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Sammanfattning 

Denna studie undersöker samverkansprocesser mellan olika enheter inom socialtjänsten. 

Syftet med studien är att få en uppfattning i vilken grad olika faktorer som omfattas och 

påverkar samverkansprocesser kan ha en betydelse för hur väl en samverkansprocess mellan 

olika enheter inom socialtjänsten fungerar. Tidigare forskning som berör samverkan har legat 

till grund för att definierat teoretiska begrepp och för att få en förförståelse för fenomen inom 

samverkan. Dessa begrepp omfattar; Handlingsutrymme, samverkan och organisatoriska 

strukturer. Studien är av kvalitativ karaktär och utgår från att tolka meningen i data. 

Dataninsamlingen består av halvstrukturerade intervjuer där socialsekreterare som tillhör 

olika verksamheter inom två liknande kommuner har använts i studien som respondenter. 

Denna data har sedan analyserats tematiskt genom att koda och kategorisera data i teman som 

vi anser är relevant och speglar respondenternas övergripande upplevelser. Temana har 

jämförts och analyserats med stöd av teoretiska begrepp och tidigare forskning. Studiens 

slutsatser summeras enligt följande teman som beskriver vad respondenterna lade mening i; 

socialsekreterarens betydelse, relationella faktorer och organisatoriska faktorer. 
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Abstract 

This study examines collaborative processes between different social service departments. 

The purpose of the study is to get an idea of the extent to which various factors that covers 

and influences collaboration processes may have an impact on how well a collaboration 

process between departments works. In order to understand this, we have selected research 

that study collaboration within several organizations and from there created and defined 

theoretical concepts to gain an understanding of phenomena within collaboration. These 

concepts include the leeway a person possesses in his/her profession, collaboration and 

organizational structures. The study is of a qualitative nature and is based on interpreting the 

meaning of the data. The method choice consists of semi-structured interviews in which 

social service employees belonging to different departments within two similar municipalities 

have been selected as respondents. The data has been analyzed thematically by encoding and 

categorizing the data into relevant themes that we consider to be reflective of respondents' 

overall experiences. Furthermore, these themes have been compared and analyzed on the 

basis of theoretical concepts, research and statements from the respondents, on which we 

have reached conclusions regarding influential phenomena in collaboration. The study's 

conclusions are summarized according to the following themes that describe what the 

respondents made sense of; the socialsecretarys importance, relational factors and 

organizational factors. 
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1. Inledning  

Det människobehandlande arbete som utförs av kommunernas socialtjänst präglas av stor 

variation och komplexitet. Socialtjänsten som samhällsorgan bär ett stort ansvar för 

samhällets invånare som av olika skäl är i behov av stöd. Det åligger socialtjänsten att möta 

dessa individer på ett demokratiskt sätt där de värnar om individens integritet och 

självbestämmanderätt. Med hänsyn till detta ska socialtjänsten i sitt arbete sträva efter att 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet, sträva efter att tillgodose allas rätt till 

jämlika levnadsvillkor samt att arbeta för att stärka individens deltagande i samhällslivet 

(Socialtjänstlag, 4 kap. 1 §, SFS 2001:453). I syfte att möta samhällets invånare och 

tillhandahålla adekvat stöd utifrån den problematik som uppvisas, har socialtjänsten genom 

åren utvecklats och organisationen består idag av flera olika specialiserade enheter (Grell, 

Ahmadi & Blom, 2013). Specialisering har inte alltid varit den dominerande strukturen inom 

socialtjänsten. Fram till mitten av 80-talet präglades socialtjänsten av integrerade 

organisatoriska strukturer. Den rådande specialiseringen är en strategisk förändring som 

pågått sedan 80-talet vars syfte är att på bästa sätt bemöta olika individers sociala problem 

genom särskilt inriktat stöd (Bergmark & Lundström, 2007). Specialiserat stöd kan i många 

fall vara gynnsamt för klienter då de yrkesverksamma socialsekreterarna kan bära stor 

kunskap inom sitt specifika område och således förmår att tillhandahålla omfattande stöd 

kring klientens problematik (Nordström, Josephson, Hedberg & Kjellström, 2016). 

Specialisering medför dock vissa svårigheter i arbetet med människor. Specialisering innebär 

i många fall att en enskild enhet inte besitter tillräckliga kunskaper eller befogenheter för att 

tillgodose de behov som en klient eller familj kan omfattas av (Grell, Ahmadi & Blom, 

2013). För den grupp individer som omfattas av komplex problematik kan det alltså tänkas 

finnas ett behov att upprätta kontakter med fler än en enhet inom socialtjänsten, exempelvis 

kan en familj där föräldrar har missbruksproblem behöva stöd från både missbruksenhet och 

barnenhet för att täcka familjens stödbehov. Willumsen, Ahlgren och Ødegård (2012) skriver 

att i interprofessionella sammanhang inom välfärden har samverkan mellan olika aktörer 

visat sig vara av särskild betydelse vid bemötande av individer med komplex problematik 

(a.a). För att socialtjänsten ska förmå att möta samhällets individer på bästa sätt är det viktigt 

att socialtjänstens enheter har fungerande och omfattande samverkansprocess sinsemellan. 

Avsaknad av fungerande samverkansprocesser riskerar att leda till negativa konsekvenser för 

klienter (Socialstyrelsen, 2018). Utifrån de organisatoriska strukturerna, i form av 

specialisering inom socialtjänsten, kan bristande samverkan mellan enheterna öka risken att 

klienter som är i behov av stöd inte får tillräckligt omfattande och adekvat stöd för att hantera 

sin problematik (Grell, Ahmadi & Blom, 2013).  

Upprättandet av fungerande samverkansprocesser kan utifrån beskrivningen ovan vara viktig 

för samhällets människobehandlande instanser. Grell, Ahmadi och Blom (2013) menar att 

utveckla fungerande samverkansprocesser är dock en komplex uppgift som kan bära med sig 

diverse utmaningar. Några viktiga faktorer som berörs är att samverkan som metod är 

tidskrävande samt att det riskerar att utföras på bekostnad av direktkontakt med berörda 

klienter. Vidare uppmärksammas andra faktorer som exempelvis ansvarsfördelning, 

konkurrerande kunskapsspråk och tolkningsföreträde vilka kräver förtydligande för att olika 

aktörer ska uppnå gynnsamma och effektiva samverkansprocesser. Samverkans fördelar 
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överväger dock svårigheterna som följer och det ska inte tolkas som att det bör undvikas 

(a.a). 

1.1 Problemformulering 

Som inledningen belyser är samverkan en betydelsefull process inom människobehandlande 

praktiker. Inom socialtjänsten som i många kommuner omfattas av en specialiserad struktur, 

kan samverkan bära en viktig roll i det praktiska arbetet med klienter då dessa kan vara i 

behov av stöd från flera enheter. Trots detta har det under litteratursökningen 

uppmärksammats att forskning som intar perspektivet samverkan mellan enheter inom 

socialtjänsten varit begränsat. Utifrån samverkans betydelse, organisatoriska strukturer och 

observerade begränsningar i forskning som intar detta perspektiv kan denna studie förstås 

vara av relevans. Genom att öka förståelsen för samverkansprocesserna mellan enheter inom 

socialtjänsten, kan studien bidra till att uppmärksamma eventuella styrkor, brister och 

utvecklingsområden. Denna kunskap kan eventuellt komma att påverka framtida 

utvecklingsarbete kring samverkan och gynna samverkansprocesserna inom socialtjänsten. 

Då studien ämnar belysa faktorer för utvecklingen av samverkansprocesserna bidrar studien 

till att effektivisera det sociala arbete som utförs av samhällets socialtjänster. Stärkande av 

samverkanprocesser mellan socialtjänstens enheter kan tänkas effektivisera det stöd som 

riktar sig till människor med komplex problematik.   

1.2 Syfte och frågeställningar  

 Syftet med denna studie är att genom yrkesverksamma socialsekreterares egna erfarenheter 

av samverkan med andra enheter skapa förståelse för samverksansprocesser inom 

socialtjänsten. Utifrån denna förståelse syftar studien till att besvara följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka faktorer upplever socialsekreterare vara gynnande för en fungerande 

samverkan? 

 Vilken betydelse har socialsekreterarens förmågor för samverkansprocessen? 

 Hur kan organisatoriska strukturer inom socialtjänstens olika enheter ha en betydelse 

för samverkan? 
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2. Tidigare forskning  

2. 1 Kunskapsöversikt 

  

Den forskning som lyfts fram i denna del har valts utifrån relevansen för studien och avser 

skapa förståelse för samverkan med hjälp av olika perspektiv samt ytterligare styrka 

relevansen av den aktuella studien. Samtliga studier som presenteras i kunskapsöversikten 

bygger på kvalitativa forskningsstudier. Att forskningsunderlaget avgränsats till kvalitativa 

studier baseras dels på att kvalitativa metoder är starkt rådande inom området, och dels att vi 

finner dessa studier mer djupgående i jämförelse med kvantitativa studier. 

Kunskapsöversikten är indelad i tre underrubriker som gemensamt sammanfattar tidigare 

forskning som bidrar till att förstå den observerade begränsningen av perspektiv i aktuell 

forskning, varför samverkan är viktig samt svårigheter med samverkan.  

  

 2.1.1 Betydelsen av samverkan inom människobehandlande organisationer    

  

Fungerande samverkansprocesser inom människobehandlande professioner medför stora 

fördelar ur ett klientperspektiv (Willumsen, Ahgren & Ødegård, 2012). En aspekt som 

särskilt innebär att samverkan är viktig inom socialtjänsten, är att många klienter som 

kommer i kontakt med socialtjänsten har multipel och komplex problematik. Komplexiteten 

kring klienternas problematik kräver i många fall att flera aktörer behöver samverka kring 

klienten för att kunna tillhandahålla ett heltäckande och adekvat stöd (Grell, Ahmadi & 

Blom, 2013). Forskning som intagit ett interprofessionellt perspektiv kring samverkan har 

visat att en fungerande samverkan mellan olika aktörer inom välfärden bidrar positivt till att 

tillhandahålla ett adekvat stöd för klienter med mer komplex problematik (Willumsen, 

Ahgren & Ødegård, 2012). För att nå positiva effekter för klienter är det dock avgörande att 

utveckla väl fungerande samverkansprocesser mellan aktuella parter. Nya samverkansprojekt 

påvisar ofta brister inledningsvis, vilket kan innebära negativa konsekvenser för klienter 

(Basic, 2018). En annan faktor som bidrar till behovet av fungerande samverkansprocesser, är 

de organisatoriska strukturerna inom välfärden som i allt större utsträckning utvecklas till 

ökad specialisering (Willumsen, Ahgren & Ødegård, 2012). Aktuell forskning visar att 

specialisering kan bidra till att klienter får inriktat och adekvat stöd för sin problematik, men 

att det krävs fungerande samverkansprocesser för att nå positiva resultat vid mer komplexa 

fall. Den ökade specialiseringen ställer därför högre krav på klarhet kring ansvar och 

samarbete mellan välfärden olika aktörer (Nordström, Josephson, Hedberg & Kjellström, 

2016).  

2.1.2 Svårigheter och begränsningar för samverkan 

Som ovan presenterad forskning styrker, medför välfungerande samverkansprocesser positiva 

effekter för klienter inom välfärden. Grell, Ahmadi och Blom (2013) menar att samverkan 

kan medföra vissa svårigheter och risker och det är därför viktigt att ta hänsyn till vissa 

faktorer för att minimera risken att samverkan leder till negativa konsekvenser för klienterna. 
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Några försvårande faktorer, som påverkar både på inter- och intraorganisatorisk nivå, är 

oklarheter kring roller och maktkamper mellan olika aktörer som samverkar (a.a). I en 

internationell studie som undersöker samverkan beskrivs att status mellan olika aktörer inom 

hälso- och sjukvård visat sig vara en viktig aspekt som kan få stor inverkan på 

samverkansprocesserna (Hall, 2005). De olika aktörerna bör sträva efter jämlika förhållanden 

i mötet med varandra för att uppnå goda resultat vid samverkan (a.a). Vidare framgår det i en 

kanadensisk studie som studerat socialarbetares upplevelse av interprofessionella samarbeten 

inom välfärden att en stor majoritet av de intervjuade upplever att andra aktörer inte förstår 

socialarbetarens roll och ideologi kring arbetet med klienter (Glaser & Suter, 2016). 

