmed underlättat att transkribera materialet ordagrant (Bryman, 

2011). Samtliga har deltagit i transkriberingsarbetet samt det övriga arbetet med studien med 

jämn fördelning för att underlätta processen. (För utförlig ansvarsfördelning - se bilaga 4).  

5.5 Analysmetod  

Den analysmetod som använts är en konventionell innehållsanalys. Den fördel som finns med 

en konventionell innehållsanalys är att analysen frambringas från intervjupersonernas subjek-

tiva perspektiv, då kategorier och teman inte utformas på förhand. Informationen som inhäm-

tats är utifrån intervjupersonens utsaga och detta har sålunda kunnat generera ny kunskap. Ett 

problem som kan uppstå är att intervjupersonernas svar och intention feltolkas, vilket kan leda 

till oidentifierade eller felaktiga koder, kategorier och teman. I sin tur innebär det att studiens 

trovärdighet minskar. Detta kan i efterhand korrigeras genom respondentvalidering (Hsieh & 

Shannon, 2005). Respondentvalidering innebär att de som deltagit i en undersökning får ta del 

av de transkriberingar som har gjorts och därmed kan bekräfta att det som står i transkribe-

ringen stämmer (Bryman, 2011).  

Redan vid intervjutillfällena kan analyserandet påbörjas (Svensson & Ahrne, 2015). Att ana-

lysarbetet påbörjades i ett tidigt skede i studiens arbetsgång kan underlätta arbetet med att 

upptäcka potentiella underliggande och tolkningsbara ståndpunkter, utifrån handläggarnas 

upplevelser och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Bearbetningen av det empiriska 

materialet påbörjades redan under intervjuerna, på så sätt att såväl likheter som skillnader i in-
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tervjupersonernas upplevelser uppmärksammades av samtalsledarna. Även intervjupersoner-

nas icke-verbala kommunikation, såsom kroppsspråk, observerades under intervjuerna och 

diskuterades sedan mellan samtalsledarna.  

  

Transkribering av de inspelningar som gjorts via diktafon direkt efter intervjutillfället, har va-

rit viktiga moment i bearbetningen av materialet. Inspelningarna har gjort det möjligt att helt 

koncentrera sig på intervjupersonen. Det har även underlättat analysarbetet i ett senare skede 

då inspelningen gick att lyssna på flera gånger. Transkriberingarna lästes först enskilt, därefter 

lästes och diskuterades transkriberingarna gemensamt för att finna meningsbärande enheter. 

Gemensamt lyftes meningsbärande enheter ut ur transkriberingen, dessa tilldelades en kod uti-

från innehåll. Koderna bestämdes gemensamt under arbetets gång. Koder som framtagits har 

sedan tilldelats olika kategorier utefter kodernas liknande innehåll (Bryman, 2011). Denna 

kodnings- och kategoriframtagning har arbetats fram gemensamt för att på detta sätt få en en-

hetlig struktur och styrning mot det syfte och frågeställningar som studien har (se bilaga 3). 

Materialet har således tolkats från en manifest nivå för att synliggöra och beskriva de kompo-

nenter som varit synliga och framkommit under intervjuerna. Den röda tråden ska därigenom 

kunnat följas i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att använda detta systematiska till-

vägagångssätt i analysprocessen, vad gällande subjektiv tolkning och förståelse, så har teman 

identifierats ur det empiriska materialet på en latent underliggande nivå. (Hsieh & Shannon, 

2005).     

5.6 Bedömning av studiens trovärdighet.  
Ett alternativ till reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier är att tala om studiens trovär-

dighet. Trovärdigheten bedöms utifrån fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlig-

het samt konfirmering (Bryman, 2011).  

5.6.1 Överförbarhet  

Resultatets utfall skulle kunna förändras om urvalsgruppen var en annan, var ett annat antal 

eller hade en annan uppfattning av hur de upplevde det syfte och frågeställningar som studien 

avsåg. Det är möjligt att andra handläggare skulle kunna ge en annan bild om alla intervjuper-

sonerna hade valts med obundet slumpmässigt urval som den ursprungliga intentionen var, det 

vill säga att urvalet skett genom att alla handläggare inom enheten haft samma chans att bli 

utvalda till studien (Bryman, 2011). Studiens urval och resultat kan på så vis inte överföras till 

att gälla andra handläggare eller enheter inom den aktuella kommunen, andra kommuner eller 

övriga delar av världen, då det endast är fem handläggarens upplevelse som grundat studiens 

resultat. Studien är inte heller tänkt att generera några teorier utan har som syfte att beskriva 

handläggarnas egna upplevelse. Överförbarheten ökar dock om studien innefattar tjocka och 

fylliga beskrivningar av det dokumenterade empiriska materialet, där läsaren själv tillåts be-

döma hur pass överföringsbara resultatet är till en annan miljö (Bryman, 2011). Det har fun-

nits en strävan att beskriva empirin på ett noggrant och innehållsrikt sätt, så att läsaren själv 

kan ta ställning till om det överensstämmer med en annan försörjningsstödsenhet inom en an-

nan kommun.   
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5.6.2 Tillförlitlighet  

Med kvalitativa intervjuer så får intervjupersonerna möjligheten att från deras aspekt utveckla 

sina egna erfarenheter och delge deras syn på det valda uppsatsämnet vilket ökar tillförlitlig-

heten, för studiens resultat och slutsats. Denna typ påvisar huruvida studiens resultat överens-

stämmer med den sociala verkligheten, stämmer den så kan den öka accepterandet mot den 

målgrupp man avser att studera och på så vis påvisa att man säkerställt att studien är utförd 

efter de riktlinjer som finns (Bryman, 2011). Då enhetschefen varit medveten om att några in-

tervjupersoner deltagit i studien, kan det ha påverkat intervjupersonernas inställning och benä-

genheten att besvara frågorna sanningsenligt. Under intervjuernas gång framkom en upple-

velse av att studiens ämne var av känslig karaktär, vilket även bekräftades av intervjuperso-

nerna. Detta kan också ha påverkat hur intervjupersonerna valt att svara på intervjufrågorna. 

Tillförlitligheten skulle dock kunna ökas om alla intervjupersoner blev utvalda utan enhets-

chefens medverkan, vilket endast skedde i två fall. Många citat har använts flödigt i resultatet 

och är representativa då de speglar återkommande data och därmed får empirisk tyngd. Tidi-

gare forskning stödjer till viss del resultatet vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. Respon-

dentvalidering kan ge en bekräftelse och försäkran om att det finns en överensstämmelse mel-

lan de upplevelser intervjupersonerna haft och om resultatdelen i studien, detta för att studien 

skulle bli mer trovärdig gentemot studiens syfte (Svensson & Ahrne, 2015). I samband med 

intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om de ville ta del av det transkriberade materialet. 

Dock ville enbart två av fem intervjupersoner att läsa sina transkriberingar. De som valde att 

läsa transkriberingarna uppmanades att kommentera utifall att de fann att något i transkribe-

ringen var felaktigt eller otydligt. Ingen av de intervjupersoner där respondentvalidering till-

lämpades återkom med några kommentarer, vilket har tolkats som en bekräftelse på att det 

som framgår i transkriberingen överensstämmer med intervjupersonernas uppfattning.  

5.6.3 Pålitlighet  

Pålitligheten i en studie ska kunna påvisas genom att alla faser i forskningsprocessen beskrivs 

fullständigt och går att följa (Bryman, 2011). Under arbetets gång har alla inom gruppen varit 

delaktiga i utformningen av såväl frågeformuleringar som det övriga materialet, för att på så 

sätt få en enhetlighet i undersökningen. Ljudinspelningarna har samtliga lyssnat på, med viss 

svårighet på delar där intervjupersonerna varit otydliga eller att man fått lyssna flera gånger 

för att höra. Dock har det varit svårt att veta om intervjupersonerna uppfattat intervjufrågorna 

på ett likartat sätt. Under bearbetning av intervjuerna har transkriberingen till text skett direkt 

efter intervjuerna och behandlats noga, för att dokumentera viktig information. I processen har 

det strävats efter att följa en tydlig struktur och att dokumentera arbetets faser på fullgott sätt 

så att studiens pålitlighet kan bedömas. Koder, kategorier och teman har gemensamt diskute-

rats fram och sammanställts i en kodningsmall (se bilaga 3). Analysen har noggrant byggts på 

resultatet och den gemensamma diskussionen kring teoretiska utgångspunkterna.  

Studien har eftersträvat transparens för att ge läsaren en klar och tydlig bild av det samman-

hang intervjupersonerna varit en del av, hur urvalet gått till, vilka urvalskriterierna varit samt 

hur arbetet med insamling och bearbetning av data har gått till. Även om det funnits en strä-

van efter att redogöra alla faser i forskningsprocessen så är studien svår att återskapa då den är 

av kvalitativ art och då den sociala miljön inte går att frysa (Bryman, 2011).   
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5.6.4 Konfirmering  

I kvalitativ forskning innebär detta att forskaren bör kunna konfirmera att det finnas en insikt 

om att det inte går att nå fullständig objektivitet (Bryman, 2011). Hermeneutiken utgår ifrån 

att det finns en förförståelse av det som ska tolkas redan vid det första mötet. Denna förförstå-

else förändras ständigt genom tolkningsprocessen. I forskning på hermeneutisk grund blir re-

dovisning av förförståelse ett kvalitetskrav. Att explecitgöra förförståelsen, det vill säga att 

synliggöra den, kan handla om att redovisa relevanta delar från tre områden. Dels är det för-

förståelse grundad i forskarens personliga erfarenheter. Det andra är att redovisa den tolk-

ningsteori som har valts. Slutligen kan det handla om att redovisa forskningsläget med olika 

hypoteser eller tolkningar som tidigare formulerats (Larsson, 2005).   

I det inledande skedet av den här studien bar uppsatsförfattarna på en föreställning om att 

samverkan var någonting relativt enkelt. Under arbetets gång har synen på samverkan föränd-

rats och blivit mer nyanserad, allt eftersom arbetet fortskridit. En insikt om hur många fak-

torer som faktiskt påverkar och har betydelse för både samverkan och helhetssyn har vuxit 

fram. Redan innan arbetet med uppsatsen tog sin början så bar samtliga uppsatsförfattare på 

olika erfarenheter av samverkan och helhetssyn. Samtliga hade vid olika tillfällen uppmärk-

sammat att klienter kommit i kläm eller fått bristfällig hjälp på grund av bristande helhetssyn 

eller samverkan. En styrka med studien är emellertid uppsatsförfattarnas antal. I och med att 

uppsatsförfattarna är tre till antalet så har olika tolkningar kunnat ifrågasättas samt den bety-

delse som förförståelsen har haft hos var och en. En annan styrka med studien är att den ur ett 

teoretiskt perspektiv har en bred utgångspunkt, då den inte utgår från en teori eller ett teore-

tiskt perspektiv. I stället tar den sin utgång i ett teoretiskt ramverk, vilket utgör en slags teore-

tisk referensram som empirin kan diskuteras emot. Studiens resultat är samstämmig med tidi-

gare forskning och teorier.  

5.7 Etiska överväganden  

I samband med att informanterna har blivit intervjuade så har hänsyn tagits samt upplysts om 

de fyra etiska principerna som är viktiga inom svensk forskning, samtyckeskravet, informat-

ionskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Intervjupersonerna 

har upplysts om studiens syfte, vad den avsåg att användas till samt vilka som utförde studien 

samt hur principerna avsågs att förhållas till. Det har muntligt upplysts om att deltagandet i 

studien varit frivilligt samt att det varit möjligt att avbryta sitt deltagande inom tre dagar efter 

intervjutillfället. Vidare har förklarats vad det inhämtade materialet avsetts att användas till 

(Bryman, 2011). En grundbult i det forskningsetiska tänkandet är det av stor vikt att lämna in-

formerat samtycke, detta då intervjupersonen kan utsättas för en risk genom att delta i studien 

(Nygren, 2012). Den inledande utgångspunkten var att detta inte var ett särskilt känsligt ämne. 

Efter den första intervjuomgången så stod det emellertid klart att så inte var fallet, utan det fö-

reföll snarare vara mycket känsligt att diskutera. Av den anledningen så har det varit nödvän-

digt att genom hela arbetet förhålla sig till olika etiska överväganden. Framför allt så har det 

varit viktigt att värna om intervjupersonernas anonymitet. Därav har anonymitet en central 

aspekt i studien under hela processen. Det är viktigt att studiens resultat inte ska gå att härleda 

till någon enskild kommun, vilket har beaktats då samtliga namn på källor och forum inte an-

vänts. Det kommer inte heller att gå att härleda vem intervjupersonerna är då citat endast har 
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använts i en större kontext, där den enskilde inte gå att härleda till vem som sagt vad. Intervju-

personerna har blivit tilldelat ett slumpmässigt nummer i resultatet där det inte går att igen-

känna intervjupersonernas citat. Medvetenhet finns dock att om intresse skulle finnas så skulle 

det gå att utröna vilken den studerande kommunen skulle kunna vara om man vet vilken orga-

nisationsform samt vilka enheter och aktörer som finns som sam- 

verkanspartners inom kommunen, vilket beaktats. Alla namn på deltagarna är fingerade då det 

som sagts är konfidentiellt, intervjupersonerna försäkras genom detta anonymitet och materi-

alet i studien har hanterats med försiktighet. Under arbetets gång kommer uppsatsen att läsas 

av medstudenter, handledare samt examinator till uppsatskursen är avslutad, därefter kommer 

materialet som transkriberingar och ljudupptagningar att raderas. Den slutliga studien kommer 

att finnas publiceras i Diva men det kommer inte att gå att utröna vem som har sagt vad i stu-

dien (Bryman, 2011).  

5.8 Sökvägar  

Det material som utgjort grunden till studien är främst inhämtat via vetenskapliga artiklar som 

är sökta via Umeå Universitetsbibliotek och Google Scholar. Sökord som använts är hand-

lingsutrymme, helhetssyn, hindrande och främjande faktorer för samverkan, implementering, 

komplexa problem, organisationsformer, samverkan samt samverkansformer. Övrigt material 

har utgjorts av relevant facklitteratur inom område samverkan, helhetssyn, implementering, 

handlingsutrymme och organisation, samt socialstyrelsens publikationer.  

6. Empiriskt resultat   
I detta avsnitt redovisas de teman och kategorier som framkommit ur det empiriska materialet 

från intervjuerna med fem handläggare vid en försörjningsstödsenhet.  

6.1 Resultat av intervjuerna  

Totalt intervjuades fem handläggare vid en försörjningsstödsenhet i en mellanstor kommun i 

Norrland, samt enhetschefen vid samma enhet för försörjningsstöd. Samtliga sex intervjuper-

soner var utbildade socionomer och någon hade även vidareutbildat sig i andra ämnen av be-

tydelse för människovårdande arbetsuppgifter. De gick ut socionomutbildningen mellan 2004 

- 2016. Tre av intervjupersonerna hade på ett eller annat sätt en nyckelroll i samverkansfrågor 

vid enheten. Intervjupersonerna arbetade inom olika specialiseringar vid den aktuella enheten 

för försörjningsstöd. Samtliga hade arbetat med försörjningsstöd större delen av den tid som 

gått, efter att de avslutat socionomutbildningen. Endera vid just den aktuella enheten, eller vid 

någon annan enhet för försörjningsstöd vid en annan kommun innan de började på den aktu-

ella enheten. Flera av dem hade även erfarenhet från något annat verksamhetsområde som 

socionom.  
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6.2 Varierande samverkansformer  

Det första temat ur detta empiriska material är varierande samverkansformer, både övergri-

pande och individuella. I denna del kommer resultatet och analysen handla om samverkan fö-

rekommer samt under vilka former. De kategorier som kunde urskiljas från intervjupersoner-

nas upplevelse och som framkom på en manifest nivå var samverkansforum och former samt 

samverkan utifrån enskilda ärenden.  

6.2.1 Samverkansforum och former  

I den intraorganisatoriska delen finns det samverkan med flera olika enheter och det framkom 

från flera intervjupersoner att samverkan är lika viktiga mot alla enheter och aktörer för hand-

läggarnas arbete men att det även går att förbättra då det har uppmärksammats:   

“Samverkan kan man alltid slipa på, den kan alltid bli bättre. Ja tror den inte kan bli för bra”  

(5). “Man talar ganska gott om att samverkan finns och att samverkan fungerar men i det 

praktiska och i ... ärlighetens namn så gör det ju inte det. Tyvärr” (1).  

Synen på hur samverkan ska fungera är ofta individuellt och beror till stor del på vad handläg-

garna själva innehar för uppfattning om hur det ska fungera och engagemang. En intervjuper-

son berättar att det beror många gånger på om man har inställningen att handläggaren bara gör 

det som krävs och sedan flyttar det eventuella problemet till en annan aktör utan att samverka, 

att man gemensamt försöker lösa problemet, eller försöker ännu en gång att skapa samverkan 

fastän man tidigare har försökt. En annan intervjuperson berättar att det kan finnas oklarheter 

vem som ska ansvara för vilken del i samverkan då enheter och aktörer har olika ramar att 

utgå ifrån, men många gånger finns det ett gemensamt mål men oklarheter hur man ska nå det 

på bästa sätt:  

“Ofta har man ett gemensamt mål. Sen kan det vara “vem är det som gör vad?” (5). En in-

tervjupersons upplevelse var att samverkan kunde låta lätt men vara ganska svårt att få till i 

praktiken. En annan menar att det gäller som handläggare att vara samstämmiga, att förhålla 

sig till att vara en enad socialtjänst som ska gå åt samma håll då målen är detsamma:  

“… syftet med de här (samverkansträffarna) det är ju att det ska bli så bra som möjligt för kli-

enten. Och har man då en förståelse för varandra och en tillit till varandras arbetsuppgifter, 

då blir det ju också bra för klienten” (4).  

  

Olika forum finns för samverkan med interorganisatoriska aktörer, då flera faktorer kan på-

verka om klienten har rätt till försörjningsstöd, detta då grundpelaren är att klienten ska vara 

aktivt arbetssökande. Flera handläggare upplever att dessa forum är bra då det kan underlätta 

för aktörerna att kunna delge varandra information om gemensamma klienter, specifika ären-

den eller diskutera övergripande frågor vem som ska inneha ett visst ansvar. Dessa träffar fin-

ner de flesta handläggare vara ett bra sätt att komma överens om ansvarsfördelning, trots att 

det kan finnas olika syn och ramar att förhålla sig till, men det gäller att försöka se behovet, 

trots olikheter och arbeta gemensamt, trots att det inte är så enkelt att utföra:  

“… alla samarbetspartners har ju olika infallsvinklar, vi ser saker på olika vis. Och där då ha 

en förståelse för varandra och varandras uppdrag, kan jag uppleva ibland är inte så enkelt 

som, som man tänker att det ska vara” (4).   
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Dessa möten sker några gånger varje år, bokade träffar så alla berörda har möjlighet att delta. 

Samverkan med statliga aktörer styr till stor del hur kommunen ska agera utifrån att de får di-

rektiv från riksdag och regering som kan ändra förutsättningarna för kommunen indirekt. Det 

finns samverkansprojekt, bland annat där landstinget, främst psykiatrin, är en central samver-

kanspartner, mycket för att hjälpa klienter med psykisk ohälsa, där klientärenden är gemen-

samma efter samtycke från klienten. Flera av intervjupersonerna har dock beskrivit det som en 

svår aktör att samverka med, då behovet av en insats kan se olika ut mellan landsting och för-

sörjningsstöd, men att landstinget ofta inte har möjlighet att närvara:   

“Man har sitt men sedan bollar man till den andre fast man inte tar något eget ansvar över 

själva individen. … psykiatrin är inte alltid så lätt… de vill inte samverka… de vill bara lägga 

över på kommunen… för det kostar ju…” (1).   

En intervjuperson berättar att synen på var den psykiska ohälsan kommer ifrån kan skilja sig 

åt mellan aktörerna, ofta beroende på vem som ska bära ansvaret för klienterna ekonomiskt. 

Det skiljer sig en del om man sitter med i något samverkansforum och är därmed olika insatta 

i vad samverkan är och hur det fungerar i praktiken.   

6.2.2 Samverkan utifrån enskilda ärenden  

De handläggare som deltagit i studien upplever att det inte finns något stående samverkansfo-

rum i enskilda ärenden:   

“… Nej, utan det är ju när, när vi har en klient som har beröringspunkter till fler, på flera enheter.  

Det är då vi träffas för samverkan /…/ vad har den här klienten för behov och vilken enhet kan till-

godose de” (4).  

När någon söker en insats finns samverkan med olika aktörer för att se vilken planering som 

finns där, sjukvården, sysselsättning, boende eller annan omsorg, om det skulle behövas om 

då klienten gett sitt samtycke. En intervjuperson beskriver att:  

“behövs det samverka… av egen erfarenhet så går det att samverka…” (6).  

Är det ett förekommande problem där man ser ett behov till samverkan så upprättar man en 

kontakt med de berörda enheterna eller aktörerna. Det framkommer dock från flera intervju-

personer att det krävs att alla strävar efter samma håll och arbetar utefter det också för att 

lyckas få en god samverkan som gynnar den berörde.  

  

De samverkansformer som mestadels används är främst mail, telefon eller att man knackar 

dörr om det är i huset. Handläggarna upplever att det oftast är lättare att samverka på mail än 

per telefon, då handläggarna har telefontid, vilket inte gör dem anträffbara hela tiden när det 

önskas. Vid arbetsplatsträffar, APT, bjuds andra enheter eller aktörer in, som får berätta vad 

och hur de arbetar, för att klargöra arbetssätt och ramar som finns och kan skilja sig åt internt 

och externt. Det framkommer att de anser att intern spridning genom APT är ett bra verktyg 

att förmedla när det hänt något intressant i någon samverkansgrupp, där informationen då kan 

lyftas i helgrupp så alla får kännedom om relevanta inslag. I den klientcentrerade samverkan 

är det mycket upp till handläggaren att bedöma på vilket sätt och hur mycket det ska samver-

kas. En intervjuperson berättade:  

“Varför vi samverkar är ju för att det ska bli så bra som möjligt för individen. … det är viktigt 

att vi förstår varandras uppdrag och har tillit till varandras bedömningar” (4).  
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Intervjupersonen menar att genom samverkan vill man försöka skapa de bästa förutsättning-

arna för individen och detta kan upplysas på ett bra sätt genom att träffas och delges.  

  

Något som påtalas från samtliga intervjupersoner är vikten av att samverka vid SIP, samord-

nad individuell plan, som är ett samverkansforum mellan kommun, landsting och myndig-

heter. Denna form, vilket är en skyldighet att medverka i, ansåg samtliga var ett bra sätt sam-

verka på. De flesta av handläggarna upplevde, trots att detta funnits några år, en viss osäkerhet 

kring att sammankalla andra aktörer till detta eftersom det inte sker så ofta i praktiken. Genom 

detta ansåg de flesta att en samverkan kunde skapas som upplevdes positivt. Trepartsträff är 

en annan samverkansform mellan försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen och klient, vilket ofta 

används enligt flera intervjupersoner. En intervjuperson ansåg att tidigare hade det upplevts 

lite meningslöst med dessa träffar då en känsla direkt infunnit sig vid mötets början att an-

svarsövertagande var det vanligt förekommande i dessa träffar, alltså att förutsättningarna var 

på något sätt givna från början, men detta har blivit bättre de senaste åren. Numera implemen-

teras detta mellan aktörerna för att klienten på bästa sätt ska gynnas av samverkansformerna.  

6.3 Riktlinjer och rutiner  
Utifrån studiens andra frågeställning har ett antal koder ordnats i fyra kategorier. Dessa är: 

Tillräcklig?, Följsamhet?, Överskådliga? och Utarbetade?. Ur dessa kategorier så har ett un-

derliggande tema identifierats: Upplever stort behov och har positiv inställning till rutiner och 

riktlinjer överlag, men splittrad upplevelse av befintliga. När det gäller samverkan så pågår 

just nu ett arbete med nya rutiner och riktlinjer vid den aktuella enheten. En del är under upp-

byggnad, medan andra nyligen är utarbetade men ännu inte presenterade för personalgruppen. 

Åter andra finns utarbetade i olika samverkansforum men är i varierande grad nedskrivna.  

Flertalet handläggare ger uttryck för att de upplever en osäkerhet när det gäller huruvida de 

rutiner och riktlinjer för samverkan som finns på den aktuella enheten är kända på arbetsplat-

sen eller inte. Alla rutiner för samverkan finns inte nedskrivna och de skrivna rutiner och rikt-

linjer som finns är inte samlade på ett lättöverskådligt sätt.  

”Ja det skulle jag säga… (På frågan om en känner till de rutiner och riktlinjer som finns). Det 

blir väl lite så här, att det jag känner till vet jag att det finns. Känner jag inte till det så vet jag 

inte att det finns” (6).  

”/…/ det är lite rörigt att hitta. Eh… Ja, det är nog inte helt lätt om man är ny. Då måste man 

få reda på exakt vart det är [där aktuella riktlinjer och rutiner finns att läsa]. För det är inte 

solklart” (3).  

”Det är svårt att hitta och det är svårt att veta ibland vad som är aktuellt /…/” (3).  

De flesta handläggarna upplevde även att de som grupp skulle kunna vara bättre på att följa de 

rutiner och riktlinjer för samverkan som finns på enheten.  

”/…/ Jag tror att i det stora hela så försöker vi ju att efterfölja och göra som vi ska… eh… 

men jag upplever att vi gör nog inte det alla gånger. /…/och, ja, absolut. Vi kan bli mycket 

bättre på att följa /…/ (4).  