Oförståelsen för socialarbetarens roll är en bakomliggande faktor till att de flesta 

socialarbetare som medverkat i studien upplevt att de i arbetet med klienter inte ges möjlighet 

att bidra med sin fulla kompetens (a.a).  

Grell, Ahmadi och Blom (2013) belyser ytterligare faktorer som ”enkla missförstånd, oklar 

ansvarsfördelning, konkurrerande kunskapsspråk eller kraftmätningar runt 

tolkningsföreträdet” (s. 231). Dessa kan vid samverkansprocesser riskera att påverka 

samarbetet mellan olika specialiserade kompetenser negativt. Grell, Ahmadi och Blom (2013) 

betonar samtidigt att svårigheterna som lyfts fram inte innebär att samverkan ska undvikas, 

utan att genom beaktande av svårigheter och risker sträva efter att ”neutralisera” 

riskfaktorerna för att nå de övervägande positiva faktorerna. En gynnsam faktor för 

samverkan som betonas av Basic (2018) är att samverkande parter utgår från en gemensam 

arbetsplats. Samarbeten mellan olika aktörer som utförts under centraliserade former har visat 

sig vara mer gynnsam för samverkansprocessen (a.a). Samverkans positiva effekter har visat 

sig vara avgörande även i andra sammanhang inom svensk välfärd. Inom äldreomsorgen har 

det exempelvis visat sig att samverkan mellan vårdbiträden och andra aktörer, bland annat 

socialtjänst, varit en nödvändighet för att kunna tillgodose klienternas behov på ett 

tillfredsställande sätt (Dunér & Wolmesjö, 2015).  

2.1.3 Begränsat med forskning inom området  

Efter den litteratursökning som gjorts i samband med denna studie, framgår det inte att det 

finns forskning som specifikt inriktar sig på att studera och förstå samverkansprocesser 

mellan socialtjänstens olika enheter. Den tidigare forskning som finns tillgänglig berör istället 

samverkan utifrån andra infallsvinklar, exempelvis studeras samverkan utifrån 

organisatoriska strukturer och dess inverkan på klienter, vilket Grell, Ahmadi & Blom, 2013 

skriver om. I en studie utförd av Nordström, Josephson, Hedberg och Kjellström (2016) 

framgår det att socialtjänstens organisatoriska strukturer medför ett ökat behov av samverkan 

mellan organisationens enheter för att möta klienternas behov. Förståelsen av rådande 

samverkansprocesser inom socialtjänsten kan vara av stort intresse då kunskap skapar 

möjligheter till positiva förändringar. 



 5 
 
 
 

 2.2 Sammanfattning av kunskapsöversikt 

 Utifrån det ovan presenterade forskningsmaterialet framgår det att samverkan kan bidra till 

positiva effekter inom människobehandlande professioner och minska risken att klienter 

kommer i kläm. Vidare kan rådande organisatoriska strukturer i form av specialisering inom 

socialtjänsten öka kravet på fungerande samverkansprocesser. Grell, Ahmadi och Blom 

(2013) förklarar att samverkan mellan specialiserade professioner har visat sig särskilt 

effektivt för klienter med komplex problematik som kräver adekvat stöd av olika aktörer. För 

att uppnå positiva effekter av samverkan och minska risken för negativa konsekvenser, är det 

av vikt att ta hänsyn till de svårigheter som upprättande av samverkansprocesser kan medföra 

(a.a). Gemensamt för forskningsstudierna i kunskapsöversikten, är att ingen av dem har 

studerat interna samverkansprocesser mellan socialtjänstens olika enheter. 

Litteratursökningen har inte uppmärksammat någon tidigare studie som intagit detta 

perspektiv, vilket lett till breddning av perspektiv vid sökning av tidigare forskning. Val av 

forskningsstudier har grundat sig i att ta del av studier som intar perspektiv av samverkan, 

vilket är av relevans för denna studie. Under kunskapsöversikten har olika faktorer berörts; 

vikten av samverkan, dess svårigheter, rådande organisatoriska strukturer och den 

observerade bristen på forskning med denna infallsvinkel. Dessa gemensamt visar behovet 

och relevansen av den aktuella studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 6 
 
 
 

3. Teori 

3.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Denna studie är inspirerad av hermeneutiken i avseendet att använda tolkningar av kvalitativa 

intervjuer för att skapa en förståelse av den insamlade empirin och för personerna bakom den.  

Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk grund där forskaren tolkar respondenternas utsagor för 

att förstå meningen av olika fenomen. Hermeneutiken används som utgångspunkt när 

forskaren önskar få en djupare förståelse för respondenternas upplevelser och den innebörd 

som det har för denne (Westlund, 2009). Det gör att ett grundperspektiv baserat på 

hermeneutik är relevant för studien då respondenterna i studien ges möjlighet att beskriva 

samverkansprocesser utifrån sin egen förståelse och erfarenhet. Gilje och Grimen (2007) 

förklarar att det finns en syn inom hermeneutiken att människor har uppfattning av sin egen 

identitet som är baserad på hur personen önskar vara och den återkoppling om sin identitet 

som den fått av andra. Detta innebär att personens värld och uppfattningar redan är tolkad och 

ansedda som sanning av personen, oavsett om detta speglar verkligheten eller inte. Människor 

tenderar att tillskriva handlingar, händelser och andra fenomen en mening utifrån sin 

tolkning. De gör tolkningarna av sina egna och andras handlingar i mötet med andra. Dessa 

tolkningar används sedan för att tillskriva vilken mening som handlingen har och för att 

urskilja vad individen anser värdefullt för denne (a.a). Likaså utskiljs om någonting upplevts 

som fungerande eller problematiskt för denne utifrån de uppfattningar av världen som 

personen har. Det som blir relevant för forskaren när individen är benägen att skapa mening i 

sin tillvaro, är att forskaren behöver tolka en mening ur utsagor från en person som redan har 

gjort sina egna tolkningar av fenomenet, vilket kallas för dubbel hermeneutik. Innebörden av 

dubbel hermeneutik är att individens egna uppfattningar blir fundamentala för forskarens 

tolkningar då dessa uppfattningar är grunden för individens möjlighet att ge sina upplevelser 

mening och betydelse (a.a). Då föreliggande studie handlar om enskilda individers 

erfarenheter, är det relevant att via tolkningar få en förståelse av vilka fenomen (inom 

kontexten samverkan) som respondenterna tillskriver mening och på vilket sätt dessa finner 

det meningsfullt. Genom att applicera dubbel hermeneutik i tolkningar, kan det bidra till att 

skapa en större förståelse för respondentens egna tolkningar av sig själva och sina 

erfarenheter. 

3.1.1 Förförståelse 

Inom hermeneutiken råder en uppfattning om att alla besitter en förförståelse som påverkar 

de förutsättningar individer har när de tolkar olika fenomen. Förförståelsen kan präglas av 

fördomar, förväntningar, erfarenheter och annat som personer använder sig av för att skapa 

en förståelse och mening. Förförståelsen gör att individer automatiskt har med sig en egen 

skapad bild av verkligheten när de går in i en situation, vilket påverkar hur de förhåller sig till 

situationen (Gilje & Grimen, 2007). Likaså har vi en förförståelse med oss när vi genomför 

denna studie. Då studien utgår ifrån egna tolkningar av empiri, har det varit av vikt att vara 

observanta över vår förförståelse i analysen av den insamlade datan.   
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Enligt vår förförståelse finns det många socialsekreterare inom socialtjänsten som upplever 

att samverkan mellan myndigheter inte fungerar som det ska och att klienter ofta blir lidande 

utav detta. Den förförståelsen har vi fått under vår tid som studentarbetare inom 

socialtjänsten. Vi var verksamma inom mottagningsenheten respektive familjerätten, och fick 

därigenom muntlig kommunikation från socialsekreterare inom verksamheterna om att de 

upplevde brister i kommunikation samt arbetsfördelning vid samverkansprocesser med andra 

enheter. Vi fick även själva erfara att andra enheter som vi hade kontakt med inte tycktes 

förstå de riktlinjer som rådde på våra verksamheter samt de riktlinjer som socialsekreterarna 

på enheterna hade att förhålla sig till. Detta ledde vid ett flertal gånger till missnöje i 

samverkansprocessen och vi har fått förståelse att det hade kunnat vara till hjälp med en 

bättre kommunikation och kunskap. Efter dessa erfarenheter har våra tankar varit att detta 

skulle kunna vara en produkt av specialisering då skillnader mellan socialsekreterarnas 

handlingsutrymme, förväntningar samt värderingar uppmärksammats under 

samverkansprocesser beroende på vilken enhet denne tillhörde. Då denna förförståelse finns, 

kan det anses att vi har behövt ha en inställning när vi genomfört vår studie att inte ta en 

direkt ställning som motsvarar vår förförståelse, utan istället vara öppna för andra resultat.  

Valet av teoretiska begrepp kan ha kommit att påverkas av den förförståelse vi har, då vi har 

valt att fokusera på områden och faktorer som erfarits vara problematiska. Tanken är att datan 

som presenteras ska kunna tolkas likvärdigt den tolkning vi gjort av andra som inte delar 

denna förförståelse och att resultatet ska kunna anses vara oberoende av våra erfarenheter 

kring ämnet.  

 3.2 Begreppsdefinitioner 

 För att kunna utforma intervjuguiden och som stöd för analysen, har teoretiska begrepp 

utformats som stöd utifrån den tidigare forskning och den vetenskapsteoretiska grunden. 

Dessa begrepp är tänkta att innehålla sådana definitioner och innebörder som antas kommer 

vara av relevans för studien. Då studien är inspirerad av hermeneutiken och dess tolkningar, 

har vi valt att införa teoretiska begrepp som är breda och komplexa i sin innebörd. Då ämnet 

som undersöks med frågeställningarna kan anses vara bred, riskerar respondentens utsagor 

kring ämnet att bli utsvävande eller irrelevanta för studiens syfte. Valet att inkludera breda 

begrepp innebär att lättare kunna få en teoretiskt kopplad tolkning av meningen i 

respondenternas utsago. Risken med detta är att förförståelse kan komma att påverka, då 

begreppen innehar ett tolkningsutrymme, men styrkan är att vi kommer kunna identifiera 

centrala meningar och kategorisera dessa under analysprocessen genom att förhålla oss till de 

teoretiska begreppen.  

3.2.1 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är en teori och en term som kan användas för att beskriva en koppling 

mellan en individs handlingar och de organisatoriska förutsättningarna. Bennich (2012) 

beskriver handlingsutrymme som "en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext" (s. 18). Det som menas med detta är att personen behöver 



 8 
 
 
 

besitta en förmåga att kunna identifiera, tolka och använda sig av det handlingsutrymme som 

verksamhetens riktlinjer och yrkesrollen tillåter samt att besitta förmågan att om möjligt 

kunna expandera det utöver de angivna ramarna (a.a). Termen handlingsutrymme enligt 

studiens användningssyfte utgår från detta och kan därmed beskrivas som en individs 

möjlighet att genom förståelse och kunskap för sin profession och kompetens inom sin 

yrkesroll kunna påverka omgivningen genom sina handlingar i syfte att uppnå ett önskat 

resultat.  