”Vi har hur vi ska jobba men oavsett hur mycket rutiner än skrivs så jobbar alla ändå olika”(1)  
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Handläggarna tar upp olika faktorer som de upplever som betydelsefulla för att förklara varför 

rutiner och riktlinjer för samverkan inte följs. Det handlar om osäkerhet hos handläggaren, le-

darskapet är inte tillräckligt tydligt, ny personal, brist på resurser samt brist på förankring i 

verksamheten.  

”En del kan vara osäkerhet /…/ man kanske aldrig har kallat till något sådant här, eller (har) 

haft den här typen av, av samverkan” (4).  

”Ja, jag tror att det behövs ett tydligt ledarskap… det här gäller och att det går ut överallt och 

så måste alla gå efter den linjen” (1).  

”Jamen, det kan ju se jättebra ut på ett papper och låta jättebra men det funkar inte alls i 

praktiken” (3).  

Handläggarnas upplevelse går isär när det gäller huruvida de rutiner och riktlinjer för samver-

kan som finns vid den aktuella enheten, är tillräckliga eller inte för att kunna få en helhetssyn 

på klienter med komplexa problem med hjälp av samverkan.  

”Ja. Ja men jag tycker att de är tillräckliga /.../” (4).  

”Det är svårt att ha något som täcker upp för varje… när man har [att göra med] väldigt indi-

viduella behov” (6).  

”Ja, eftersom det inte är så himla mycket rutiner så om samverkan, tänk jag, då är det ju… 

tror jag blir svårt… med det befintliga materialet” (3).   

6.3.1 Handläggarnas inställning och upplevelse av samverkan  

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de ser ett behov av samverkan för att det ska bli så 

bra som möjligt för klienten. Intervjupersonerna har även en positiv bild av den roll som sam-

verkan har att bidra med. Dels för att få en helhetsbild av klientens situation, men även för att 

få ett samlat grepp kring klienter med komplex problematik. När samverkan fungerar så be-

traktas det som en vinst både för klienten och för inblandade aktörer och enheter.  

“/.../ när man samverkar med varandra så är det lättare att… det går ju så mycket snabbare… 

då vet man vad den aktören gör, /.../ och sen blir det som en cirkel runt klienten. Det blir lät-

tare” (1).  

Det framkommer från flera intervjupersoner, när det gäller önskemålet om hur samverkan bör 

gå till, är att alla bör sträva efter att få en helhetssyn på klienter, strävar mot samma mål för att 

denne ska bli självförsörjande och skapa sig en helhetsbild utifrån att hålla en enad front 

gentemot klienten. Det gäller att sträva mot samma linje så ingen klient kan riskera att falla 

mellan stolarna ifall ansvaret förskjuts sinsemellan om ingen vill kännas vid att de har ett an-

svar. Att samverka är bra men av en del intervjuer framkommer det att det ibland samverkas 

det bara för samverkans skull, det finns inget direkt fokus på klienten:   

“Ibland kan jag tycka att fokus hamnar lite grann ifrån personen och att det blir att vi ska för-

stå varandra i vår samverkan” (4).   

Samverkan kan leda till att fokus förskjuts till att man som handläggare måste försöka förstå 

vad alla andra enheter och aktörer gör, och att olika samverkansforum tar en stor del av den 

tid som skulle kunna läggas på klientarbetet. Handläggarna ger uttryck för att medvetenhet 

finns om denna aspekt. De flesta ansåg att den samverkan som finns är fullt tillräcklig men att 

den alltid kan bli bättre och utvecklas för att få ett bättre helhetsperspektiv.     
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6.4 Faktorer som verkar hindrande eller främjande för samverkan.  

Utifrån studiens tredje frågeställning har ett antal koder ordnats i två kategorier. Dessa är: 

Hindrande faktorer och Främjande faktorer. Ur dessa kategorier så har ett underliggande 

tema identifierats: Samverkan - en förutsättning för helhetssyn och ett samlat grepp, men lät-

tare sagt än gjort. Handläggarna tar upp flera faktorer som de ser verkar hindrande för sam-

verkan i sitt arbete. Det kan dels handla om faktorer hos klienten, såsom bristande motivation 

och vilja. Även sekretess och samtycke är återkommande. Det kan även handla om faktorer 

som ligger i interaktionen mellan de två aktörer som ska samverka med varandra. Citaten ut-

gör exempel på att olika synsätt samt brist på förståelse och kunskap om samverkande aktö-

rers verksamhetsområde kan verka hämmande.  

”Sedan är det ju alltså, vi har ju olika, alla samarbetspartners har ju olika infallsvinklar, vi 

ser saker på olika vis. Och där då ha en förståelse för varandras uppdrag, kan jag uppleva 

ibland inte är så enkel som, som man tänker att det ska vara” (4).  

”… en vilja från två parter /…/till exempel att vi ser behov av någonting och de andra inte 

ser… så blir det svårt att samverka” (6).  

Bristande kommunikation mellan de aktörer och enheter som behöver samverka tas också upp 

som en hindrande faktor. Det kan vara både otydlig och otillräcklig kommunikation. Men 

även skillnader i begreppsapparaten utifrån olika aktörers bakgrund. Även när det gäller intern 

samverkan tas olika utbildningsbakgrund upp som en hindrande faktor. Socionomutbildning 

anses av några som den bäst lämpade utbildningen utifrån att socionomen är utbildad för att 

ha helhetssyn. Att det sker förändringar hos någon aktör såsom ny lagstiftning, nytt system, 

samt ny personal är andra faktorer som tas upp. Bristande resurser i form av tid och mänskliga 

resurser återkommer hos många av intervjupersonerna som hindrande faktorer. Flera intervju-

personer upplever att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer emellanåt är otydlig. Det i sin 

tur blir både ett hinder för samverkan och en risk för klienten. Nya arbetssätt och rutiner för 

samverkan upplevs av några som en hindrande faktor, som är övergående med tiden.  När det 

å andra sidan gäller faktorer som enligt handläggarnas upplevelse främjar samverkan så åter-

kommer förståelsen för samverkansparternas uppdrag samt tillit till varandras bedömningar. 

Att ofta samverka med en viss aktör eller enhet upplevs också som främjande av flera hand-

läggare. Gemensamma mål samt att alla inblandade arbetar utifrån de rutiner och riktlinjer för 

samverkan som finns är också en främjande faktor. Ett tydligt ledarskap och att alla samver-

kande parter ser ett behov av att samverka upplevs som främjande. Handläggarnas handlings-

utrymme är något som visat sig både kunna hämma och främja samverkan. När det gäller 

samverkan i enskilda fall, så upplever en del intervjupersoner att inställningen hos den en-

skilda handläggaren får stor betydelse för utgången.   

När hindren är svåra att överbygga eller samverkan på annat sätt brister, så kan det få 

konsekvenser för klienterna. ”Ja det blir onödig stress och lidande för klienterna skulle 

man kunna säga” (2).  

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att samverka med psykiatrin… för klienter med psykisk 

/…/ jag tycker att… de klienterna ofta hamnar mellan stolarna (1).  

”Det finns tillfällen, ja. När klienten… ja men som du säger, hamnar lite grann mellan sto-

larna, och… eh… där ingen liksom tycks kännas vid att de har ett ansvar (4).  
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/…/ en klient som valde att ta sitt liv… nyligt på grund av det. När samverkan inte fungerade… 

fast vi härifrån gjorde… försökte göra allt men till exempel xx inte gjorde någonting… det var 

bara kommunens ansvar” (2).   

6.5 Handlingsutrymme, helhetssyn och initiativ till samverkan  

Det fjärde temat som framkom ur det empiriska materialet på manifest nivå var: Handläggar-

nas agerande i handlingsutrymme för att se klientens livssituation och ta initiativ till samver-

kan utifrån de behov de ser. De kategorier som temat bygger på och som synliggjordes i 

materialet var helhetssyn av klienterna och Se behov och ta initiativ till samverkan.  

6.5.1 Helhetssyn av klienterna  

Intervjupersonerna beskriver att de kan ha både enkla och mer komplicerade ärenden. I vissa 

ärenden finns det inte så mycket att utreda och de är därför enklare och de går fortare att hand-

lägga. En intervjuperson menar att det inte alltid behöver finnas helhetssyn för att hitta lös-

ningar i ett ärende. Men säger också att de arbetar med komplicerade ärenden som är svåra 

och tidskrävande utifrån den målgrupp de arbetar med. Intervjupersonerna arbetar med olika 

typer av ansökningar såsom nya ansökningar, löpande ansökningar och ansökningar från de 

klienter som fått försörjningsstöd under en längre tid. De sistnämnda klienterna benämner en 

av intervjupersonerna som “långkörarna”. Klienterna, tilldelas handläggare utifrån när klien-

terna är födda. Intervjupersonerna berättar att det första mötet med klienterna kan se olika ut 

beroende på vilken handläggare som handhar ärendet, att alla handläggarna arbetar olika och 

att alla inte gör nybesök. Intervjupersonen anser att det är viktigt att träffa klienten för att få 

en helhetsbild, för att kunna se klientens behov och se om det behövs göras en utredning.  

”Jag jobbar alltid med nybesök. När de är helt nya så träffar jag dem eller åker hem till dem.  

/.../ man får en bättre bild än när det bara sker via papper” (1). ”man kommer överens om mål 

och planering /.../ eller om de har behov av kontakter” (1).  

Intervjupersonen tror att det är hälften av ärendena som sker skriftligt, och att detta främst be-

ror på att det tar tid med besök. Att det finns lite tid till att träffa nya klienter är något som 

flera intervjupersoner beskriver:  

”... hälften, hälften mellan besök och papper /.../ Det tar tid, tar du ett papper så går det 

snabbt. Vid ett besök ska du träffa dem 45 minuter och efteråt måste du lägga in en halvtimmes 

skrivning“ (1). ”om man jobbar som man ska och har tid att jobba, så ska man kalla dem så 

fort de blir aktuella /.../ men tyvärr så anser inte jag att det riktigt finns möjlighet för det, ef-

tersom vi samtidigt har löpande försörjningsstöd /.../ säg att du råka få fem nyanmälningar 

runt den 20: onde och så kommer alla dina 60 klienter in med sina löpande ansökningar. Det 

är ohållbart. Du kan inte kalla de här fem på besök eller så” (3).  

En intervjuperson upplever att det är stressande att inte ha tid med dessa klienter, då akuta si-

tuationer kan uppstå, såsom hot om avhysning. Intervjupersonen menar att det inte går att säga 

till klienten att de inte har tid och att klienten därför får bli avhyst. Intervjupersonen berättar 

också att det är mycket upp till handläggaren att få det att fungera och att det främst är tids-

brist, stress och antal ärenden som påverkar möjligheten att få helhetssyn av klienterna.  

Detta var det flera av intervjupersonerna som återkom till:  
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”Du gör det gör för att få det att funka, men det du inte behöver gör du inte för du har inte tid” 

(3). ”... tidsbrist och stress och många ärende” (3) ”många känner en frustration, att de inte hinner 

med det som det skulle vilja hinna. De hinner inte gräva så djupt som de vill” (4). Tidsbristen kan 

också enligt en intervjuperson innebära att klientbilden försvinner och att klienterna mest bli 

sedda som “papper”. Den senare intervjupersonen berättar att det varit ett tungt år med perso-

nalbrist och många sjukskrivningar på enheten. De har därför tvingats täcka upp för varandra. 

Detta har lett till att vissa saker hamnat i skymundan och de har tvingats att prioritera ärenden:  

”Vi har varit kort om personal under rätt lång tid” /.../ ”vi har fått gå på någon typ av lägsta 

nivå och kanske inte haft så många möten som vi skulle ha haft ” (5).   

En annan person som intervjuades hoppades att klienterna inte skulle se att någons behov pri-

oritera för någon annans. Att tvingas prioritera klienter menar en intervjuperson är något som 

personalen upplever som mycket frustrerande. Dock berättar en intervjuperson att det finns 

utrymme att få en helhetsbild av klientens livssituation även om det är brist på tid.  

”Om man vill ta sig den tiden som man ofta behöver, så finns det, men det kan bli stressigt” 

(6) Denna intervjuperson menar att handläggarna måste ta ansvar och tala med chefen om de 

inte hinner följa eller handlägga klienterna som de vill. Intervjupersonen berättar att förutom 

handläggningstiden så finns det inte utsatt hur lång tid ett ärende får ta.  

”Det får ta den tid det tar /.../ om man delar åtta timmar på tio ärenden /.../ då vet man vilken 

tid man har, men sen kan ett gå fem gånger så fort som ett annat ärende. Då har man mer tid 

över till annat. /.../ så länge helheten går ihop kan man lösa det” (6).  

En av de personer som intervjuades menar att handläggarna måste tänka på att inte ta på sig 

för mycket eftersom det kan leda till att ohälsa:  

”... men sen är min devis att man inte ska utreda saker i onödan /.../ jag tänker att man absolut 

ska slussa ut personerna rätt men man ska kanske inte ta på sig allt jobb, för det blir inte hel-

ler bra. Det är så jag tror man bränner ut engagerade medarbetare, utan har vi nu bestämt att 

vi ska jobba utefter de här specialiseringarna” (3).   

Första kontakten sker enligt intervjupersonen via telefon eller via brev. Men intervjupersonen 

menar att det är enklare att träffa klienten och berätta vilka krav det finns från försörjnings-

stödsenheten. Detta för att vara säker på att klienten verkligen förstått. Samtidigt menar inter-

vjupersonen att det kan vara olika mellan handläggarna och att vissa handläggare kan tycka 

det är lättare att skicka kraven skriftligt. Intervjupersonen berättar att klienterna måste vara 

aktivt arbetssökande för att ha rätt till försörjningsstöd. Om klienten av olika anledningar inte 

kan vara aktivt arbetssökande måste handläggarna undersöka vad det är som inte fungerar och 

om klienterna kanske bör vara sjukskrivna istället. Handläggarna kan beroende på ärende vara 

tvungna att ta andra vägar för att hjälpa klienten att bli självförsörjande. Intervjupersonen be-

skriver att de måste göra individuella bedömningar och det gäller kraven också:  

”Vissa måste man göra andra bedömningar av som går utanför ramen för att passa den, och 

vissa vill inte göra någonting, de vill bara vara där och då, då måste man sätta mer krav /.../ 

det är individuella bedömningar hela tiden /.../ ibland måste man utgå och göra en annan vari-

ant för man måste sätta individen i fokus hela tiden i den livssituationen, det kan vara svårt“ 

(1).  

Intervjupersonen beskriver också att specialiseringen av försörjningsstöd gör att klienterna sö-

ker sig till dem men att klienterna inte alltid har vetskap om vilka insatser de finns när de sö-

ker hjälp och att ansökan därför kan komma att tolkas lite olika.  
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6.5.2 Se behov och ta initiativ till samverkan  

När det gällde frågan kring möjlighet till att se behovet av samverkan svarar en intervjuperson 

att det endast är handläggaren som handhar ärendet som kan se att det finns behov av samver-

kan:  

”Jag tror inte någon annan kan se behovet än handläggaren själv, så länge inte någon annan 

suttit bredvid och gjort det jobb man gjort” (6).  

Intervjuperson upplever att om det behövs samverka så går det att samverka, men att det lig-

ger på handläggaren själv:  

”... man får liksom lägga fram sitt behov till chef och handläggare och inte sitta på kammaren 

och hoppas att det kommer bli samarbete” (6). “att man uttrycka var man ser behovet” (6).  Ärende 

där klienterna redan har befintliga kontakter med andra instanser prioriterar sig själv enligt en 

intervjuperson, samverkan sker i sådana fall automatiskt:  

”Ja för möter vi klienter där vi ser /.../ den här personen har mer problematik eller mer saker 

som måste utredas, då blir det per automatik att det måste vi undersöka” (4).  

Samma intervjuperson ansåg sig ha ett stort handlingsutrymme att påverka och ta initiativ till 

samverkan, men denne ansåg att erfarenheten var en viktig del:  

“Ju längre jag har jobbat, ju mer trygg är jag i min roll /.../ jag vet var min yttre gräns ram är 

/.../ det är sällan jag känner att jag gör någonting fel, utan man har klienten i fokus och det är 

dennes bästa man tänker på” (4).  

Ytterligare en intervjuperson tycker sig ha ett stort handlingsutrymme att ta initiativ till sam-

verkan, men menar att samverkan måste vägas mot den egna tiden. Denne intervjuperson upp-

levde att andra aktörer ofta blev glada när det togs initiativ till samverkan, och menade att alla 

tjänar på samverkan. De andra två intervjupersonerna upplever dock inget stort handlingsut-

rymme att påverka och ta initiativ till samverkan. En av dem menar att detta ofta sker på en 

högre nivå, men tycker samtidigt att det går ganska bra att ta initiativ till samverkan i enskilda 

ärenden, beroende på vem motparten är. Intervjupersonen anser att handlingsutrymmet till att 

samverka begränsas av andra aktörer:  

”Tycker det går ganska bra, det är både och. Det är vilka man har att göra med /.../ ska jag 

samverka med psykiatrin kan det vara omöjligt” (1).  

Stöd i ärendet var något fler intervjupersoner poängterade som viktig för att kunna gå vidare i 

arbetet med en klient:  

”Är det ett väldigt komplicerat ärende så kan det dels vara press och stress, dels klientens fru-

stration och oro. En känsla av otillräcklighet /.../ smalnar av och ser inga lösningar, vad ska 

jag göra. /.../ även om man har jobbat länge kan det bli tunnelseende. Då kan man alltid bolla 

med en kollega” (5). ”vi kan prata med chef, ärendehandledare eller kollegor om var vi tror vi 

behöver vända oss” (6).   

Denne intervjuperson menar att det är upp till handläggaren och dennes ansvar att ta reda på 

var de ska vända sig i ett komplicerat ärende, men ibland finns det behov av stöd.  

Även en annan intervjuperson upplever att det är mycket upp till handläggaren att se behovet 

och ta initiativ till samverkan men menade att inte alla hade samma tankar kring samverkan 

och det därför kunde vara olika. Intervjupersonerna beskriver olika faktorer som de upplever 

påverkar benägenheten att ta initiativ till samverkan. Tid, vilja och arbetssituationen är fak-

torer som intervjupersonerna nämner:  

”Antingen går du till jobbet och gör det du ska göra, du kan också gå till jobbet och göra lite 

mer utanför så det i längden gynnar mer” (5).  
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”Ju mer jag gör så här (tar initiativ till samverkan) ju mer får jag arbeta. Annars har du också 

i ramen att du har ditt krav på försörjningsstöd och du betalar ut det och gör inge mer. Men 

samtidigt måste jag ändå se till individen, vad blir bäst för honom. Det är jättejobbigt att ta in 

allt “(1).  

Även handläggarnas människo- och klientsyn kan påverka om handläggaren tar initiativ till 

samverkan enligt en intervjuperson:  

”»Det här har vi provat tio gånger tidigare så nu tänker vi inte göra något mer« /.../ man 

måste ju tro att människa kan förändras /.../ det kanske inte funkade för fem år sedan men det 

funkar idag /.../ hur mycket tid man vill lägga ner” (1).  

Intervjuperson berättar också att hoppet och tron på en individ är viktigt och att personkemin 

mellan handläggare och klient kan påverka om en handläggare tar initiativ till samverkan:  

”... för det är många långkörare också. Har man gått här i 20 år så är det många som tänker 

/.../ där är ett hopplöst fall. Så är det ju inte. Det kan komma in en ny socialhandläggare som 

har riktig glöd och att det här fixar vi, och det går” (1).  

Denna intervjuperson upplever att ny personal kan komma med ny glöd och ett positivt tänk, 

att det här ska vi fixa. Men intervjuperson upplever också att det gäller att inte sticka ut för 

mycket i gruppen. En av de personer som blev intervjuad berättar också att osäkerhet kan vara 

något som påverkar initiativtagandet till samverkan, särskilt osäkerhet kring lag och rutiner. 

”Vad får jag göra utifrån sekretessen ” (4). ”det kan finnas osäkerhet för att man aldrig kallat till nå-

got sådant här (samverkan) eller aldrig har haft den här typen av samverkan” eller ” nu vart det svårt 

då lägger jag det åt sidan” (4).  

Att vara nyanställd och inte ha kunskap om rutiner och om hur de ska gå tillväga pratade fler 

intervjupersoner om. Vissa rutiner var heller inte nedskrivna utan var något som bara fanns 

som en norm på arbetsplatsen.  

“... jag tror det kan vara väldigt förvirrande för nya, för det har vi upplevt nu när vi fick 

många nyanställda i våras och en del sjukskrivningar” (3).  

”vi har skrivit mycket rutiner men de följs inte ändå /.../ alla gör olika (1). ”Det är nog inte lätt 

om man är ny /.../ när de blir för otydligt då gör ju folk egna lösningar /.../ “som det är nu kan 

det bli lite svajigt, det kan vara så eller så” (1).”ska jag gå mot gruppen eller gå med grup-

pen, det är jättesvårt” (1).  

En intervjuperson menade att allt inte behövs detaljstyras för det påverkade handlingsutrym-

met, men menade att det ofta finns rutiner kring små saker. I svårare frågor finns de färre ruti-

ner och dessa upplevs mer svävande. Även om intervjupersonerna lyfte att det fanns problem 

med helhetssyn och samverkan så var alla positiva till samverkan. De ansåg att samverkan var 

viktigt och menade att de tog initiativ till samverkan där de såg behov. Alla strävade också ef-

ter klientens bästa och att ha klienten i centrum:  

”Samtidigt ska klienten vara i centrum /.../ vi är ju här för att jobba med klienten” (1). Inter-

vjupersonerna menar att en bra klientrelation är viktig i arbetet och att det var lättare att moti-

vera klienterna om de inte var så formella i kontakten. En intervjuperson berättade att det var 

viktigt att ta vara på klientens motivation och vilja och inte låta klienten vänta för länge för 

motivationen kunde då försvinna. Klientens motivation och villighet att berätta om situationen 

var också något som intervjupersonerna ansåg kunde påverka huruvida handläggarna fick en 

helhetssyn av klientens problem.  
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7. Analys av det empiriska resultatet  
Under detta avsnitt kommer det empiriska resultatet att analyseras utifrån de teoretiska ut-

gångspunkterna.  

7.1 Analys av frågeställning 1 - Övergripande och individuella 

samverkansformer.  

Inom välfärdssektorn har samlingsbegreppet samverkan visats ha olika innebörder beroende 

på utförare, trots att en gemensam brukarorienterad samverkan visats behövts (Sandström, 

2007; Danermark & Kullberg, 1999). Detta bekräftas i resultatet då samverkan kan se olika ut 

beroende på vilken handläggare inom enheten man frågar. Den gemensamma nämnaren är att 

handläggarna eftersträvar att klienten ska få den bästa hjälpen när man ansöker om en insats 

där flera samverkansaktörer behöver vara delaktiga, för att lyckas få det så bra som möjligt för 

alla berörda. Vid tillfällen då klienten behöver samordning av olika enheter eller aktörer så 

kontaktar man de berörda parter som kräver samverkan. Samsyn är något man eftersträvar att 

skapa, vilket genomsyrat stor del av resultatet. Det räcker inte alla gånger bara att prata om 

samverkan, det måste utövas på rätt sätt också under rätt samverkansformer men kan vara 

svårt att få till då ramar och utförare kan skilja sig åt.   

Samverkansformerna skiljer sig åt om det är intra- eller interorganisatorisk samverkan man 

eftersträvar att skapa. I en jämförelse med samverkansmodell 1, ska bland annat kommunikat-

ion och samarbete genomsyra grundtanken med att samverka (Horwath & Morrison, 2007). 

Då det egentligen borde vara störst samverkan intraorganisatoriskt påvisar det istället att en-

heterna internt arbetar efter olika eller egna individuella ramar och inte är helt samstämmiga 

gentemot de gemensamma värdeorden som finns. Enligt denna modell så finns förutsättning-

arna där till att få till alla de nivåer som krävs för en god samverkan (Horwath & Morrison, 

2007). Samverkan på en intraorganisatorisk nivå skulle bli bättre med ökad kommunikation i 

ett första läge mellan enheterna, förståelsen för varandras arbete skulle upplysas om bättre för 

att öka förståelsen på respektive enhet, vilket även framkommit från intervjupersonerna. Inter-

organisatorisk samverkan sker mer formellt och uppstyrd från de olika inblandade aktörerna. 

Det framkommer att samverkan fungerar bättre med vissa aktörer jämte andra, vilket av samt-

liga intervjupersoner önskas en bättring på. I likhet med denna modell finns ett samarbete och 

samordning i viss bemärkelse men fungerar inte kommunikationen så är det svårt att gå vidare 

till nästa nivå för att slutligen få till en verksamhet där integrering och koalition fungerar 

(Horwath & Morrison, 2007).  