Kompetens är ett subbegrepp inom teorin handlingsutrymme som kan omfatta kunskaper 

vilka påverkar den grad en person förstår och kan expandera sitt handlingsutrymme. En 

persons kompetens omfattas av en teoretisk och praktisk kunskap om organisationen, 

kunskap om sin egen och andras yrkesroller samt kunskap om de möjligheter som finns inom 

professionen som individen tillhör (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Individens grad 

av kompetens i sin yrkesroll påverkas utifrån individens förmåga att kunna integrera fyra 

typer av kunskap i rollen. Kunskapen som individen enligt Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) behöver besitta för en sann kompetens är:  

1.      Kunskap om sakfrågor och arbetssätt inom verksamheten. 

2.      Kunskap om sitt handlingsutrymme samt vilka konsekvenser det kan få. 

3.      Kunskap om klienter de möter och vilka behov dessa personer har. 

4.      Metakunskap, där individen behöver kunskap om sig själv, om de styrkor och 

begränsningar den har.   

Subbegreppet kompetens i denna studie utgår således från den grad en individ besitter en 

förståelse för sig själv som yrkesprofessionell, sin förmåga och möjligheter att anpassa sig, 

för verksamhetens rutiner och riktlinjer, samt hur detta kan komma att påverka mötet med 

klienter och samverkanspartners.  

3.2.2 Samverkan 

 

I denna studie används Danermarks (2004) definition för att förstå begreppet samverkan. 

Danermark (2004) skriver att samverkan som process grundar sig på tre byggstenar; 

interaktion, något och syfte, som författaren presenterar enligt följande, “Samverkans minsta 

gemensamma nämnare är att två eller fler personer interagerar om något i ett specifikt syfte” 

(s. 57). Vidare beskrivs de tre grundläggande delarna mer ingående. Interaktion omfattas av 

både formella (planerade) och informella (spontana) möten mellan två eller fler parter och 

bygger på att ett utbyte av något sker mellan de medverkande i interaktionen. Under 

samverkansprocesser består detta utbyte vanligtvis av information. Interaktion enligt denna 

definition begränsas inte till enbart fysiska möten mellan individer, utan omfattar alla former 

av kommunikation mellan individer, exempelvis via mail, telefon eller annat forum. Vilken 

kommunikationsvägsamverkans parter väljer kan dock komma att påverka 

samverkansprocesserna på olika sätt (a.a). Vidare beskrivs att det behöver finnas något att 
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samverka kring. Under samverkansprocesser ska det finnas en gemensam intentionalitet som 

riktar sig till något som de olika medverkande gemensamt avser att samverka kring (a.a). I 

samverkan mellan socialtjänstens enheter kan något tänkas vara klienten, där medverkande 

enheter i samverkan har som gemensam intention att stötta denne. Den tredje byggstenen, 

syfte, kan betraktas som tämligen enkelt, att det är samverkansprocessens mål (Danermark, 

2004). Syftet med samverkan är dock inte alltid lika självklar och det kan råda dolda agendor. 

Klargörande av samverkans syfte mellan de medverkande i ett tidigt skede kan vara 

avgörande för att uppnå en fungerande samverkan. Vidare betonas även vikten av att 

inledande i samverkansprocessen klargöra de samverkansparternas roll- och 

ansvarsfördelning kring klienten och se över den gemensamma förståelsen av problematiken 

(a.a). 

3.2.3 Organisatorisk struktur  

Begreppet organisatorisk struktur kan i olika sammanhang definieras på olika sätt. Denna 

studie utgår främst från Grell, Ahmadi och Bloms (2013) definition av begreppet som inriktar 

sig på begreppet ur perspektivet specialisering. Författarna beskriver att specialisering utifrån 

organisationsteori är en av flera faktorer som utgör och beskriver den organisatoriska 

strukturens utformning. Att en organisation präglas av specialiserade strukturer påverkar 

bland annat hur och av vem olika arbetsuppgifter utförs. Grell, Ahmadi & Blom (2013) 

menar att ”specialisering handlar enkelt uttryckt om varierande grad av arbetsdelning och 

fokusering på avgränsade arbetsuppgift” (s. 226). Utifrån socialtjänstens organisatoriska 

strukturer är det möjligt att se specialiseringen i rådande uppdelning av arbetsuppgifter och 

inriktning som olika enheter intar och besitter särskilda kunskap om, exempelvis barn och 

unga, missbruk, familjerätt eller försörjningsstöd där varje enhet jobbar med en specifik 

problematik eller grupp ur samhället (a.a). Genom att applicera begreppet organisatorisk 

struktur med inriktning på specialiseringens effekter som beskrivs i tidigare forskning, går det 

att förstå att skillnader mellan verksamheter kring hur strukturella faktorer påverkar det 

dagliga arbetet. En organisatorisk struktur vilket benämns av Basic (2018) är centralisering 

som innebär att olika parter inom en samverkansprocess utgår från en gemensam arbetsplats 

(a.a). En annan organisatorisk faktor som är av betydelse för denna studie är resurs. 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att resurs inom socialt arbete kan omfatta 

både materiella och ekonomiska möjligheter och begränsningar för verksamheter, men att 

resurs även kan omfatta möjligheten att förmedla kontakt med andra organisationer. Klientsyn 

är ett resultat av en organisationsstruktur som enligt Glaser & Suter (2016) innefattar hur 

socialsekreterare förhåller sig till sin roll och verksamhetens ideologi i arbetet med klienter. 
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4. Metod 

4.1 Val av forskningsmetod  

 Med utgångspunkt i studiens syfte har kvalitativ forskningsdesign valts. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att kvalitativa intervjuer, ur ett forskningsperspektiv, avser att 

skapa kunskap kring ett fenomen. Författarna betonar även att metoden är särskilt användbar 

för att förstå en annans perspektiv, ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen 

från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 17). Då studien ämnade skapa förståelse för rådande samverkansprocesser inom 

socialtjänsten utifrån yrkesverksamma socialsekreterares egna erfarenheter, användes med 

grund i beskrivningen ovan, kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för studien. Hjerm et 

al (2014) menar att kvalitativa intervjuer kan variera och en viktig del i utformningen av en 

kvalitativ intervju är hur pass strukturerad den är. Halvstrukturerade intervjuer bidrar till att 

intervjupersonerna får större inflytande genom att inte begränsa eller styra deras svar för 

mycket (a.a.) Vid utformningen av intervjuerna som utförts i denna studie har 

halvstrukturerade intervjuer använts som utgångspunkt då metoden bidrar till att skapa en 

balans mellan struktur och flexibilitet. Med stöd av denna metod ökade möjligheten att få 

omfattande svar och ökade således möjligheten att uppmärksamma nya perspektiv. Den 

halvstrukturerade inriktningen präglade även intervjuguiden, där många av frågornas 

utformning avsåg att bidra till att få intervjupersonerna att utgå från sina egna erfarenheter av 

samverkan och samtidigt styra intervjuerna för att få relevant information.   

4.1.1 Respondenturval 

Målinriktat urval är särskilt användbart för att rekrytera informanter som är relevanta utifrån 

studiens syfte (Bryman, 2011). I enlighet med val av urvalsmetod utformades kriterier som 

informanterna omfattades av före rekrytering för att säkerställa att de medverkande bär 

relevans för studien. Kriterierna som valdes utifrån studiens syfte var att intervjupersonerna 

skulle vara yrkesverksamma socialsekreterare inom socialtjänsten samt ha erfarenhet av 

samverkan med andra enheter inom socialtjänsten. Utifrån kriterierna utfördes inledande 

kontakter begränsade till barn/ungdomsenheter och vuxenenheter i två olika kommuner. 

Kommunerna där respondenterna är verksamma kommer i nedanstående presentation att utgå 

från namnen kommun 1 och kommun 2, där två intervjuer har utförts i vardera kommunen. 

 Kommun 1 består av cirka 105 000 invånare och kommun 2 består av cirka 93 000 invånare. 

Vidare är storleken på båda kommunernas socialförvaltningar omfattande, där enheterna 

ekonomiskt bistånd och resurs, behandlingsenheter samt utredande enheter inräknas under 

samma förvaltning. Kommuners socialförvaltningar brukar specialiserade enheter, då 

målgrupper för enheterna särskiljs och baseras på åldersspann exempelvis barn, ungdom, ung 

vuxen, vuxen samt utifrån problematik exempelvis missbruk, familjeärende eller ekonomiskt 

stöd. 
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Initial kontakt skedde via mail med enhetschefer på respondenteras enheter i respektive 

kommun. De fick information om vilka vi är, studiens syfte och att vi önskade att intervjua en 

till två yrkesverksamma socialsekreterare som uppfyller inklusionskriterierna för urvalet. 

Följande mall användes i alla kontakter:  

 “Hej! Vi är två studenter som just nu gör vår c-uppsats och vi söker en socialsekreterare hos 

er att intervjua. Vår studie vill undersöka hur socialtjänstmedarbetare upplever samverkan 

mellan enheter inom socialtjänsten. Finns det en möjlighet att kunna anordna en intervju med 

en person på er avdelning? 

Tack på förhand!  Mvh Tom och Gabriel.” 

Av cirka 20 potentiella respondenter från fyra olika enheter, begränsades dessa till fyra 

respondenter från olika enheter. Nedan följer en kort presentation av respondenterna i 

studien. 

Respondent 1: Socialsekreterare verksam inom utredningsenheten unga vuxna inriktad mot 

familjeärenden i Kommun 1. Samverkar med utredningsenheterna för barn och för vuxna, 

med försörjningsstöd samt med resursenheter såsom boendeenheter. 

Respondent 2: Socialsekreterare verksam inom utredningsenheten för unga vuxna inriktad 

mot missbruksproblematik i Kommun 1. Samverkar med utredningsenheterna för barn, unga 

vuxna och vuxna. Samverkar även med försörjningsstöd samt beroendemottagningen och 

behandlingsenheter mot missbruk. 

Respondent 3: Socialsekreterare verksam inom utredningsenheten för barn i Kommun 2. 

Samverkar med utredningsenheterna för ungdom och unga vuxna. Samverkar även med 

familjeenhet inriktat mot våld och försörjningsstöd. 

Respondent 4: Socialsekreterare verksam inom utredningsenheten för vuxna i Kommun 2. 

Samverkar med utredningsenheter för barn och ungdom, boendeenheter, försörjningsstöd 

samt utredningsenhet inriktad mot våld i nära relationer.  

4.1.2 Intervjuprocessen 

Utifrån de förutsättningar som studien har utförts, var det viktigt att vid ett tidigt skede 

bestämma antalet intervjuer. Antalet intervjuer begränsades till fyra stycken. Detta skedde 

dels till följd av tidsbrist men även till följd av valet att alla respondenterna skulle 

representera olika verksamheter, för att se skillnader och likheter i svarsbilden beroende på 

verksamhet. Med stöd från Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning om hur intervjufrågor 

kan struktureras, formulerades intervjufrågorna utifrån studiens forskningsfrågor, teoretiska 

utgångspunkt och tidigare forskning. Forskningsfrågorna bröts sedan ner till olika centrala 

delar/teman och formulerats om till talspråk för att bidra till ett mer inbjudande och naturligt 

samtalsflöde. Den halvstrukturerade intervjuguide (Bilaga 1) som utformades inför 

intervjuerna var avsedd att fungera som stöd under utförandet av intervjuerna. Bryman (2011) 

föreskriver att en intervju som är halvstrukturerad innebär att intervjufrågorna utgår från olika 
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teman som studien avser att beröra.Vid halvstrukturerade intervjuer, ska dock utrymme 

lämnas till intervjupersonen att utveckla och fördjupa sig i sina svar. Denna intervjustruktur 

tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden och bidrar till att få 

djupa och utförliga svar (a.a).    

När vi sedan kom i kontakt med de fyra socialsekreterare som rekryterats ut för att medverka 

i studien, bestämdes tid och plats för intervjuerna med dessa samt att de frågor som 

socialsekreterarna hade inför mötet, besvarades. I syfte att skapa trygghet hos 

intervjupersonerna i mötet med intervjuaren, valde vi att utgå från deras önskemål vid val av 

intervjuplats. Vid tre av intervjutillfällena har de medverkande valt att bjuda oss till sina 

arbetsplatser där de har haft ett rum förberett för intervju. Den fjärde intervjun hölls, på 

önskemål av intervjupersonen, på ett café. Av praktiska skäl men också för att skapa en mer 

personlig och avslappnande miljö för intervjupersonerna, valde vi som utförare att dela upp 

oss och utföra enskilda intervjuer med respondenterna, två intervjuer vardera. Intervjuerna 

har, med intervjupersonernas godkännande, spelats in i enlighet med villkoren som ställts av 

Örebro universitet och med ljudupptagningsutrustning som tillhandahållits av universitetet. 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att syftet med ljudinspelning av intervjuer är att kunna 

fokusera på intervjupersonen under en intervju samt för att kunna transkribera intervjuerna 

och senare analysera en text. 