  

Enligt samverkansmodell 2, kan kommunen kvalificera in sig på flera olika trappsteg i mo-

dellen. Komplexiteten är att fortsätta att skapa en struktur i organisationen som går att följa 

likartat mellan enheterna så individer med psykisk ohälsa kan ta nytta av det på ett givande 

sätt, vilket även framkom i resultatet. I kommunen finns kommunikationen via informations-

utbytet, de multidisciplinära teamen genom samverkansforumen, samt finansiell samordning, 

men försvåras då de olika verksamheterna fokuseras på egna ramar istället försöker få till en 

samverkansform som fungerar (Andersson et al., 2011). Från det empiriska materialet fram-

kom det att när samverkan kräver det så finns det möjlighet att samverka, mer eller mindre 
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mot vissa aktörer och enheter, alltså skulle denna modell kunna bli starkare på flera nivåer i 

praktiken. Samverkan är ett aktuellt ämne som de intervjupersoner vi träffat finner vara en 

grundpelare till att få klienten i självförsörjning eller annan stöttning på vägen till ett bättre liv 

för den individen. Det framkommer som temat påvisar att samverkansformer varierar, det kan 

både vara individuella samt övergripande former. Till likhet med de samverkansbenämningar 

som teoretiskt framkommer, så kan samverkan fylla alla de olika nivåerna men det framkom-

mer att det kan vara upp till den enskilde handläggaren att skapa denna möjlighet med hjälp 

av struktur, tydliga ramar samt gränsöverskridande vilja att få det att fungera med samverkan 

från samtliga enheter och aktörer. Samverkan kan fungera både enkelt och svårt beroende på 

hur stort behov som finns inom varje trappsteg, vilket modellen visar (Andersson et al., 2011).   

  

I samverkansmodell 3, läggs även stor tyngd vid integration där i likhet med studiens resultat 

strävar mot att skapa gemensamma mål där alla kan arbeta på ett likartat sätt, för att kunna 

skapa samverkan. I kommunen finns den horisontella integreringen då det finns en marknad 

och ett nätverk som skulle kunna fungera i praktiken om den vertikala integreringen med sam-

ordning, hierarki, och samverkan varit bättre (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Hierarki 

styr till stor del verksamheten och det krävs tydliga direktiv vad och hur intervjupersonerna 

kan arbeta efter, med bättre rutiner som alla kan vara införstådda med, då målet med verksam-

heterna är densamma, att hjälpa klienter med behov  

  

Den aktuella kommunen befinner sig på god väg till att skapa en god samverkan och ambit-

ionen finns för det, då de flesta handläggare aktualiserat det.  

7.2 Analys av frågeställning 2 - Riktlinjer och rutiner  

7.2.1 Att förstå, kunna och vilja.  

Empirin kan förstås utifrån att förstå, att kunna och att vilja, hämtat från implementerings-

forskningen (Sannerstedt 2001; Bengtsson 2012; Alexandersson, 2006). Det blir svårt för 

handläggarna att förstå beslutsfattarnas verkliga intentioner med samverkan när handläggarna 

upplever att de skriftliga rutinerna och riktlinjer som finns för samverkan är svåröverblickade. 

Ibland saknas skriftliga rutiner. En del handläggare är osäkra på om de känner till alla rutiner 

och riktlinjer som finns, eftersom de inte finns samlade på ett lättöverskådligt sätt. Det finns 

även en osäkerhet kring vilka rutiner och riktlinjer som fortfarande är aktuella. Sammantaget 

är detta faktorer som inverkar negativt på handläggarnas möjligheter att förstå vad beslutsfat-

tare inom och utom organisationen vill med samverkan (Sannerstedt 2001; Bengtsson 2012; 

Alexandersson, 2006). För att kunna genomföra det beslutsfattarna vill med samverkan krävs 

resurser av olika slag. Resurser kan vara tid, mänskliga resurser samt kunskap (Sannerstedt 

2001; Bengtsson 2012; Alexandersson 2006). En mänsklig resurs i arbetet är ärendehandleda-

ren som beskrivs som tillgänglig och närvarande, vilket är en styrka i arbetet. Tid beskrivs 

återkommande som en bristvara. I det här exemplet så är tid nära sammankopplat med mänsk-

liga resurser. Handläggare vid enheten upplever att personal har varit sjukskrivna utan att er-

sättare har tagits in. Brist på mänskliga resurser har inneburit mer arbete till de övriga hand-

läggarna, något som i sin tur påverkar den tid handläggarna har att foga över. När det gäller 
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kunskap så har handläggarna gått en utbildning avseende samverkan enligt SIP. Å ena sidan är 

det möjligt att handläggarna därigenom har fått generella kunskaper om samverkan som går 

att applicera på andra sammanhang. Å andra sidan kan bristen på uppdaterade, skriftliga ruti-

ner och riktlinjer för samverkan, samlade på ett lätt överskådligt sätt, generera en viss brist på 

kunskap. Brist på kunskap avseende i vilka situationer, när och hur samverkan bör gå till, 

vilka enheter och aktörer som bör involveras och så vidare (exempelvis Germundsson, 2011). 

I det sammanhanget är det att betrakta som en styrka att ledningen på enheten har uppmärk-

sammat problemet med bristfälliga rutiner och riktlinjer, och att ett intensivt arbete pågår. När 

det väl är klart återstår arbetet med att få alla handläggare att arbeta utifrån dem. Det mest po-

sitiva som framgår i intervjuerna är att samtliga ser samverkan som viktigt och nödvändigt för 

att på bästa sätt kunna hjälpa klienter med komplex problematik. Utifrån empirin går det att 

dra slutsatsen att de intervjuade handläggarnas vilja till samverkan är genuint äkta och viljan 

är stor. Samtidigt finns en osäker bland några av de intervjuade när det gäller viljan till sam-

verkan bland de egna medarbetarna (jmf Sannerstedt 2001; Bengtsson 2012; Alexandersson 

2006).  

7.2.2 Implementeringsprocessen  

Det går inte att tala om en implementeringsprocess vid den aktuella enheten. Flera handläg-

gare ger uttryck för att rutiner och riktlinjer för samverkan kan vara både mer inarbetade samt 

mer utarbetade gentemot olika enheter och aktörer. Det upplevs av några som om det finns ett 

samband mellan att samverkan sker ofta och hur väl in- och utarbetade rutinerna är.  

Generellt går det att säga att grundläggande kravet på ett uttalat behov finns (Guldbrandsson, 

2007). Handläggarna ser ett behov av att få helhetssyn och samlat grepp om individer med 

komplexa problem för att på bästa sätt kunna bistå med samhällets stöd och hjälp. Samverkan 

ses som ett sätt att nå dit, en handläggare har gett uttryck för att samverkan kan vara det enda 

sättet. På så sätt kan den första fasen anses som uppfylld (Guldbrandsson, 2007). Samverkan 

är i vissa fall reglerat i lagstiftning och därmed beslutat på en övergripande politisk nivå (Ex-

empelvis Socialtjänstlag 2 kap. 7§). Utöver det finns den aktuella kommunens vision om sam-

verkan och övriga lokala beslut (se bilaga 2). På så sätt kan fas två om beslut på rätt nivå vara 

uppfylld (Guldbrandsson, 2007). När det gäller de senare faserna skiljer det sig åt var i imple-

menteringsprocessen enheten befinner sig. I det samverkansforum där arbetet har kommit som 

längst finns en skriven modul att arbeta efter och rutinerna har i huvudsak vuxit fram i nära 

samarbete mellan enhetens representant och berörda aktörer.     

7.3 Analys av frågeställning 3 - Hinder och möjligheter  

De hindrande och främjande faktorer som handläggarna upplever får stöd i tidigare forskning  

(exempelvis Axelsson et al., 2013; Andersson et al., 2011; Germundsson, 2011). Flera av de 

hindrande faktorer som handläggarna uppgav i samverkan är sådana faktorer som även kan 

verka hindrande för implementeringsprocessen. Det tydligaste exemplet på det skulle kunna 

vara handläggarnas egna inställning till samverkan (jmf exempelvis Andersson et al., 2011; 

Alexandersson, 2006).  En slutsats är att förekomst av faktorer som främjar samverkan har en 

främjande inverkan på implementeringen. Att få till stånd en fungerande samverkan vid den 
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aktuella enheten har visat sig vara beroende av en mängd olika faktorer. Hinder i form av per-

sonliga förutsättningar, intraproffesionella och organisatoriska hinder ska övervinnas. Ibland 

kan faktorer hos klienten innebära ett hinder.   

I och med de brister som finns gällande rutiner och riktlinjer för samverkan, så vilar ett stort 

ansvar på den enskilda handläggaren när det gäller att uppmärksamma behovet och ta initiati-

vet till samverkan, samt att försöka överbygga de hinder som eventuellt uppstår. Å andra si-

dan finns en stödjande funktion hos både ärendehandledare och chef. Samtidigt så ligger en 

stor del av de hinder som finns i samverkan utanför den enskilda handläggaren, vilket kan re-

sultera i en känsla av maktlöshet.  

7.4 Analys av frågeställning 4 - Handläggarnas agerande i hand-

lingsutrymme.  

Handläggarna ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ha en helhetssyn, låta klienterna vara 

delaktighet och samverka med andra aktörer när de uppmärksammar behov. Intervjuperso-

nerna hänvisade dock inte till Socialtjänstlagen i intervjuerna. Resultatet visar att handläg-

garna i studien arbetar och använder handlingsutrymmet mycket olika, bland annat i hur de tar 

den första kontakten med klienten. För vissa intervjupersoner var direktkontakt viktigt för att 

få en helhetsbild av klientens behov och de tog sig därför tid till besök, medan andra handläg-

gare menade att det inte alltid fanns tid till det. Likaså hade de intervjuade handläggarna olika 

upplevelse av om det fanns tid att få en helhetssyn av klienten livssituation, där vissa handläg-

gare menade att de gick att ta sig tid den tiden om man ville medan andra menade att det 

ibland blev kontakten ganska ytlig. Helhetssynen är en mycket viktig princip i  

Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2013) och samverkan vid behov är lagreglerad. Variationen 

kring arbetet med helhetssynen och samverkan går att diskuteras utifrån teorier kring hand-

lingsutrymme. Handlingsutrymmet begränsas av de lagar och kommunala riktlinjer som  

organisationen arbetar efter, men lämnar likväl ett utrymme för tolkning från gräsrotsbyråkra-

tens sida (Johansson, 2007). Lipsky menar att handläggarna som gräsrotsbyråkrater har en så-

dan stor handlingsfrihet att det i själva verket blir de och inte politikerna som utformar politi-

ken och att de för politikens viktigaste beslut fattas på organisationens lägsta nivå 

(Sannerstedt,  2001). Resultatet visar att handläggarna i studien avgör till stor del huruvida de 

i arbetet får en helhetsbild av klienten problematik och om de utifrån denna problematik tar 

initiativ till samverkan. Det framgår dock av resultatet att det inte är enbart handläggarnas 

handlande som kan påverka huruvida de kan få en helhetssyn av klienterna och tar initiativ till 

samverkan. Arbetssituationen inom organisationen och enheten med tidsbrist, personalbrist 

och antal ärenden, var det fler intervjupersoner som nämnde som faktorer som påverkade både 

när det gällde att få helhetssyn av klienterna via besök och för att se behov och ta initiativ till 

samverkan. Detta kan förklaras utifrån Johanssons teori kring gräsrotsbyråkraterna att även 

andra faktorer såsom organisationens förväntningar och arbetets art påverkar handlingsutrym-

met och klientkontakterna (Johansson, 2007). Hur handläggarna tar sig tid för klienterna och 

tänjer på organisationens förväntningar kan enligt intervjupersonerna bero på handläggarnas 

erfarenhet, vilja och engagemang. Svensson menar att det inte bara är lag, organisation som 

påverkar handlingsutrymmet utan också professionella tolkningar, individuella faktorer hos 
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handläggarna såsom erfarenhet och värderingar (Svensson et al., 2008). Detta går också att 

förstå utifrån tidigare forskning som menar att ansvaret att balansera krav och bristande resur-

ser ofta läggs på handläggarna, och att arbetsbelastning och brist på mänskliga resurser kan 

leda till mindre tid till direktkontakt med klienterna och att arbetsuppgifterna då förenklas 

(Arbetsmiljöverket, 2016; Tham, 2008).  

 

7.4.1 Analys kring de fem dimensionerna  

Handläggarna i studien beskriver att det kan vara svårt att boka in besök vid nyansökningar på 

grund av antal ärenden och brist på tid och att helhetssynen därmed kunde brista.  Detta går att 

diskutera utifrån Johanssons dimensioner ”tid per ärende” och ”specialiseringsgrad”, som är 

förhållanden som kan påverka handlingsutrymmet och klientrelationen (Johansson, 2007). Or-

ganisationen kan komma att fokusera på masshantering av klienter vid personalbrist för att 

hinna med. Personalbristen kan leda till en snävare specialisering där fokus främst hamnar på 

att utbetala försörjningsstöd till klienterna. På så vis kan klienterna komma att förenklas för att 

passa organisationen utifrån de förutsättningar organisationen har. Detta beskriver Johannson 

som de administrativa kategorierna och Blom benämner det som specialiseringskategorier  

(Johansson 2007; Blom, 2004). Även om handläggarna beskriver att de har rutiner som inne-

bär att de ska träffa klienterna så kan det utifrån tidsbrist enbart bli angeläget att ta reda på den 

information som är relevant för att lösa uppgiften. En större grad av specialisering kan enligt 

Johansson innebära att färre förhållanden ses som relevanta i klientkontakten och klienten får 

därmed mindre utrymme för att delge hela sin livssituation (Johansson, 2007). Att enbart 

hinna med ansökningar och blanketter gör därmed att klienten situation kan reduceras till pap-

per, och denne kan därmed blir sedd som ett enkelt ärende.  

Avståndet till klienterna blir också påverkad av tidsbristen och krav på snabb handläggning, då 

det tar både tid och resurser att upprätthålla varaktiga och nära relationer med klienten        

(Johansson, 2007). Kravet på snabb handläggning kan leda till att handläggarna tar avstånd 

från klienten för att påskynda handläggningen. Intervjupersonerna beskrev också att det var 

ungefär hälften av ärendena som skedde via papper. Vid krav på snabb handläggning kan 

handläggarna inte prioritera ärenden och lägga dessa på hög utan tvingas ta itu med dem på än 

gång (Johansson, 2007). Intervjupersonerna upplevde dock att de tvingades prioritera ärenden 

utifrån klienternas behov något som de upplevde frustrerande, men samtidigt fanns de ärenden 

som de inte kunde prioritera bort, såsom hot om avhysning  

Handläggarna ska dock inte bara ta hänsyn till att utbetala ekonomiskt bistånd utan också se 

till att klienterna kommer ut i egen försörjning. Därmed kommer Johanssons dimension in-

tresseorientering in. Handläggarna måste kontrollera att klienterna är berättigad till försörj-

ningsstöd och kontrollera om de lever upp till överenskommelser, exempelvis att de är aktivt 

arbetssökande, eller avgöra om de har behov av andra insatser. Detta kräver individuella be-

dömningar, där handläggarna upplever att de i vissa ärenden ställer större krav på de klienter 

som inte har egen motivation. I andra ärenden tvingas handläggarna hitta lösningar utanför ra-

men för att passa klienten. När det gäller försörjningsstöd utifrån riksnormen, där klienten har 

rätt till ersättning om den fyller villkoren har enheten regler de måste följa, men i livsföring i 

övrigt utifrån skälig levnadsnivå har handläggarna möjlighet att gå utanför ramarna vilket kan 
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tolkas utifrån Johansson dimension kring regel-bundenhet.  För klienter med komplex proble-

matik kan de vara viktigt att handläggarna ser klientens individuella behov och är villig att 

tänja på reglerna. Intervjupersonerna beskrev att de i ramen har ett krav på att betala ut för-

sörjningsstöd och att de kan betala ut det och inte gör något mer, men menar samtidigt att de 

måste ha klientens behov i fokus. Handläggaren kan genom detta hänvisa till att denne följt 

normalt tillvägagångssätt eller gjort individuella bedömningar som denne förutsätts göra  

(Sannerstedt, 2001). Om det inte finns tid till att möta klienterna blir det dock svårt att be-

döma om de har individuella behov eller komplexa problematik som gör att de inte kan leva 

upp till de krav som försörjningsstödsenheten ställer. Ansökan och behovet kan misstolkas 

vilket kan innebära att klienten får avdrag på försörjningsstöd.  

7.4.2 Handläggarnas personliga agerande i handlingsutrymmet  

Handlingsutrymmet innebär inte bara ett val utan handlar också om att ta ansvar och ta ställ-

ning (Svensson et al., 2008). Det framkommer i resultatet att flera handläggare upplever att de 

har ett ansvar och att det är upp till handläggarna att ta sig tid, säga ifrån om de inte hinner 

med, samt ta relevanta kontakter då de uppmärksammat behov. Detta då det endast är hand-

läggarna som kan se huruvida det finns behov av samverkan eller inte. Det stämmer väl över-

ens med teori om gräsrotsbyråkraten då de har makt i form av att de är de enda som har full 

insyn i klientens ärende samtidigt som denne har full insyn i organisationen (Johansson, 

2007). Gräsrotsbyråkratens tolkningsföreträde och makt framkom även i intervjuerna att kli-

enterna inte alltid har vetskap om vilka insatser som finns att tillgå när de söker hjälp och att 

ansökningarna ibland kan tolkas olika från handläggarnas sida.   

Det är enligt intervjupersonerna upp till dem att få det att fungera. Handlingsutrymmet och 

möjligheten till helhetssyn och initiativ till samverkan påverkas därmed av handläggarnas 

egna värderingar, vilja, kunskap och ansvar (Johansson, 2007). Det är upp till handläggarna 

personliga engagemang och värderingar, hur de använder sig av handlingsutrymmet när de 

hanterar tidsbristen. Egna personliga normer, erfarenhet och engagemang kan utnyttjas för att 

tänja organisationens villkor (Svensson et al., 2008). Det finns tid att få helhetssyn och ta ini-

tiativ till samverkan enligt vissa intervjupersoner, om handläggaren själv vill ta sig den tiden 

och är villig att ta på sig mer arbete. Det blir mycket upp till handläggarnas ansvar, vilja och 

vilja att sätta sin egen hälsa på spel. Enligt en intervjuperson kan engagerad personal bränna 

ut sig om de väljer att ta på sig för mycket, vilket också rapporter visar (Arbetsmiljöverket, 

2016). Handlingsutrymmet kan på så vis används på olika sätt. Olika erfarenheter gör att 

handläggare nyttjar handlingsutrymmet olika (Svensson et al., 2008). En intervjuperson berät-

tar om att klientsynen och erfarenheter kan påverka huruvida handläggaren vill ta initiativ till 

samverkan. Klienter som fått insatser ett flertal gånger men som inte förändrat sin livssituat-

ion, kan ses som hopplösa och då kan handläggare utifrån sina egenskaper, antingen välja att 

låta bli att ta initiativ till samverkan då det ändå inte ger något resultat eller välja att tro att 

människor kan förändras. Intervjupersonen menar att klientrelation och personkemi kan leda 

till att klienten förändrar sin livssituation. Erfarenheten upplevdes också som en trygghet som 

kan leda till att de våga gå utanför organisationens ramar om det fanns behov av det. Att vara 

nyanställd och inte ha kunskap om rutiner, lagar och hur man kallar till samverkan kunde leda 

till att handläggare på grund av osäkerhet inte tar initiativ. Normer inom enheten sågs också 
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som en faktor som kunde leda till att handläggare inte vågade göra på annat sätt än som på det 

sätt som kollegorna arbetade. Dock kunde kollegorna också upplevas som ett bra stöd i arbe-

tet, tillsammans med ärendehandledare, chef och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Handläggarna i studien har olika upplevelse av graden av sitt handlingsutrymme, där vissa an-

såg sig ha ett stort handlingsutrymme medan andra upplevde att handlingsutrymmet begränsa-

des av flera faktorer. Handlingsutrymmet att samverka upplevdes också begränsas också av 

andra aktörer.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att handläggarna i studien upplever att klienter med kom-

plex problematik kan komma att behandlas olika utifrån vilken handläggare som de tilldelas. 

Att det är upp till handläggaren om denne väljer att använda sitt handlingsutrymme, kalla till 

besök och ta sig tid för att få en helhetsbild av klientens problematik. Där vissa menar att det 

är handläggarens ansvar att säga till sin chef om det är för hög arbetsbelastning och be om råd 

och stöd när de inte själva har kunskap. Eller så upplever studiens handläggare att de, trots 

goda intentioner att sätta klientens behov i centrum, inte har tid att ta reda på mer om klienten 

än att bedöma anmälningsblankettens relevans till att få ekonomiskt stöd. Om handläggaren 

uppmärksammat klientens komplexa behov och ser behov av samverkan är det åter upp till 

handläggaren att ta initiativ till samverkan. Där erfarenhet, ansvarskänslor, klientsyn, trygg-

het, kunskap, vilja och engagemang påverkar huruvida handläggaren tar initiativ till samver-

kan och hanterar tidsbrist.   

8. Diskussion  

Under detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av studien. Därefter följer en 

diskussion som bygger vidare på den empiri och analys som presenterats i tidigare avsnitt. Av-

slutningsvis följer ett avsnitt om studiens förtjänster och begränsningar, samt ett avsnitt om 

framtida forskning.  

8.1 Sammanfattande diskussion  

I en specialiserad socialtjänst finns det risk för bristande helhetssyn på klienter med komplex 

problematik. För att minska denna risk är det viktigt att samverka med andra aktörer för att få 

en helhetsbild av klientens komplexa situation. Studiens syfte är att undersöka hur handläg-

gare vid en försörjningsstödsenhet vid en specialiserad socialtjänst kan uppleva att arbetet 

med helhetssyn och samverkan kring klienter med komplex problematik sker i praktiken. 

Detta är viktigt för att kunna erbjuda klienten ett individuellt och anpassat stöd (Blom et al., 

2011). De frågeställningar som studien fokuserar på är i vilken omfattning handläggarna upp-

lever att samverkan förekommer och under vilka former det sker, samt hur arbetet kring rikt-

linjer och rutiner implementeras och följs. Studiens övriga frågeställningar ämnar undersöka 

vilka hindrande och främjande faktorer handläggarna upplever att det finns i samverkan, samt 

handläggares upplevelse av handlingsutrymmet och klientkontakten i relation till helhetssyn 

och samverkan utifrån klientens behov.  

  

Empirin visar att samverkan förekommer i varierande omfattning och i olika former, främst 

utifrån om samverkan rör ett lagstadgat område, sker i övergripande syfte eller på individuell 
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nivå. En del rutiner och riktlinjer för samverkan är under uppbyggnad och är inte kända för 

intervjupersonerna ännu. Åter andra är inte nedskrivna utan finns som en tyst kunskap. Hand-

läggarna upplever att det är svårt att veta om alla rutiner och riktlinjer är kända för alla medar-

betare samt vilka som är aktuella. Upplevelsen är att det är väldigt varierande hur de rutiner 

som finns efterlevs. Genomgående ser handläggarna samverkan som viktigt för att på bästa 

sätt kunna hjälpa klienterna. Handläggarna ser flera hämmande och främjande faktorer i sam-

verkan. Sammantaget visar de att samverkan är bra när det fungerar, men svårt att få till i 

praktiken. Studien visar även att det är mycket olika hur handläggare upplever att de arbetar 

med att få helhetssyn och hur de tar initiativ till samverkan med andra enheter och aktörer. 

Det är mycket upp till den enskilde handläggaren huruvida denne använder sitt  

handlingsutrymme för att skapa helhetssyn. De upplever emellertid att det finns flera faktorer 

som inverkar på handlingsutrymmet och klientrelationen, och därmed handläggarnas möjlig-

het till att få ett samlat grepp om klienter med komplex problematik.  

  

Klienter med komplex problematik är många gånger i behov av de insatser och åtgärder som 

samhällets välfärdsinstanser erbjuder, för att kunna förändra sin livssituation. I ett välfärds-

samhälle som i hög utsträckning är specialiserad är dessa klienter mer eller mindre beroende 

av att samverkan mellan olika aktörer ska fungera på ett bra sätt. Empirin visar, i likhet med 

tidigare forskning, på de många faktorer som faktiskt påverkar och har betydelse för både 

samverkan och helhetssyn. Utifrån det kan man dra slutsatsen att det är oerhört viktigt att sä-

kerställa att de professioner som verkar inom välfärdssamhällets olika instanser faktiskt har 

kunskap om dessa faktorer och hur man på olika sätt kan överbygga hindren. Ytterst handlar 

det om vilken kvalité välfärdssamhällets instanser erbjuder de klienter som har ett sammansatt 

behov, beroende på hur väl insatserna matchar klienternas individuella behov. Kanske är det 

så, att det är insikten om att bristande eller icke fungerande samverkan i slutänden resulterar i 

bristande kvalité, som gör att uppsatsförfattarna under intervjuarbetet märkt av att samverkan 

och helhetssyn är känsliga ämnen att samtala om. En annan möjlighet är att ämnet är känsligt 

eftersom att handläggarna är medveten om att det inte alltid fungerar och att det kan få stora 

konsekvenser för de klienter som är mest utsatta.  