 4.1.3 Bearbetning av data   

 Efter varje intervju påbörjade respektive intervjuare transkribering av intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2014) föreskriver att transkribering av intervjumaterial är en resurskrävande 

process, både i tid och energi, men att det även har fördelar. Utskrift av materialet bidrar till 

att göra materialet mer övergripligt samt mer anpassat för analys. Själva 

transkriberingsprocessen kan också betraktas som en inledande del i analysprocessen där 

forskare påbörjar sin fördjupning av materialet (a.a). Intervjuerna skrevs ner i sin helhet med 

undantag från följande; Instämmanden i form av ja, mm och liknande i mitten av meningar 

blev inte inkluderade i transkriberingen om de inte ansågs tillföra någonting till materialet. 

Instämmande som bidrog med bekräftelser under samtalet såsom ja/nej i form av ett svar 

inkluderades i transkriberingen. Stakningar och utdragna ord har inte skrivits ner, likaså när 

respondenten i samtalet upprepade vissa ord. Tanken med inkluderingen och exkluderingen i 

transkriberingen var att endast tillföra sådant som var relevant för andvändning som 

datamaterial. När transkriberingarna skrivits ner i sin helhet har vi individuellt lyssnat igenom 

alla intervjuer samtidigt som vi tagit del av transkriberingarna i syfte att säkerställa att 

materialet framställs på ett korrekt sätt samt att ytterligare fördjupa oss i alla fyra 

intervjuerna.    
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 4.2 Litteratursökning 

4.2.1 Sökprocess för forskningsunderlaget 

Vid litteratursökningen som gjorts inför denna studie har primärt två databaser, ASSIA 

(Applied Social Sciences Index & Abstracts) och Primo som tillhandahålls av Örebro 

universitet, använts för att finna relevant forskningsunderlag. Sökprocessen inleddes med att 

vi gemensamt valde ut sökord som vi bedömde var av relevans utifrån studiens syfte. 

Sökorden som vid inledande fas valdes för att finna relevant forskning bestod av både 

svenska och engelska ord i syfte att få en bredare, både nationell och internationell, förståelse 

för samverkan mellan socialtjänstens enheter. Svenska sökord som användes var; samverkan, 

samverkansprocesser, socialtjänst, SIP (samordnad individuell plan). Engelska sökord som 

användes var: social work, social services, inter-professional och collaboration. Under 

sökprocessens gång tillkom även sökordet klientarbete som vi utifrån den forskning vi då 

tagit del av ansåg kunde bidra till litteratursökningen. De presenterade begreppen har använts 

i olika kombinationer vid sökning i databaserna för att finna forskningsunderlag. Under 

arbetets gång har vi även tagit del av de olika forskningsartiklarnas referenser för att finna 

ytterligare material av relevans. Boot et al. (2016) menar att det är en effektiv metod att 

använda sig av referenser vid litteratursökning. Utifrån litteratursökningen har sju 

vetenskapliga artiklar valts som grund för tidigare forskning, som vi bedömt vara av relevans 

för studien. Dessa artiklar presenteras i en separat bilaga (Bilaga nr. 4) på ett strukturerat sätt 

som gör det möjligt att återskapa resultatet från litteratursökningen samt presenterar detaljer i 

tillvägagångssätt.  

4.2.2 Avgränsningar 

Vid sökning av forskningsunderlag i de ovan nämnda databaserna har samtliga sökningar 

genomförts utifrån samma avgränsningar. Avgränsningarna som gjordes syftade till att 

begränsa resultatet och öka antalet relevanta forskningsstudier utifrån våra kriterier. Språklig 

avgränsning inkluderade endast forskningsstudier skrivna på svenska och engelska. Denna 

avgränsning avsåg att begränsa resultaten till studier som vi kan läsa och förstå. För att 

säkerställa trovärdigheten i det material som vi tog del av, avgränsades sökningarna även till 

att endast omfattas av vetenskapligt granskat material (peer reviewed).  

4.3. Teoretiska användningsområden 

4.3.1 Handlingsutrymme 

Vi har använt oss av innebörden för begreppet handlingsutrymme i våra tolkningar av 

klienters utsagor för att undersöka socialsekreterarens betydelse och förmågor inom 

samverkansituationer. Vidare har studien använt begreppet som en ram för tolkning av 

respondenternas upplevelser kring hur verksamhetens riktlinjer och rutiner får en påverkan 

för individens handlingsutrymme när de möter andra verksamheter inom samma profession i 

samverkanssyfte. Subbegreppet kompetens användes som ett stöd för att tolka utsagor som 
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kunde förstås vara meningsfullt för respondenten i fråga om kunskap kring 

handlingsutrymme. 

Användningsområdet av begreppet handlingsutrymme i utformandet av intervjuguiden utgick 

från att undersöka och skapa en förståelse för respondenternas upplevelser av sin egen och 

andras kunskaper om riktlinjer och rutiner för olika verksamheter inom socialtjänsten. 

Begreppet bidrog även till utformandet av frågor som utgick från att besvara vilka 

begränsningar de upplever i sitt handlingsutrymme i samverkanssituationer. Vidare har 

begreppet fungerat som ett stöd vid utformandet av frågor rörande respondenternas 

upplevelser av andras förståelse för dennes yrkesroll i mötet med andra verksamheters 

professionell.  

4.3.2 Samverkan 

Studien har med begreppet samverkan främst använt definitionen för att förstå ramarna i 

vilket en samverkan sker och dess struktur. Med stöd av begreppet har studien undersökt de 

olika former av samverkan som vi tolkade att respondenterna upplevde som positivt och 

negativt samt hur de värderat betydelsen av kommunikation och arbetsfördelning utifrån egna 

erfarenheter av dessa. 

Begreppet samverkan och dess subbegrepp har bidragit till utformandet av intervjuguiden i 

frågor som berör erfarenheter av olika samverkanssituationer i positiva och negativa 

bemärkelser samt hur respondenterna upplever förekomsten av kommunikation och 

ansvarsfördelning inom samverkan. 

4.3.3 Organisatorisk struktur 

I studien användes begreppet organisatorisk struktur främst inom perspektivet specialisering 

och de faktorer som kan vara en produkt av en specialiserad förvaltning. Då respondenterna i 

studien är verksamma i verksamheter som är specialiserade utifrån olika målgrupper och 

olika syften, kan det finnas en risk för att detta även kom att skapa en skillnad på riktlinjer, 

resurser och klientsyn inom enheter. Därmed avsågs begreppets användningsområde i studien 

till att bidra en tolkningsram för hur faktorer inom organisatoriska strukturer som finns inom 

socialtjänsten kan komma att få en påverkan för samverkansprocesser mellan organisationens 

olika enheter. 

4.4 Analysmetod 

För bearbetande av insamlade data har för denna studie tematisk analys valts som metod. 

Tematisk analys är en av de vanligare metoderna för analys vid kvalitativa studier (Bryman, 

2011). Den tematiska analysen avser att bryta ner empirin till koder och utifrån dessa utforma 

olika tematiska strukturer som möjliggör att studera, tolka och förstå materialet (Lindgren, 

2014). Det är en lång process som kräver ett fördjupande i empirin och en grundlig 

genomgång av kodningsprocessen samt att det kan krävas flera genomgångar för att försäkra 
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att materialet förstås rätt och på så sätt minska risken för feltolkningar eller övertolkningar 

(a.a). I denna studien passade den valda analysmetoden då det gav oss möjlighet att fokusera 

på de delar ur intervjuerna som var relevanta utifrån studiens syfte och skapar strukturer. Vid 

analyseringen av den insamlade datan, följde en tematisk analysprocess vilket omfattar tre 

nivåer. Lindgren (2014) beskriver dessa nivåer som kodning vilket innebär reduceringen av 

data, tematisering där datan presenteras samt summering. Genom att använda oss av ett 

hermeneutiskt perspektiv ämnade vi att analysera den insamlade data genom att först tolka in 

meningsfullhet i respondenternas utsagor och reducera detta till mer översiktliga koder. 

Lindgren (2014) skriver att en vanlig variant av kodning är den begreppsdrivna kodningen 

där forskaren bestämmer sig på förhand att leta efter vissa koder vars innebörd passar 

studiens syfte. Denna variant användes för att kunna försäkra att koderna skulle bli relevanta 

för studien och ha teoretiskt underlag från de definierade begreppen. Vidare förfinades 

koderna i tematiseringsprocessen till centrala teman där vi presenterade innehållet av 

respondenternas utsagor i relation till teori. Sista steget bestod av att vi analyserade dessa 

teman genom tolkningar av resultatet kopplade till tidigare forskning och de teoretiska 

begreppen för att sedan kunna presentera resultatets relevans för frågeställningarna. 

 4.4.1 Kodning 

Analysprocessen utgick från att i första nivån Kodning reducera den ursprungliga datan i 

betydelsefulla provisoriska nyckelord och koder som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. När kodningen genomfördes, lästes transkriberingarna igenom upprepade 

gånger för att sedan börja strukturera upp vilka koder som kunde avläsas i respondenternas 

uttryck och svar. Processen började med att enskilt skapa koder på uttryck som kunde tolkas 

att respondenterna upplevde som meningsfulla och som speglade de teoretiska begreppen. 

Var för sig satte vi en kod på uttryck som ansågs var centrala i mening och vanligt 

förekommande. Det provisoriskt kodade materialet jämföra sedan gemensamt för att 

diskutera de koder som enskilt framställts och utesluta sådana som inte ansågs relevanta till 

studiens syfte, eller var för sporadiskt förekommande för att anses kunna analyseras vidare. 

Detta ledde till en enighet i vilka koder ansågs vara viktiga.  

Efter att ha valt ut vilka koder som ansågs vara passande att utgå från för vidare analys, 

undersöktes hur frekvent dessa koder användes av respektive respondent i syfte att 

uppmärksamma samband att sammankoppla till ett centralt tema. Detta ledde till 13 stycken 

koder som användes när respondenten uttryckte en mening som kopplats till kodens innehåll. 

Dessa koder har i kodningsprocessen inte fokuserat på huruvida respondenten svarat eller 

värderat i positiv eller negativ bemärkning utan endast i vilken frekvens som koden har 

använts. Anledningen till att vi valt att fokusera till antal gånger som koden förekommit var 

att vi ansåg att koder blev mer frekventa när de omfattade sådant som vi tolkade att 

respondenten upplevde som mer meningsfullt. För en genomgång av vilken mening som 

kopplats till respektive kod har en bilaga upprättats (Bilaga nr. 3). Under avsnittet analys 

återfinns en presentation av de tretton koder som valdes ut och den frekvens som varje 

respondent använde dessa. Samma utsaga som beskriver meningen av ett fenomen kan ha 

tolkats tillhöra flera koder. Ett exempel på detta är respondentens svar: “Ja, 
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kommunikationen och avsaknaden av tydliga rutiner skulle jag vilja säga”, har tolkats vara 

ett meningsfullt uttalande om kommunikation och riktlinjer, och har under den primära 

kodningsprocessen fallit under båda dessa koder. 