  

Den aktuella enheten har emellertid en rad olika styrkor i sitt arbete med samverkan. En styrka 

är att enhetschef, ärendehandledare och handläggare är medvetna om de brister som finns när 

det gäller rutiner och riktlinjer. Det pågår ett intensivt arbete med att se över äldre rutiner och 

riktlinjer för att uppdatera dem utifrån nya förhållanden. Internt i kommunen pågår även ett 

arbete med att se över riktlinjer och rutiner för samverkan mellan försörjningsstödsenheten 

och andra enheter. En del av dem är så nyligt utarbetade att de ännu inte har tillkännagetts för 

handläggarna. En annan styrka är att de handläggare som har intervjuats har en stark vilja att 

samverka med andra och ser det som viktigt för att på bästa sätt kunna hjälpa klienter med 

komplex problematik. Trots att det finns en del brister i samverkan, så finns det även ett antal 

goda exempel på framgångsrik samverkan vid den aktuella enheten. Bland annat finns ett 

framgångsrikt forum för samverkan kring klienter utan egen försörjning, där även Försäk-

ringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Även andra kommuner har visat intresse för det 

arbete som bedrivs i detta forum, utifrån att det ses som ett lyckat exempel.   
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Utifrån Socialstyrelsens öppna jämförelser så går det att dra slutsatsen att den aktuella enheten 

ändå har kommit förhållandevis långt i sitt arbete kring samverkan externt. Enligt de öppna 

jämförelserna så finns det flera brister i aktuella rutiner kring samverkan mellan andra enheter 

i kommunen, vilket även har kommit fram i intervjuerna (Socialstyrelsen, 2016). Å andra si-

dan så är det just på det området som arbetet med att uppdatera och ta fram rutiner är som 

mest intensivt. Samtidigt så har det kanske sin orsak att samarbetet mellan Arbetsför-

medlingen har kommit långt. På det området finns ett regeringsuppdrag som kan antas ha stor 

betydelse för utvecklingen (Socialdepartementet, 2014). Beslut som är tagna på politisk nivå 

är ofta enklare att implementera (Guldbrandsson, 2007). I lagtext finns en tydligare betoning 

på samverkan mellan utomstående aktörer, jämfört med interna enheter inom socialtjänsten 

(exempelvis Socialtjänstlag 2 kap. 7§, 3 kap. 1§, 5 kap. 1§, Socialstyrelsen, 2012a). Uppsats-

skrivarna har dragit slutsatsen att uttalade politiska beslut på central nivå och lagstadgade 

skyldigheter skyndar på arbetet, eftersom det inte finns utrymme att välja huruvida samverkan 

ska ske eller inte. Å andra sidan beskriver flera av handläggarna att det är svårt att samverka 

med landstinget och framför allt med vissa av landstingets enheter. Svårigheterna består fram-

för allt i att det är svårt att få kontakt med landstingets olika professioner, samt att de har olika 

syn på saker och ting. Handläggarna upplever även att ansvaret gärna förskjuts till socialtjäns-

ten. Det kan ha samband med Socialtjänstlagens krav enligt 2 kap 1§ på att socialtjänsten ska 

utgöra det yttersta skyddsnätet. Samtidigt har Socialtjänsten sina begränsningar, eftersom de 

inte bedriver sjukvård.   

  

Den viktigaste slutsatsen är att det är otroligt viktigt att alla som deltar i samverkan kring en 

klient med komplex problematik är med på tåget. Klienter med komplexa problem kan ofta ha 

flera professioner som samverkar i ett nätverk kring klienten. Det räcker med att en enda ak-

tör, enhet eller någon av dess representanter inte förstår, kan eller vill samverka för riskera att 

klientens behov av stöd och hjälp ska tillgodoses på bästa sätt. Det kan i förlängningen inne-

bära att klienten riskerar att falla mellan stolarna, då det blir svårt att få ett samlat grepp om 

klienten. Det kan i sin tur innebära risker för klienten. Stort ansvar vilar på den enskilda hand-

läggaren att först och främst skapa sig en helhetsbild av klientens behov, att se och initiera 

samverkan, samt att i samverkan hantera och försöka överbygga de hinder som uppstår. Pro-

ceduren försvåras av bristande resurser i form av tid, mänskliga resurser samt bristande kun-

skap. Ett första steg i att minska de betydelsen av dessa brister skulle kunna vara att färdig-

ställa det pågående arbetet med att förbättra de skriftliga rutinerna för samverkan, samla dem 

på ett överskådligt sätt, samt försöka säkerställa att alla handläggare följer dem.     

8.2 Studiens förtjänster och begränsningar  

Nyttan med studien är att den visar hur handläggare kan uppleva och beskriva att arbetet med 

helhetssyn och samverkan sker i praktiken. Studien kan ge ytterligare kunskap samt synlig-

göra de svårigheter som kan uppstå i samverkan med andra aktörer i arbetet med att få ett 

samlat grepp kring klienter med komplex problematik. Något som i sin tur kan bli till nytta för 

de klienter som har behov av parallella insatser från fler aktörer.   
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Studien är begränsad på så sätt att det inte går att generalisera det som framkommit. Studien är 

heller inte tänkt att generera nya teorier kring hur handläggare arbetar med samverkan och 

helhetssyn, utan strävan är att belysa hur handläggare kan uppleva hur arbetet med helhetssyn 

och samverkan sker i praktiken.  

8.3 Framtida forskning  

Socialtjänstens klienter förefaller, överlag, som en outnyttjad resurs i forskning som rör soci-

altjänstens arbete och dess konsekvenser (Grell, 2016). Detta kan te sig märkligt då socialt ar-

bete knappast skulle existera utan sina klienter. De bedömningar och insatser som socialtjäns-

tens Individ och Familjeomsorg erbjuder ska utgå från klienternas behov enligt Socialtjänstlag 

(2001:453). Därför är det av största vikt att undersöka hur dessa klienter faktiskt ser på det ar-

bete som socialtjänsten utför. Ett framtida forskningsområde kunde därför vara att studera hur 

socialtjänstens klienter upplever att samverkan och helhetssyn fungerar i kontakten med soci-

altjänstens handläggare.  
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INTERVJUGUIDE          

Innan intervjun startar:  

Informerat samtycke och förhållningssätt gentemot de fyra forskningsetiska principerna 

(Bryman, 2011).   

Vi är tre studenter vid socionomprogrammet i Umeå termin 6 som inom ramen för kur-

sen Examensarbete vill göra en intervjustudie. Studien syftar till att undersöka hur hand-

läggare vid en försörjningsstödsenhet inom en specialiserad socialtjänst kan uppleva 

samverkans betydelse för helhetssynen på klienter med komplexa problem. Resultatet 

kommer att publiceras i vår C-uppsats och därmed att läsas av vår handledare, examina-

tor och medstudenter. Efter godkänd examination kommer uppsatsen att publiceras i 

Diva och därigenom att kunna läsas av den som är intresserad.  

Vi vill gärna spela in våra intervjuer för att kunna vara mer fokuserade och närvarande 

vid intervjutillfället. Intervjun kommer senare att skrivas ner ordagrant, transkriberas. 

Ljudupptagningarna och transkriberingarna kommer att förvaras hos uppsatsförfattarna, 

men kommer inte att lämnas ut till någon annan. Efter godkänd examination så kommer 

alla ljudupptagningar och transkriberingar att förstöras. Det är frivilligt för dig att delta 

och du har möjlighet att avbryta din medverkan under tre dagar efter intervjun.  

Intervjupersonernas verkliga namn kommer inte att förekomma i det publicerade 

materialet. De citat som eventuellt används i uppsatsen kommer att väljas utifrån att de 

speglar ett genomgående tema eller på annat sätt är viktigt för resultatet. Citat som gör 

det möjligt att urskilja enskilda handläggare kommer inte att användas. I uppsatsen kom-

mer det att framgå att vi har gjort enskilda intervjuer med handläggare vid en enhet för 

försörjningsstöd. Kommunens organisation och formella struktur för samverkan kom-

mer att beskrivas övergripande. Därigenom finns det en möjlighet för andra som finns i 

organisationen att känna igen den. Det är även möjligt för personer utanför organisat-

ionen att till viss del ta reda på att uppsatsen rör den aktuella kommunen. Däremot så 

bedömer vi det som osannolikt att någon skulle lägga alltför stort intresse vid det, men 

det är ändå viktigt att du känner till det.  

Vill du medverka?  

Forskning har visat att de flesta kommuner i Sverige har en specialiserad organisations-

form för IFO. Forskning har också visat att specialiseringen har många fördelar, men 

även nack-delar. En nackdel anses vara bristande helhetssyn av klienter med komplex 

problematik. Där kan IFO hamna i konflikt med en av de grundläggande principerna i 

SoL, som är just helhetssyn. På politisk nivå har ofta samverkan lyfts fram som ett 

”motmedel” mot bristande helhetssyn, samtidigt som forskning om samverkan har visat 

att det ofta är lättare sagt än gjort. Den här intervjun kommer att handla mycket om din 

upplevelse av detta. Eftersom intervjun handlar om din upplevelse och känsla av, så 

finns det inga korrekta svar.   

Ska vi börja?  
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INTERVJUFRÅGOR TILL HANDLÄGGARE INOM FÖRSÖRJ-

NINGSSTÖDSENHETEN  

  

DEL 1: Bakgrundsfrågor:   

o Vilken utbildning har IP? o Hur många år som yrkesverksam?  

o Hur länge har IP arbetat vid Försörjningsstödsenheten? o Vilka tidigare erfarenheter har 

IP? o Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och din roll vid enheten?  

o Har IP en nyckelroll i någon samverkansgrupp eller något samverkansprojekt vid enheten?  

  

  

DEL 2: Frågor som riktas till IP utifrån studiens frågeställningar.  

Beroende på IP:s arbetsuppgifter kan frågorna vara mer eller mindre relevanta. Om de inte är 

aktuella kan IP ge ett övergripande svar, hur den skulle ha gjort.  

  

Frågor riktade mot den första frågeställningen: I vilken omfattning upplever handläggarna 

att samverkan i syfte att främja helhetssyn förekommer på den aktuella enheten, samt under 

vilka former?  

o Kan du berätta lite om vilka enheter inom den egna organisationen som du eller dina kolle-

gor samverkar mycket med? Hur ser formerna för samverkan mot de enheterna ut?  

(Exempelvis regelbundna träffar, spontant i korridoren osv) o Vilka av de enheter 

som finns i organisationen ser du som den viktigaste att ha bra samverkan med? Var-

för?  

o Kan du berätta lite om vilka enheter utanför den egna organisationen som du eller dina kol-

legor samverkar mycket med? Hur ser formerna för samverkan ut?  

o Vilka av de enheter som finns utanför den egna organisationen ser du som den viktigaste 

att ha bra samverkan med? Varför?  

o Upplever du att samverkan inom och utom organisationen sker i tillräckligt hög utsträck-

ning för att få en bra helhetssyn på klienter med komplexa problem? Skiljer det sig åt 

inom/utom organisationen? Varför tror du i så fall att det är så?  

  

Frågor riktade mot den andra frågeställningen: Hur upplever handläggarna att den interor-

ganisatoriska och intraorganisatoriska samverkan fungerar utifrån de riktlinjer och rutiner som 

de har på arbetsplatsen?  

o Upplever du att du känner till olika riktlinjer och rutiner för samverkan inom och utom or-

ganisationen? Finns det utarbetade och lättillgängliga?  

o Upplever du att rutiner för samverkan är mer utarbetade och inarbetade mot vissa enheter 

och /eller aktörer? Om det finns en skillnad varför tror du att det är så?  

o Hur väl upplever du att rutiner och riktlinjer efterlevs? Vad kan det tänkas bero på? o Är 

det rutiner och riktlinjer som finns tillräckliga för att, genom samverkan, få ett helhetsgrepp 

om klienter med komplex problematik?  
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Frågor riktade mot den tredje frågeställningen: Vilka hindrande och främjande faktorer 

upplever handläggarna i samverkan?  

o Vilka hinder ser du i samverkan när det gäller att få helhetssyn av klienter med komplex 

problematik?  

o Vilka förutsättningar och möjligheter ser du?   

  

   

Frågor riktade mot den fjärde frågeställningen: Vad upplever handläggare kan påverka 

handlingsutrymmet och klientkontakten i arbetet med helhetssyn och samverkan utifrån klien-

tens behov.  

o När du upplever att de rutiner och riktlinjer som finns inte räcker till vad gör du då? Kon-

takter, mm. o Hur stort handlingsutrymme upplever du att du har när det gäller att påverka 

och ta initiativ till samverkan? Förklara! Fördelar/nackdelar med det.  

o Tänk på ett tillfälle då samverkan har fungerat bra för att ge en helhetsbild av klienter med 

komplex problembild. Hur gick du tillväga? Vad upplever du som avgörande faktorer för 

den positiva utgången?  

o Tänk på ett tillfälle där du sett att en klient med komplex problematik fallit mellan stolarna 

pga. bristande helhetssyn. (Naturligtvis förstår vi att man försökt att rätta till det då det har 

upptäckts). Vad hade kunnat göras annorlunda? Vad är det du saknar i samverkan en sådan 

gång? Hur påverkar detta personal och klienter? o Är det möjligt att få en helhetssyn av kli-

enter med komplexa problem genom samverkan? Vad krävs?  

  

  

   

TACK! För att du tagit dig tid att hjälpa oss. När vi har transkriberat intervjun med dig, så har 

du möjlighet att få läsa transkriberingen och lämna eventuella synpunkter. Om du vill kan vi 

skicka transkriberingen till dig via mejl. Vill du läsa och är det ok att vi skickar via mejl? Mejla-

dress?  
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INTERVJUFRÅGOR TILL ENHETSCHEFEN INOM  

FÖRSÖRJNINGSSTÖDSENHETEN   

  

Bakgrundsfrågor:    

o Hur länge har du arbetat som enhetschef på försörjningsstödsenheten? o Vilken utbildning 

har du?  

o Vad har du arbetat med innan?  