4.4.2 Tematisering 

Utifrån den kodning som genomförts i det första steget av analysen, uppfattades mönster 

inom de koder som tolkats vara meningsfulla fenomen för respondenterna. För att få en 

tydligare struktur i analysen genomfördes en tematisering utifrån dessa mönster. Utifrån 

kodningsresultatet skapades tre stycken huvudteman som har tolkats vara representativa för 

kärnmeningen i respondenternas utsagor. Dessa tre teman består av; Socialsekreterarens 

betydelse, relationella faktorer samt organisatoriska faktorer. De tre centrala teman beskriver 

var och en aspekter av samverkan som respondenterna erfarit. Då koder som tidigare 

beskrivits har möjligheten att omfatta flera meningar, är detta fallet likaså inom 

tematiseringen. Flera koder har kunnat falla in under mer än ett tema, men valet har gjorts att 

placera respektive kod i det temat där det ansågs har störst mening. För förtydligande av vilka 

koder som fallit under vilket tema, se tabell under avsnittet analys. Varje tema analyserades 

separat där en genomgång av datamaterialet genomfördes för att direkt jämföra 

respondenternas utsagor i förhållande till temats kärnmening. Syfte med detta var att 

uppmärksamma likheter och skillnader som gick att utläsa i respondenternas olika svar. Då 

tydliga mönster av likheter och skillnader av respondenternas mening i varje tema kunde 

utläsas, gjordes valet att dela upp varje tema i ett flertal underteman som sedan analyserades 

utifrån att respondenternas utsagor jämfördes mot varandra samt gentemot tidigare forskning 

och studiens teoretiska ramverk. 

4.4.3 Summering 

Efter kodningen och tematiseringen följer summeringen där resultatet av studiens analys 

förmedlas (Lindgren, 2014). I slutet på varje centralt tema presenterades i denna studie en 

summering av det resultat som framkommit när analys av varje undertema har skett. 

Resultatet i summeringen hänvisar till det som framkommit när den insamlade empirin 

analyserats i förhållande till tidigare forskning och teoretiska begrepp.  

4.5 Etiska överväganden 

 Inför studiens genomförande har särskilt tre av de fyra forskningsetiska grundprinciperna 

varit av särskild betydelse och således även tillämpats. Dessa var informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet (2002) menar att principerna 

avser att skapa klarhet mellan forskare och undersökningsdeltagare och kan därför förstås 

bära ett stort forskningsetiskt värde vid utförandet av intervjubaserade studier i syfte att 

skydda informanter. En viktig aspekt som berörs av Kvale och Brinkmann (2014) är att 

principerna inte är att betrakta som lösningar för att få bort problem, de bör istället betraktas 

som verktyg för forskare att bära med sig för att lösa etiska svårigheter och dilemman som 

kan uppstå under forskningsprocessen. Författarna skriver att forskarnas egna ”etiska 
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kapacitet” har en väsentlig funktion vid tillämpning av principerna (a.a). För denna 

kvalitativa studie som bygger på intervjuer med enskilda socialsekreterare har en viktig etisk 

faktor varit att visa stor hänsyn till informanternas rätt till anonymitet.  

4.5.1 Konfidentialitet 

I syfte att värna om intervjupersonernas identiteter har konfidentialitetsprincipen varit ett 

betydelsefullt verktyg vid både utformning av intervjuerna, behandling av material samt 

avgränsning vid användning av materialet. Bryman (2011) menar att 

konfidentialitetsprincipen ställer krav på forskare att säkerställa att alla uppgifter som berör 

de medverkande i en studie ska behandlas med stort fokus på konfidentialitet. Allt material 

som insamlats där en studies medverkande berörs, behöver bevaras på ett sätt som hindrar 

obehöriga från att nå dem (a.a) Inledande vid mötet med varje intervjupersonerna har de 

informerats om hur information kommer att behandlas, vilka på förhand bestämda 

avgränsningar som kommer att göras, vilka som kommer att ha tillgång till materialet samt att 

allt inspelat material kommer att raderas när uppsatsen godkänts. I syfte att inte röja någons 

identitet har vi valt att utelämna intervjupersonernas namn, tillhörande kommun och annan 

information som kan tänkas riskera att deras identitet går att avläsa. Syftet är att skydda 

intervjupersonerna från eventuella konsekvenser samt att bidra till att de ska våga uttrycka sig 

tydligt och utförligt i frågor som kan förstås vara känsliga utifrån deras position. Allt material 

som berör de medverkande bevaras under studieprocessen i enlighet med 

konfidentialitetskravet på ett säkert sätt för att undvika att obehöriga tar del av materialet.  

 4.5.2 Information och samtycke 

 För att säkerställa att varje intervjuperson har tillräcklig information för att ta ställning till 

sin medverkan i den aktuella studien, har respondenterna tilldelats en samtyckesblankett som 

vi erhållit från universitet, vilken innehåller nödvändig information utifrån vetenskapsrådets 

(2002) riktlinjer. Dokumentet beskriver bland annat studiens syfte, behandling av 

ljudupptagning, hur och vart studien kommer att presenteras samt intervjupersonernas rätt att 

ta del av det material som de tillhandahållit. En viktig punkt i dokumentet som särskilt belysts 

vid intervjutillfällena är att deras medverkan bygger på frivillighet samt att de när som helst 

under studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan. För att skydda intervjupersonerna 

vid eventuell konflikt har samtycke inhämtats i form av signering av aktuellt dokument som 

tilldelats alla parter. Dokumentet bifogas nederst i arbetet (Bilaga 2). 

4.5.3 Beaktande av eventuella konsekvenser 

 I enlighet med nyttjandekravet ska eventuella konsekvenser som de medverkande kan 

utsättas för tas i beaktande och vägas mot studiens nytta (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

viktig etisk princip som all forskning bör utgå från är att göra gott, som i 

forskningssammanhang innebär att stor hänsyn ska tas till de medverkande. Det åligger 

forskarna att de medverkande utsätts för minimalt negativa konsekvenser (a.a). Som tidigare 

berörts i detta avsnitt är intervjupersonernas konfidentialitet en viktig aspekt vid utformandet 
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av denna studie. Trots vikten av att förhålla sig till konfidentialitet är det av vikt att beakta 

eventuella konsekvenser som hög konfidentialitet kan medföra för de medverkande. Bryman 

(2011) menar att det ökar möjligheter att inta ett förhållningssätt som bidrar till att minimera 

riskerna genom att uppmärksamma riskfaktorer inom konfidentialitet. Genomgående vid 

behandlande av empiri som bygger på intervjuer är det viktigt att skydda de medverkande 

intervjupersonernas identiteter i enlighet med konfidentialitetskravet (a.a). Hög anonymitet 

riskerar dock att leda till negativa konsekvenser för de medverkande om inte åtgärder vidtas. 

Anonymitet kan leda till att forskare ges utrymme att tolka och dra slutsatser kring 

informanternas berättelser utan att de har möjlighet att ifrågasätta eller påverka hur deras 

berättelser förstås och används (Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att minimera risken att 

intervjupersonerna i denna studie drabbas har de skriftligen tilldelats möjlighet att ta del av 

studien som helhet. Intervjupersonerna har även fått kontaktuppgifter till utförare av studien 

samt till oberoende handledare på Örebro universitet. Syftet är att intervjupersonerna ska ges 

möjlighet att ta del av sina berättelser, ställa frågor samt komma med invändningar kring hur 

dessa har tolkats utan att riskera att bryta sin anonymitet.    

Utifrån den vetenskapsteoretiska ansats som valts för studien är det även viktigt att vara 

medveten om den egna rollens betydelse vid tolkning av empirin. Ödman (2016) menar att en 

viktig process i det hermeneutiska perspektivet är att förstå meningsfulla fenomen som 

uppdagas i berättelser från relevanta personer. Då det inte är möjligt som forskare att inta en 

helt objektiv inställning till den data som bearbetas är det viktigt att vara medveten om den 

egna rollen och hur den egna förförståelsen och erfarenheter kan tänkas påverka och prägla 

forskarens tolkningar (a.a). Utifrån denna studies utformning vilket bygger på tolkning av 

andras berättelser, är det relevant att utifrån ett etiskt perspektiv beakta den ”egna rollens” 

betydelse. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att ett sätt att motverka oavsiktlig påverkan 

av egna värderingar är att inta ett perspektiviskt subjektivt förhållningssätt, vilket innebär att 

studien ska genomsyras av transparens. Det är viktigt att även perspektiv som inte 

överensstämmer med de egna antagandena presenteras för att öka trovärdighet i arbetet samt 

att finna alternativa ”sanningar” (a.a).  
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av analysen presenteras. Inledningsvis presenteras en tabell 

som är resultatet av kodningsprocessen och som använts för att identifiera centrala teman. 

Dessa teman utgör sedan underlaget för vidare analys av datamaterialet i förhållande till det 

insamlade forskningsunderlaget samt studiens begreppsdefinitioner.                                                                                   

 

Tabellen nedan visar antal gånger som ett uttalande har tolkats med en specifik kod som den 

centrala meningen utifrån intervjuerna med respektive respondent. Vidare i tabellen 

presenteras vilka koder som gemensamt kommit att omfattas i respektive tema.  

 
 

Respondent 1 2 3 4 Totalt: Tema 

Kompetens 6 1 4 0 11 Den egna 

Kunskap 10 6 10 3 29 personens  

Yrkesroll  0 1 8 2 11 betydelse 

Krav och 

förväntningar 3 6 4 6 19  

Ansvarsfördelning 5 5 4 5 19 Relationella  

Respekt 1 0 1 1 3 faktorer 

Kommunikation 13 10 11 12 45  

Riktlinjer  12 9 3 4 18 Arbetsplatsens 

specialisering 1 3 1 4 9 påverkan 

Rutiner 11 5 5 4 25  

Synsätt/värderingar 3 10 1 1 15  

Centralisering  0 0 4 5 9  

Resurser 0 2 0 2 4  

Genom tabellen kan vi se att vissa koder är mer förekommande än andra samt att kodernas 

frekvens skiljde sig åt mellan respondenter. För att vidare kunna kategorisera och jämföra 

koder och dessa meningar med varandra, gjordes valet att tematisera dessa till centrala teman 

vars koder kunde förstås som en produkt av samma övergripande aspekt inom samverkan.  

I nästa avsnitt följer tre jämförande delanalyser av respondenternas utsagor i förhållande till 

varje centralt tema, de teoretiska ramarna samt tidigare forskning. Varje delanalys medföljs 

av en kort presentation kring våra tolkningar av temats innehåll. Som tidigare beskrivet 

presenteras och analyseras mönster och faktorer för samverkan som framkom under varje 

tema. 

5.1 Socialsekreterarens betydelse 

Omfattade koder: 
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Kompetens 

Kunskap 

Yrkesroll 

Krav och förväntningar 

Detta tema beskriver sådana tolkningar som vi anser har med individens egna förmågor och 

egenskaper att göra. Det är dels respondenternas egna upplevelser av sig själv som underlaget 

baseras på, och dels respondenternas uppfattningar om samverkanspartners förmågor och 

egenskaper i yrkesrollen. Detta tema har analyserats med stöd av faktorer som beskrivs i det 

teoretiska begreppet handlingsutrymme i den ovanstående begreppsdefinitioner. 

Ett fenomen som tolkades och hade sin grund i socialsekreteraren betydelse, var 

respondenternas upplevelser som berörde vikten av förståelse och kunskap för eget och 

andras handlingsutrymme samt krav och förväntningar mellan olika individer baserat på 

deras yrkesroll. Detta uttrycktes av respondenterna som en påverkande faktor i 

samverkansprocessen, då de upplevde att det kan finnas förväntningar på deras yrkesroll och 

handlingsutrymme som de inte kan uppfylla utifrån det faktiska handlingsutrymmet. 

Underteman vars mening varit centrala inom detta tema omfattar: Förväntningar på 

handlingsutrymme, potentiella konsekvenser, förändringsmöjligheter samt respondenters 

reflektioner av sina egna uppfattningar. 

5.1.1 Förväntningar på handlingsutrymme  

 Nedan följer citat från respondenterna kring deras upplevelser av förväntningar på sitt 

handlingsutrymme. 

 

Citat 1. Respondent 2. “Nej det vet jag inte, om dom ställer orimliga krav men [...] 

jag kan känna att dom kanske förväntar sig att jag ska kunna göra saker som jag 

kanske inte kan” 

 

Citat 2. Respondent 1. “Jag tror nog att dom nog har hygglig koll på vad vi får och 

kan och sådär, vad vi kan och får göra och så. Men jag tycker fortfarande att vissa 

saker att otydliga. “ 

 

Citat 3. Respondent 2. “För mycket saker som egentligen inte ligger inom alltså min 

yrkesroll och så, jag utreder och stöttar alltså folk, jag ska inte göra så mycket mer.” 

 

Citat 4. Respondent 4. “Jag tänker mig att andra ser på mitt handlingsutrymme som 

större än vad det är, och det tror jag är ganska generellt. Jag tror man ofta har en 

sån där uppfattning om att ”det kan de göra och det kan de göra och det ska de 

göra.” 
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Citaten berättades till följd av de frågor i intervjuguiden som specifikt berörde ämnet krav 

och förväntningar på handlingsutrymme. Det vi kan utläsa från detta är att respondenterna 

hade en upplevelse av att andra aktörer inom socialtjänsten besatt en kunskap om vad olika 

verksamheters rutiner och riktlinjer omfattade, men att det samtidigt fanns en förväntan att 

respondenternas handlingsutrymme skulle vara större än vad det är. Det tredje citatet i 

kolumnen är ett uttryck från respondent 2 som beskriver hur denne fått en förväntning på sitt 

handlingsutrymme i yrkesrollen som inte tillhörde yrket. Handlingsutrymme enligt Bennich 

(2012) innebär som tidigare beskrivits den grad som en person genom kunskap av sin 

profession och sina arbetsuppgifter kan påverka möjligheterna att utföra handlingar utanför 

de givna ramarna. Glaser & Suter (2016) studie kring socialarbetares upplevelser av 

interprofessionella samarbeten, kan vi se att ett mönster av oförståelse för socialarbetares roll, 

av andra aktörer, var vanligt inom välfärden Med utgångspunkt i det presenterade 

datamaterialet och tidigare forskning, är tolkningen att trots adekvat kompetens och kunskap 

hos den enskilda socialsekreteraren, kan dessa i samverkan med andra professionella, uppleva 

att andras förväntningar på deras handlingsutrymme som skevt. Återkommande i det 

insamlade forskningsunderlaget samt i intervjuerna är att socialsekreterare många gånger 

upplever att andra aktörer förväntar sig att socialsekreterarna ska ha ett större inflytande och 

möjlighet att påverka i klientarbetet än vad de själva anser vara rimligt utifrån sin yrkesroll.  

 5.1.2 Potentiella konsekvenser 

 Vidare följer en presentation av respondenternas utsagor av potentiella konsekvenser till 

följd av att inte ha en förståelse för varandras handlingsutrymme: 

Citat 1. Respondent 3. “Det jag tänker mig eller det som liksom kan hända är ju att   

planering och processer avstannar när man tror att nån annan kan göra mer än de kan 

liksom.” 

 

Citat 2. Respondent 4. “[...] det lätt o fnysa åt det va, för att man inte förstår och man 

tycker nån gör fel och hur tänker dem o så där. 

 

Citat 3. Respondent 2. “Jag måste försöka sätta mig in i vad deras jobb innebär och 

hur man kan komplettera varandra. För fight mellan enheter och olika det leder 

ingenstans.” 

Citaten beskriver hur respondenterna vid frågor om förväntningar och handlingsutrymme 

beskriver vilka konsekvenser de upplever att en okunskap av handlingsutrymme kan komma 

att få för samverkansprocessen. Respondentens upplevelse av försvårande omständigheter på 

grund av oklarheter kring varandras yrkesroll styrks även i tidigare forskning. Grell, Ahmadi 

& Blom (2013) beskriver denna aspekt som ett försvårande hinder som kan få negativa 

konsekvenser i strävan efter fungerande samverkansprocesser. Enligt analysen av detta 

undertema tolkas det som att en oförståelse för varandras handlingsutrymme kan få 
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konsekvenser för samverkansprocessen då detta kan komma att leda till att ansvar läggs över 

på andra utifrån en förväntan och därmed stannar processen. Det tolkas också som att en 

oförståelse kan leda till att professionella får en negativ uppfattning av varandra och mellan 

enheterna som kan komma att påverka samverkansprocessen.  

 5.1.3 Förändringsmöjligheter 

 Vid frågan om andra professionellas förväntningar på deras handlingsutrymme var 

respondenterna benägna att uttrycka sig om vikten och möjligheterna av att få en bättre 

kunskap av varandras handlingsutrymme. 

  

Citat 1. Respondent 2. “I: Tänker du att det (samverkan, skribents notering) skulle 

kunna gynnas om man får mer kunskap om varandras handlingsutrymme?” “IP: Ja.” 

 

Citat 2. Respondent 4.“[...]De kallar det för ISIP, vilket är en intern-SIP, där man 

kan samverka liksom genom att träffas med olika enheter om det är så att en klient 

har väldigt många kontakter för att fördela ansvarsområden. Och det tror jag är 

väldigt viktigt om man ska få rimliga förväntningar på varandra.” 

 

Citat 3. Respondent 3. “[...] Nej inte alltid, men jag tänker att där får man ju ha en 

dialog o liksom hålla sig ganska ödmjuk och fråga vad de andra kan göra och vilka 

möjligheter som finns och också ha respekt för varandras handläggningsarbete 

liksom” 

 

Citat 4. Respondent 4. “Man måste försöka va öppen och lyssna och man måste 

fokusera på vad som är viktigt, inte på vad som är min roll eller vad som är nåns 

roll.” 

 

Citat 2 beskriver en process som respondent 4 upplever som positiv i frågan om kunskap av 

handlingsutrymme, där olika verksamheter inom socialtjänsten träffas under ett ärende för att 

bättre kunna samverka med varandra. Citat 3 och 4 beskriver vikten av individens 

förhållningssätt, såsom lyhördhet och ödmjukhet. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) 

beskriver att en grundläggande del av en individs professionella kompetens är att ha en 

kunskap om sig själv och sina styrkor och begränsning, samt förmågan att anpassa detta (a.a). 

Detta kan förstås av respondenterna som att även de uppfattar egen kompetens som en viktig 

faktor för att gynna samverkansprocessen. 

Grell, Ahmadi & Blom (2013) betonar i sin forskningsstudie vikten av förståelse för 

varandras handlingsutrymme (a.a). Respondenternas förhållningssätt till samverkan och de 

olika metoder, på både individuell och organisatorisk nivå, som de berör under intervjuerna 
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betonar vikten av en kunskap för varandras handlingsutrymmen och en öppenhet för 

skillnader i mötet mellan socialsekreterare. Vidare går det genom respondenternas utsagor att 

förstå deras förmåga att se möjligheter i det aktiva arbetet för att utveckla samverkan. Grell, 

Ahmadi & Bloms (2013) uttrycker i sin studie en övertygelse om att samverkan, trots 

svårigheter, inte bör undvikas. Författarna uppmanar istället till att genom kunskap kring 

samverkans olika aspekter arbeta för att finna metoder och minimera riskfaktorerna genom att 

skapa gynnsamma samverkansprocesser (a.a).  

Det som framkommer i denna rubrik är att respondenterna uttrycker en önskan om ökad 

kunskap av varandras handlingsutrymmen. Faktorer såsom kommunikation mellan enheter 

och individens förmåga att förhålla sig till i dialog benämns som gynnande för att skapa en 

högre kompetens inom verksamheter gällande förståelse för olika yrkesrollers rutiner och 

möjligheter att utöva sitt handlingsutrymme.    

 5.1.5 Respondenters reflektioner av sina egna uppfattningar. 

 Då tanken är att få en grundläggande syn på hur respondenterna upplever den egna 

personens betydelse, har valet gjorts att inte endast utgå från deras perspektiv av andra 

verksammas kunskap, utan även deras uppfattningar om sin egen förmåga och kompetens att 

förstå andra verksamheter, vilket presenteras i citat nedan. Där ställdes en fråga där vi bad 

respondenterna att beskriva huruvida kunskapen av andras handlingsutrymme finns inom 

socialtjänsten. 

 

Citat 1. Respondent 2.“Jag hoppas verkligen att jag har rimliga förväntningar, men 

det kanske jag inte alls har och så.” 

 

Citat 2. Respondent 3. “Jag kan redogöra för alla enheter vad dom jobbar med [...]. 

Jag har faktiskt full koll egentligen, fast kanske inte liksom exakta ramarna och så. 

Jag vet inte hur mycket tid dom får spendera med en klient för att jobba med, inte vet 

jag, myndighetskontakter men vad dom gör det har vi koll på.” 

 

Citat 3. Respondent 1. “För mig är det lite otydligt i vissa andra verksamheter, hur 

deras förhållningssätt och regler och hur man använder dom.” 

 

Citat 4. Respondent 4. “[...]det kanske tar ett tag o få kläm på det men, men ja det 

tycker jag nog.” 

 

Utifrån citaten ovan finns det ett mönster att utläsa där respondenterna upplever sig ha en 

övergripande kunskap av vad andra verksamheter har för uppgifter men att det för vissa av 

respondenterna finns brister i kunskapen av de specifika riktlinjerna och rutinerna. Som 
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tidigare beskrivet under avsnittet Vetenskapsteoretisk grundmetod ämnar denna studie att 

tolka respondenternas egna tolkningar lika mycket som deras utsagor. Det menas att i denna 

rubrik har respondenternas förmåga att reflektera över sina egna tolkningar i frågan om 

kunskaper inom socialtjänsten tolkats. Detta för att vi vill undersöka huruvida respondentens 

tolkning av sig själva och omvärlden har färgat deras uttryck av samverkansprocesser. En av 

respondenterna uppvisar en insikt om att dennes perspektiv av förväntningar och kunskap 

inom socialtjänsten är en subjektiv tolkning. Vidare i detta avseende när vi applicerar dubbel 

hermeneutik, tolkar vi att samtliga respondenterna visar en kunskap om sin egen 

tolkningsram genom en förmåga att kritiskt kunna granska sig själva och sina egna 

kunskaper.  

 5.1.6 Summering av temat “Socialsekreterarens betydelse” 

Det som går att utläsa utifrån analysen är att det finns en upplevelse att respondenterna 

känner en förväntan från andra verksamma som de inte har möjligheten att uppfylla. Detta är 

enligt Glaser & Suter (2016) ett vanligt förekommande fenomen inom samverkan. Samtidigt 

upplever respondenterna sig själva ha en bristfällig kunskap om andra verksamheter. 

Respondenterna har en uppfattning om att skillnader i kunskap och förväntningar kan leda till 

att konflikter uppstår mellan enheter och att det kan medföra att samverkansprocesser 

avstannar. En central fråga för att förbättra detta är enligt respondenterna bättre 

kommunikation, men även att individen intar ett öppet och flexibelt förhållningssätt. Genom 

att följa analysen ovan kan det konstateras att dessa resultat stärks av den tidigare forskning, 

av teoretiska begrepp samt av att det faktum att samtliga respondenter oberoende av varandra 

uttrycker liknande upplevelser. 

5.2 Relationella faktorer  

 Omfattade koder: 

Ansvarsfördelning 

Kommunikation 

Respekt 

 

Temat Relationella faktorer beskriver sådant som vi tolkar är fenomen som sker i formella 

eller informella interaktioner mellan två eller flera individer som ska samverka under 

professionella omständigheter. Underteman vars mening varit centrala inom detta tema 

omfattar: Brister i kommunikation, fördelar med kommunikation samt arbetsfördelning. 

 5.2.1 Brister i kommunikation 

 Nedanstående citat är utsagor från respondenterna till följd av en uppmaning att berätta om 

negativa faktorer som hindrar en god samverkan. 

  



 25 
 
 
 

Citat 1. Respondent 1. ”...och då hade man inte pratat med mig innan den tanken..” 

 

Citat 2. Respondent 2. “Och hade vi pratat med varandra innan så tror inte jag att 

det hade blivit såhär.” 