   

  

Rutiner/riktlinjer  

O  Vilka rutiner/riktlinjer för intern/extern samverkan har ni på arbetsplatsen? Exempel-

vis mot socialt stöd eller AF.  

o Vad har ni för dokument kring detta?  

o Mot vilka enheter inom Socialtjänsten har ni utarbetade skriftliga rutiner för samverkan?  

Och om det ser olika, varför är det så, hur tänker ni kring det?  

o Vem gör vad? Lite “vilket ansvar att agera ligger på olika roller?” Hur ser ansvaret ut kring 

samverkan för ledning, avdelning, enhetschef, enskilda handläggare (Handlingsutrymme)?  

Vilka direktiv har du kring samverkan o Hur omsätts allt detta i praktiken? Exempelvis re-

gelbundna träffar, avsätter resurser i form av tid och personal, personalen uppmuntras till 

att ta egna initiativ osv.  

o I vilken utsträckning upplever du att utarbetade riktlinjer och rutiner för samverkan efter-

levs (När, var, vem, hur)?  

o Finns det motstånd till samverkan i personalgruppen eller bland inomorganisatoriska en-

heter eller andra aktörer?  

  

o Hur hanterar ni samarbetssvårigheter? o Hur följer ni upp samverkan?  

o Vilka styrkor/svagheter, möjligheter/hinder ser du i verksamheten när det gäller samver-

kan? Hur blir det med helhetssynen på klienten, hur väl lyckas man med det? Vad är det i 

samverkan som har betydelse/inverkar på hur väl olika enheter tillsammans lyckas med 

det?  

o Frågor kring Socialstyrelsens öppna jämförelser - SOSFS 2011:9 - utifrån riktlinjer ska ni ha 

rutiner för samverkan men enligt öppna jämförelse så gäller detta inte alla verksamheter.  

Hur besvaras frågor kring öppna jämförelser o Socialtjänsten i Sverige har generellt, en-

ligt det vi har tagit del av, drabbats av sjukskrivningar, personalomsättning och oerfarna 

vikarier. Hur har det sett ut för er? Hur upplever du att det påverkat handläggarna, sam-

verkan och helhetssyn?  

o Frågor kring försörjningsstöd - typ när sker första mötet. Kan klienten utgöra ett hinder för 

samverkan.    

o Brukarundersökningen  
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETENS SKRIFTLIGA 

RUTINER KRING SAMVERKAN   

  

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2014 i kommun XXX, tar upp allmänna 

riktlinjer i arbetet och poängterar vikten av att samverka med andra myndigheter och insatser så 

att den enskildes behov av insatser kan samordnas från flera håll. Är en person aktuell hos social-

tjänsten och det finns behov av flera olika typer av bistånd är det socialtjänstens ansvar att sam-

ordna det bistånd som ges.  

  

  

Intraorganisatoriska rutiner kring samverkan:  

  

1. Rutiner kring flöden mellan integrationsenheten och försörjningsstödsenheten: om gäller rutiner 

kring försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning.  

 

2. Rutiner för överlämnande av information i pågående ärende: syftar till att tydliggöra tillvägagångs-

sätt när anställda inom avdelningen social utredning och socialt stöd behöver överlämna informat-

ion i pågående ärende till ansvarig handläggare inom avdelningen social utredning som inte gäller 

orosanmälan.  

 

3. Rutin kring behov av god man och förvaltare: syftar till att förtydliga ansvar och arbetsuppgifter när 

behov uppstår av God man/förvaltare för en klient. Rutinen tar upp lagrum som är relevanta i 

ärendet och handläggarens skyldighet att göra anmälan till överförmyndare om det finns behov av 

God man/förvaltare, samt vad som ska ingå i anmälan. 

 

4. Rutin för anmälan/internaktualiseringar till avdelningen socialutredning: Rutin som tydliggör tillvä-

gagångssätt för anställda när de i sitt arbete får information om att man befarar att barn eller ungdo-

mar far illa och det därför ska aktualisera hos sociala utredningsenheten. 

 

5. Rutin för beredskap innan beslut för barn, unga och vuxna med missbruksproblematik: syftar till att 

tydliggöra arbetet inför placeringar. Där beredningsgruppen gemensamt bidrar med kunskap och 

kompetens för att säkerställa att barn, unga och vuxna erbjuds bästa möjliga vård utifrån aktuellt 

behov. I rutinen förtydligas de gemensamma målen och ansvaret, samt vilka ärenden som bered-

ningsgruppen ska bereda.  

 

6. Blankett: Internaktualisering vuxna 18 år. Där personuppgifter, aktuella förhållanden och anledning 

till oro ska beskrivas.  

  

  

  

  

 

  

 



BILAGA 2. Sid 1 (2)  

 

 

Interorganisatoriska rutiner kring samverkan:  

  

1. Överenskommelse kring samverkan enligt etableringsformen (201:197) inom XXXX kommun: 

En överenskommelse mellan migrationsverket, servicekontoret för skatteverket, Försäkringskas-

san, pensionsmyndigheten, XXX Kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan kring nyan-

ländas etablering. Samarbetet bedrivs och utvecklas genom ledningsgrupp och en operativ arbets-

grupp, där Arbetsförmedlingen har huvudansvaret och leder arbetet. Syftet är att underlätta och 

påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet genom bättre samordnade insatser. En lokal 

överenskommelse är ett strategiskt dokument och syftar till att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördel-

ning, roller och rutiner mellan berörda aktörer.   

 

2. Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen: Som till största del syftar till att 

samverka utifrån lokala behov och långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Kommu-

nen har en övergripande satsning Lots in för individen, LIFI, där kommunen och Arbetsför-

medlingen ska samverka med övriga parter såsom privat näringsliv, Försäkringskassan med fler. 

Där det gemensamma arbetet ska leda till bättre samordning och samverkan för att få en överblick 

på ungdomar mellan 16–24 år. Styrgruppen för LIFI ska även fungera som styrgrupp för dessa 

ungdomar i ”En väg in för unga”, där aktörer som på något sätt är involverade i arbetsmarknads-

åtgärder ska samordnas. Detta för att tydliggöra gemensamma mål och strategier, för att fånga 

upp ungdomar som riskerar att falla mellan stolarna.   

 

3. XXX: Är ett samverkansforum med regelbundna möten mellan Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan, försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten. XXX har utarbetat rutin kring ansvar 

för klienterna. De som uppmärksammar ett behov av kontakt med andra instanser ansvara också 

för att förmedla ärendet vidare. Forumet har även utarbetat rutiner kring trepartssamtal mellan 

myndigheter, arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten. Där de som bedömer att det finns be-

hov av samverkan kallar till trepartssamtal.  

 

4. Blankett från Arbetsförmedlingen och kommunen: Sammanfattande dokument inför trepartssam-

tal. Där anledning till trepartssamtal ska beskrivas, samt nuläge och nuvarande insatser.  

 

5. Rutin angående aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen: Utarbetad rutin kring hanteringen med 

icke godkänd aktivitetsrapport och hur försörjningsstödsenheten ska gå tillväga. 

 

6. Rutin för etableringsärende vid uppehåll och vid avslut, som överlämnas från Arbetsför-

medlingen: Rutin kring hur långt innan Arbetsförmedlingen ska meddela försörjningsstödsen-

heten innan det är dags för eventuell utbetalning av försörjningsstöd, samt vad som ska finnas 

med i överlämningsunderlaget. Handläggare på Arbetsförmedlingen/Lots ska hjälpa till att samla 

in handlingar som behövs för ansökan för att underlätta handläggningstiden. Etableringsplan bör 

också vara med för att visa vad personen gjort, framtida planer och handläggarens namn.  

7. Rutiner för samordnad individuell plan (SIP) i XXX för landstinget och kommunens verksam-

heter. Utarbetad och lättfattlig rutin kring samordning mellan landsting och kommunens verksam-

heter. Där lagrum som gäller samordnad individuell plan tas upp, samt tillvägagångssätt och skyl-

digheter 



 

 

KODNINGSMALL  

1. Förekommer samverkan och under vilka former  

Manifest/konkret nivå  Latent/Underliggande nivå  

Koder  Kategorier  Tema  

Olika samverkansforum: Xxx, Xxx, 

Xxx  
Samverkansforum och for-

mer  
Samverkansformer kan ske av varie-

rande slag, det finns dels de individu-

ella men även de mer övergripande 

samverkansformerna.  

  
Landstinget - Xxx    

Individuell syn      

Samstämmighet      

Gemensamma mål      

SIP - samverkan kommun och lands-

ting - skyldighet att närvara enligt lag.   
Samverkan utifrån enskilda 

ärenden  

   

Trepartssamtal - Kommun, Arbetsför-

medling och klient  
    

APT – internt forum för kunskapssprid-

ning  
      

Mail, telefon, dörrknackning, möten 

vid behov  
      

Benämningen psykisk ohälsa skiljer sig 

mellan aktörer  
    

Vikten av att samverka      

  

  

 

  

 

 



 

 

2. Riktlinjer/rutiner        

 Manifest/konkret nivå    Latent/Underliggande nivå   

Koder  Kategorier  Tema  

Otillräckliga Tillräckliga? Upplever stort behov av och har posi-

tivt inställning till rutiner och riktlinjer 

överlag, men splittrad i upplevelse av 

befintliga. 

Tillräckliga  

Följs inte  Följsamhet?   

Följer de som är kända      

Kan bli bättre på att följa      

Svårt att veta vilka som är aktuella  Överskådliga?  
  

Svåra att hitta, ej samlade      

Mer in- och utarbetade mot vissa en-

heter och aktörer  
Utarbetade?  

  

lagstyrda mer utarbetade      

Under arbete      

En enad socialtjänst  

Inställning och mål med 

samverkan    

Alla aktörer/enheter lika viktiga      

Samverkan kan alltid bli bättre      

Klientcentrerad samverkan      

Få förståelse för alla aktörer - fokus för-

skjuts från klienten      

Samverka på samma våglängd, att ha en 

samsyn      

Att ha ett helhetsperspektiv  

    

Positiv inställning till samverkan  

    

  

  

 

  

 

  

  



 

 

3. Hindrande och främjande faktorer.       

Manifest/konkret nivå  Latent/Underliggande nivå  

Koder  Kategorier  Tema  

Organisationskultur. Olika inställning 

hos olika handläggare  

Hindrande faktorer  

Samverkan - en förutsättning för hel-

hetssyn och samlat grepp, men lättare 

sagt än gjort.  

Klientens motivation      

Bristande samtycke från klienten       

Organisatoriska förändringar hos sam-

verkade aktör  
     

Brist på krav och kontroll från led-

ningen.  
     

Brist på in- och utarbetade rutiner.       

Tidsbrist hos handläggarna      

Låg ambitionsnivån hos enskilda hand-

läggare  
    

Svårt att överblicka rutiner och riktlin-

jer för samverkan  
    

Hög personalomsättning.      

Sekretess      

Otydlig eller bristande kommunikation       

Olika synsätt       

Oklar ansvarsfördelning      

Olika professioner, olika utbildning      



 

 

Riktlinjer och rutiner som saknar för-

ankring i verksamheten  
    

Gemensamma mål   Främjande faktorer.     

Rutiner för samverkan som har utarbe-

tats i verksamheten (praktisk förank-

ring)  
      

Ledarskapet kräver och kontrollerar att 

samverkan görs på individnivå  
    

Samverkan uppmuntras i handledning      

Samverkan sker ofta med samma 

aktörer  
    

Positiva erfarenheter av samverkan      

Att alla aktörer är motiverade och ut-

går från klientens behov. (Med på tå-

get)  
    

Alla aktörer har tillit till varandras kom-

petens och bedömningar  
    

Informationsspridning av “goda exem-

pel”      

Bristande samverkan uppmärksammas, 

lära av misstag  
    

Samsyn mellan samverkande aktörer      

Hög ambitionsnivån hos den enskilda 

handläggaren  
    

Personliga egenskaper hos den en-

skilda handläggaren  
  

  

  

   

  

  

  



 

 

4. Handlingsutrymme och klientkontakt      

Manifest/konkret nivå  Latent/Underliggande nivå  

Koder  Kategorier  Tema  

Personliga egenskaper  Helhetssyn av klienterna  
Handläggarens agerande i handlings-

utrymme för att se klientens livssitu-

ation och ta initiativ till samverkan ut-

ifrån behov 
Arbetets art/Typ av ärende/krav   

Upp till handläggaren- arbetar olika     

Normer (kollegor)      

Avstånd   

Tid/tidsbrist      

Antal ärende      

Stress/hälsa      

Personalbrist/sjukskrivningar      

Ansvar      

Individuella bedömningar      

Egna bedömningar      

Rutin      

Upp till handläggaren ta initiativ 

Se behov och ta initiativ till 

samverkan  
  

Personliga egenskaper      

Klientsyn   

Specialisering/typ av ärende      

Normer       

Lag/rutin        

Kunskap/Erfarenhet      

Stöd      

 