 

Citat 3. Respondent 4. “personen har varit borta under en längre period och det inte 

finns nån liksom direkt person att vända sig till om man behöver gå igenom... 

(Ärendet, författarnas anmärkning.). Då kan det va väldigt knepigt o få ihop sitt eget 

arbete liksom.” 

 

Citat 4. Respondent 3. ”Samtidigt försöka hela tiden o hitta vägar för att kontakta 

andra, för man behöver förhålla sig till deras öppettider samtidigt som man behöver 

liksom ha sitt vanliga arbete igång.” 

 

Citaten beskriver utsagor från respondenterna där tolkningen är att dessa upplevt att 

kommunikation inte varit funktionell eller att den varit svår att uppnå. Utifrån citaten kan det 

tolkas att respondenterna i vissa fall upplever att enheter genomför sina egna uppgifter utan 

att kommunicera med varandra, vilket enligt citat 2 har lett till ett försvårat ärende. Likaså 

kan problem uppstå för individen att genomföra sitt eget arbete om kommunikation är svår att 

uppnå, enligt citat 3 och 4. Citat 1 beskriver en situation där respondent 1 upplevde att andra 

enheter använde sig av tolkningsföreträde för att fatta ett beslut utan att meddela detta, trots 

att ärendet var gemensamt. Svensson, Johnsson, & Laanemets (2008) menar att en 

samverkansprocess är baserad på att flera individer gemensamt arbetar tillsammans i ett 

ärende för att uppnå ett resultat. Grell, Ahmadi och Blom (2013) förklarar att oklar 

kommunikation, brist på kommunikation, tolkningsföreträde och missförstånd är faktorer 

som riskerar att påverka samverkansprocessen negativt (a.a). Genom citaten ovan kan vi 

förstå att dessa faktorer har en betydelse för respondenternas arbetssituation och bidrar med 

påverkan för samverkansprocesser på ett negativt vis. Tolkningen är att bristen på 

kommunikation har fått som följd att en gynnande samverkan inte uppnåtts i respondenternas 

utsagor. Detta då de ärenden som beskrivs av respondenterna inte behandlats av flera enheter 

trots behovet av samordning, eller fungerat bristfälligt. 

 5.2.2 Fördelar med kommunikation 

 Nedan följer utsagor från respondenterna som berör de positiva aspekterna av 

kommunikation och dess innehåll. 

 

Citat 1. Respondent 1. “Så då när vi träffades tillsammans och liksom redde ut olika 

bitar, och vad som hade hänt och si och så, blev det ett jättebra möte.” 
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Citat 2. Respondent 2. “svåra ärenden har det faktiskt fungerat bra. För att då träffas 

man mer kontinuerligt alla parter och jobbar mer enhetligt.” 

 

Citat 3. Respondent 4. “att man kanske har möten tillsammans där man faktiskt 

pratar om såna här saker och när det har hänt något” 

 

Citat 4. Respondent 1. “Man får kanske ha någon samverkansträff och man pratar: 

Det här är sånt vi arbetar med och det här har vi möjligheter att göra och ni gör det 

här och lite sådär så att man” 

 

Citat 1 och 2 ovan beskriver situationer där vi tolkar respondenternas uttryck som att 

samverkan inom ett ärende gynnats av en ökad kommunikation och personlig kontakt. Citat 3 

och 4 beskriver enligt vår tolkning en önskan om mer omfattande personlig kontakt och 

tydligare kommunikation inom samverkan. Danermark (2008) skriver att samverkan kan 

förstås utifrån samordning och koordinering av flera aktörer i syfte att leda till gemensamt 

mål. En positivt bidragande faktor för samverkan är att olika aktörer som ska samverka 

arbetar på samma ställe (Basic 2018). Detta anser vi är relevant för ovanstående citat då dessa 

beskriver hur möten och personlig kontakt inom samverkanssituationer har varit gynnande 

och benämns som önskvärda. Ovanstående citat speglar även hur skillnad i 

kommunikationssätt kan påverka utfallet som beskrivs i studiens begreppsdefinition. Detta då 

tolkningen är att en tydlig kommunikation med personlig kontakt enligt respondenterna har 

en gynnande effekt för samordningen och koordineringen i ärenden.  

 5.2.3 Arbetsfördelning 

Nedan följer citat kopplade till respondenternas syn på den nuvarande grad av 

arbetsfördelning som de upplevt i samverkanssituationer. 

 

Citat 1. Respondent 3. “I: Men jag undrar, brukar det vara tydligt i eran samverkan 

vem som ska göra vad mellan er när ni samarbetar? IP: Ja jag tycker det.” 

 

Citat 2. Respondent 4. “man måste ju hålla sig kanske till nån ram så. Men om man 

är så, blir det också mycket mitt o ditt jobb och det skapar konflikter. “ 

 

Citat 3. Respondent 2. “det som behövs är väl faktiskt att vi har egentligen mer 

kontinuerliga möten, i den mån det går uppstartsmöten tillsammans alltså när vi 

startar insatser så att vi från start då är på samma bana” 
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Citaten beskriver hur respondenterna uttrycker sig om sina upplevelser kring arbetsfördelning 

i samverkanssituationer. Citat 1 kan tolkas som att att respondent 3 uttrycker sig uppleva en 

tydlighet i ansvarsfördelningen mellan enheter. Respondent 4 som uttrycker Citat 2, upplever 

vi som lite mer reserverad inom detta ämne, då vi tolkar utsagorna som att denne är medveten 

om vikten av att förhålla sig till en tydlig struktur, men att det kan leda till konflikter om 

fördelningen är för tydlig. Tolkningen av detta är att respondenten hellre uppskattar ett mer 

gemensamt arbete snarare än en delad struktur. Citat 3 beskriver hur dennes verksamhet går 

tillväga med andra enheter för att få en tydlighet i arbetsfördelningen, samt en önskan om en 

ökad omfattning av detta. Utifrån ovanstående citat kan tolkningen vara att det finns en 

tydlighet av arbetsfördelning inom samverkan, men att den inte alltid upplevs av 

respondenterna som enbart positiv eller tillräckligt omfattande. Grell, Ahmadi och Blom 

(2013) menar att en oklar ansvarsfördelning kan bli ett hinder under samverkansprocessen 

och att fördelningen behöver klargöras vid samverkan mellan olika aktörer. För att minimera 

risken att dessa faktorer får en negativ påverkan på samverkan är det viktigt att i mötet mellan 

enheter klargöra vilka roller som respektive aktör ska inta, samt vilka uppgifter som detta 

omfattar i samverkansprocessen (a.a). Efter tolkningen av respondenternas upplevelser kan 

det förstås att det finns en medvetenhet om vikten av en tydlig ansvarsfördelning för att skapa 

struktur. Detta genom att enheterna beskrivs arbeta aktivt för att gynna samverkansprocessen 

via gemensamma möten och kommunikation mellan enheterna innan arbetet fördelas. 

 5.2.4 Summering av temat “Relationella faktorer” 

 Det primära resultatet som går att se i fråga om relationella faktorer är betydelsen av 

kommunikation. Samtliga respondenter upplevde kommunikation som en viktig och 

eftersträvansvärd faktor för att samverkan mellan enheter ska fungera. Brister i att 

kommunicera och förmedla mellan enheter samt utebliven kommunikation är de negativa 

faktorer som respondenterna upplevde som mest betydelsefulla. Samtliga respondenter 

uttryckte att de föredrog personkontakt och personliga möten till skillnad från telefonkontakt 

eller mail, då de menar att möjligheterna att gå in på detaljer och skapa en gemensam 

förståelse ökar om de träffas personligen. Vidare önskade flera respondenter en ökad 

frekvens av möten med andra enheter då de enligt tidigare upplevelser märkt att detta är mer 

gynnande för samverkansprocessen. Ansvarsfördelning av uppgifter beskrivs som en 

stärkande faktor för samverkan då det bidrar att förtydliga och strukturera processen. Vår 

tolkning av ansvarsfördelning är att detta går att härleda som en produkt av en god 

kommunikation mellan enheter. Därmed väljer vi att även se det som en fråga om 

kommunikationens betydelse, samtidigt som vi även ser fenomenet separat.  

 5.3 Organisatoriska faktorer 

Omfattade koder: 

Specialisering 

Rutiner  

Riktlinjer 
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Klientsyn, organisationens värderingar 

Resurser 

Centralisering 

 

 Arbetsplatsens påverkan omfattar sådana faktorer och fenomen vars grund ligger i 

organisationen och som vi tolkar har en påverkan för den professionellas arbetsmetoder, 

handlingsutrymme och värderingar. Temats centrala utgångspunkt ligger i de faktorer och 

fenomen som beskrivs under specialisering i begreppsdefinitionen. Underteman vars mening 

varit centrala inom detta tema omfattar: Specialisering och centralisering, riktlinjer, synsätt 

samt resurs. 

5.3.1 Specialisering och centralisering inom socialtjänsten  

Nedan följer citat som beskriver utsagor som vi anser vara kopplade till fenomenen 

specialisering och centralisering. 

 

Citat 1. Respondent 2. “men det är ju klart att dom blir ju förvirrade, dom vet inte 

vilket håll de ska gå alltså såhär, Vad som förväntas utav dom när det är alla säger 

olika saker, vilket jag tänker att det skapar väl en jätteförvirring.” 

 

Citat 2. Respondent 1. “Många håller hårt på sitt. Att så här " Det här gör vi, och då 

gör vi ingenting annat" 

 

Citat 3. Respondent 3. “det är ju väldigt, väldigt enkelt o samverka när man sitter 

nära varandra, för då springer man på varandra och det finns liksom naturliga 

mötespunkter. Medan de enheterna som sitter på andra ställen och som återigen har 

telefontider, där är det väldigt svårt” 

 

Citat 4. Respondent 4. “Det handlar om att man har lärt känna de som jobbar där, 

det är väldigt, väldigt viktigt. [..]Man träffas i korridoren, man kan lätt prata, man 

kan komma överens om vem som ska göra vad o så.” 

 

Citat 5. Respondent 3. “I: Så du tänker att en bidragande faktor är att ni faktiskt sitter 

nära varandra? IP: Mm, det gör ju saken enklare rent… rent fysiskt om man säger så 

“ 

Studiens definition av specialisering utgår från Grell, Ahmadi och Blom (2013) som menar 

att när en organisation som socialtjänsten präglas av specialiserade strukturer påverkar det 

bland annat hur olika arbetsuppgifter utförs utifrån enheternas olika tillvägagångssätt (a.a). 

Vår förståelse av specialisering kopplat till arbetsmetod består av att olikheter i 

tillvägagångssätt inom samverkan till följd av olika enheters struktur kan leda till hinder. 
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Detta går att förstå i citat 1 som uttrycker upplevelsen om att enheter inom förvaltningen 

endast är benägna att följa sina egna strukturer. Tolkningen av detta är ett resultat av 

specialisering. Citat 1 ovan redogör för respondent 2 utsago där denne beskriver hur olika 

direktiv och information kan komma att bli problematiska för klienter. Vi tolkar denna utsago 

som en produkt av specialisering, där olika enheters tillvägagångssätt har påverkat deras 

arbete med klienten, vilket i denna kommun inte behöver vara enhetligt över socialtjänstens 

olika delar. Citaten 2 och 3 ovan är respondenternas utsagor kring hur de upplever hur de 

upplever att skillnader inom verksamheter som kan tillhöra hur fenomenet specialisering 

påverkar samverkan. Den upplevelse som tolkas utifrån respondenternas utsago är att 

specialiseringen har en påverkan för enheternas tillvägagångssätt, men också tillgängligheten 

för kontakt med dessa. Citat 3 jämför skillnaden i tillgänglighet som respondent 3 upplevt 

beroende på om enheten är nära belagd eller endast går att nå via telefon. Citat 4 och 5 

beskriver i kontrast till föregående citat, utsagor som är kopplade till att deras förvaltningar 

påbörjat en centraliseringsprocess i syfte att ha enheterna samlade på samma ställe. Citaten är 

enligt vår tolkning utsagor som hävdar den positiva effekten av att kunna kontakta andra 

enheter via ett kortare gångavstånd och personliga kontakter.  

Den ökande specialiseringen har skapat ett ökat behov av fungerande samverkansprocesser 

(Willumsen, Ahgren & Ødegård, 2012). Specialisering i samverkans sammanhang för dock 

även med sig vissa svårigheter (Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Två inverkande faktorer är att 

samverkan mellan olika specialiserade aktörer kan leda till konkurrerande kunskapsspråk och 

kraftmätningar runt tolkningsföreträde (a.a). I en rapport från Socialstyrelsen (2018) 

uppmärksammas positiva och negativa aspekter av specialiseringen ur ett klientperspektiv. Ur 

rapporten framgår det att klienter med komplexa behov uppskattar att möta experter inom 

deras problemområde. Samtidigt upplever många klienter med komplex problematik att de 

har svårt att orientera sig i de organisatoriska strukturerna och att de många möten med olika 

handläggare är både tids- och energikrävande (Socialstyrelsen, 2018). För att minimera risken 

av negativa konsekvenser genom att stärka samverkansprocessen har centralisering visat sig 

vara fördelaktig. De fysiska strukturer som råder påverkar samverkan och att det är 

fördelaktigt att samverkansparter arbetar på samma ställe (Basic, 2018). Utifrån 

respondenternas utsagor och forskning utförd av Grell, Ahmadi & Blom (2013), går det att 

förstå att specialisering har potential att medföra svårigheter för de yrkesverksamma samt 

negativa konsekvenser för klienter. Det framgår även att specialisering kan bidra positivt till 

arbetet och att olika metoder och strukturer kan minimera risken för negativa påverkan. En 

struktur som tolkats vara av betydelse för att minimera riskerna är centralisering. 

Respondenterna beskriver att en geografisk närhet mellan enheter underlättar för de 

yrkesverksamma att etablera och upprätta direkt kontakt med andra enheter vilket bidrar till 

bättre samverkan kring klientarbetet. Detta stärks av Basic (2018) som i sin studie menar att 

centralisering är en betydande faktor för samverkansprocessens utfall. 

5.3.2 Riktlinjer 

 Citaten nedan beskriver hur respondenterna har upplevt skillnader, likheter och önskan om 

riktlinjer i samverkan mellan socialtjänstens enheter. 
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Citat 1. Respondent 4. “Det handlar ju ofta om att de har sina regler som de måste 

följa, och vi tycker väl att de ska rucka på dem[..] de har ju väldigt mycket mer styrt 

än vad vi har. Så att det uppstår konflikter ibland.” 

 

Citat 2. Respondent 3. “I: du menar på att riktlinjerna har gjort det lättare också att 

samarbeta på många sätt? just att man har klarhet i vem som gör vad? “IP: Ja men 

precis, i ansvarsfördelning och arbetsfördelning och så, absolut.” 

 

Citat 3. Respondent 2. “I: Du tänker att det skulle vara bra om man hade ungefär 

samma riktlinjer över hela socialtjänsten, att man tänker att man arbetar på liknande 

sätt? IP: Ja.” 

 

Citat 4. Respondent 1. “Ja man skulle ju kunna ha liknande riktlinjer i alla fall när 

det gäller samverkan” 

 

Citaten ovan består av blandade värderingar från respondenterna gällande de rutiner och 

riktlinjer som följer både inom den egna verksamheten och i mötet mellan enheter. Citat 1 

beskriver respondent 4 sin förståelse för en annan enhets riktlinjer men en önskan om att 

denna verksamhet kunde vara mer flexibel. Detta beskrivs av respondenten kunna leda till 

konflikter. I citat 2 har vi tolkat respondent 3 som nöjd över förvaltningens gemensamma 

riktlinjer och ser dessa som positiva faktorer för att gynna samverkan. Citat 3 och 4 består av 

utsagor där respondenterna anser att liknande riktlinjer inom enheter gällande samverkan, och 

för socialtjänsten i stort, skulle vara gynnande för samverkansprocessendå enheterna skulle 

arbeta utifrån liknande metoder. I begreppsdefinition menas att en följd till att enheter arbetar 

med olika problematiker och målgrupper blir att de också har olika riktlinjer för att spegla sitt 

arbete. Detta fenomen benämns ytterligare av Grell, Ahmadi och Blom (2013) som skriver att 

arbete med olika målgrupper och med olika syften riskerar att skapa en skillnad på riktlinjer, 

rutiner inom enheter som kan komma att ha en påverkan för professionella under samverkan 

(a.a). Det går att tyda i respondenternas svar att skillnader i riktlinjer upplevs, men att det inte 

behöver vara problematiskt för alla enheter. Däremot uttrycks en önskan om mer enhetliga 

riktlinjer. 

 5.3.3 Synsätt 

 Vidare följer citat som beskriver respondenternas upplevelser kring betydelsen av att ha en 

gemensam uppfattning för hur de ska förstå klienten och problematiken. 

Citat 1. Respondent 2. “att man har samsyn. Alltså både på klienten och problematiken” 

Citat 2. Respondent 2. “samsyn på våra klienter tänker jag. Att det är det som är viktigt” 

Citat 3. Respondent 1. “men jag tror också vi har väldigt olika sätt att se på saker” 
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      Citat 4. Respondent 4. “dom har en annan syn helt enkelt bara. Och ställer förmodligen 

för höga krav ibland (På klienten, författarnas anmärkning)” 

Citat 1 och 2 tolkas att respondent 2 finner det viktigt att samsynen mellan enheter är god. 

Citat 2 uttrycktes som svar till frågan om vad respondent 2 ansåg var det allra viktigaste för 

en god samverkan. Citat 3 och 4 beskriver att denna samsyn enligt respondenternas 

upplevelse kan vara bristfällig. Glaser & Suter (2016) studie menar att en majoritet av 

socialarbetare som intervjuades kring interprofessionella samarbeten upplever att andra 

aktörer inte förstår socialarbetarens roll och ideologi kring arbetet med klienter (a.a). Då 

socialtjänstens olika delar beskrivs vara skiljande i riktlinje, syfte och tillvägagångssätt kan 

citaten ovan tänkas vara en påvisning för hur detta även kan gestalta sig i den syn olika 

socialtjänsten har på klienten och problematiken i mötet mellan enheter. Det blir tydligt enligt 

respondenternas utsagor att de upplever samsyn som en betydelsefull faktor för samverkan 

men det kan även tolkas att enheternas olika uppdrag har lämnat skillnader i hur de olika 

enheterna uppfattar varandras samsyn samt att det kan haft en påverkan för deras klientsyn. 

 5.3.4 Resurs 

 Denna rubrik omfattar utsagor som anses behandla hindrande faktorer som är en påföljd av 

de resurser som olika enheter besitter. 

Citat 1. Respondent 4. “Jag tänker att det delvis är en resursfråga, till exempel så de 

enheter som har öppettider är ju också väldigt högt belastade enheter liksom. Och sen 

så tar ju, som du säger, samverkan tid, så är det. Men det kan ju också spara tid, 

alltså på sikt.” 

Citat 2. Respondent 3. “I: det är väl tanken hoppas jag att det ska spara tid.” “IP: Ja 

men precis. Men det sparar ju tid först när man har liksom etablerat en samverkan 

och etablerat en god kontakt och utbytt den information som behövs och gjort en 

planering, då kan det ju börja spara tid. Fram till dess så tar det ju väldigt mycket 

tid.” 

Citat 2. Respondent 2. “tidsbristen är ju påhängande alltså det är absolut inte varje 

gång man har uppstartsmöten” 

 Citaten ovan beskriver att samverkan är en tidskrävande process. Tanken med samverkan är 

enligt respondenternas utsagor att i längden spara tid och resurs på lång sikt men att detta 

under en tid påverkar individens arbete resursmässigt. Likaså beskrivs resurser i form av 

tidsbrist under citat 3 som en faktor till varför samverkan uteblir eller blir mindre gynnande. 

Enligt Grell, Ahmadi och Blom (2013) är resursfrågan aktuell i diskussionen om samverkan. 

Det framgår även att samverkan är en tidskrävande process som riskerar att ta mycket av 

socialsekreterares tid som annars hade avsatts för direktkontakt med klienter (a.a). Genom att 

jämföra respondenternas upplevelser med Grell, Ahmadi och Bloms (2013) forskning, kan vi 

förstå enheternas resurser som en påverkande faktor för att en samverkan ska nå sin fulla 
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potential, samt att det kan ha en negativ påverkan för individen då den professionella behöver 

spendera allt mer tid på samverkansprocesser. 

 5.3.5 Summering av temat “Organisatoriska faktorer” 

 I detta tema har specialisering och centralisering, riktlinjer, synsätt och resurs presenterats. 

Dessa kan vara faktorer som ses på en organisatorisk nivå och härstamma från den 

professionellas arbetsplats. Särskilt specialisering har uppmärksammats som betydelsefull för 

hur olika enheter utifrån sina uppdrag och målgrupper skapar riktlinjer och synsätt som 

ändras sig mellan enheter inom socialtjänsten. En återkommande faktor som beskrivs av 

respondenterna för att bevara en sammanhållning inom förvaltningarna är centralisering, 

detta då de beskriver en gynnande påverkan av att kunna träffas spontant och effektivt. 

Respondenterna uttrycker även en önskan om att införa enhetliga riktlinjer inom 

socialtjänsten gällande samverkan för att alla ska kunna arbeta under samma förhållanden i 

klientärenden. Vidare beskrivs samsyn kring klienter och problematik som en avgörande 

faktor för att klienten ska få en väl genomförd insats. I dagsläget uttrycks det skillnader i 

denna fråga. Skillnaderna som beskrivs tolkar vi som produkt av specialisering.  
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion presenteras kring huruvida studiens forskningsfrågor 

bedöms vara besvarade. Diskussionen kommer att delas upp i respektive huvudtema som 

legat till grund för analys för att få en överskådlig blick över vad analysen kring respektive 

tema har bidragit till att besvara.   

6.1.1 Socialsekreterarens betydelse 

Genom analysen av den egna personens betydelse inom samverkansprocesser finns ett 

resultat som kan anses besvara frågeställning 2, ”Vilken betydelse har socialsekreterarens 

förmågor för samverkansprocessen?”. Vad som framgår genom analysen är att förväntningar 

som enskilda socialarbetare har på varandra kan påverka utgången för samverkan. 

Återkommande i respondenternas utsagor har det betonats att skeva förväntningar och 

kunskap om varandras möjligheter att påverka klientarbetet kan få negativa konsekvenser för 

samverkan. Att förväntningar och kunskap om andra aktörers handlingsutrymme kan leda till 

negativa konsekvenser i samverkansprocesser styrks även i det insamlade 

forsknignsunderlaget som presenteras under analysen. Utifrån analysen om den egna 

personens betydelse kan det därför förstås att frågeställning 2 besvarats då det framgår att 

samverkansparternas förväntningar och kunskap om varandras handlingsutrymme kan 

inverka på samverkansprocesserna.  

6.1.2 Relationella faktorer  

Analysen som presenterar relationella faktorer har bidragit till att besvara den första 

frågeställningen, “Vilka faktorer upplever socialsekreterare vara gynnande för en 

fungerande samverkan?”. Utifrån respondenternas erfarenheter och tidigare forskning (Grell, 

Ahmadi & Blom, 2013, Basic, 2018) har olika faktorer som kan förstås som gynnsamma för 

samverkan belysts i analysen. De faktorer som uppmärksammats utifrån det aktuella temat 

kan förstås på olika sätt beröra kommunikation. Gynnande faktorer som uppmärksammats är; 

frekvent och tydlig kommunikation mellan enheter, möjlighet att snabbt och enkelt komma i 

kontakt med varandra vid behov, tydlig ansvarsfördelning samt att kommunicera och träffas 

personligen snarare än via andra medel.  

6.1.3 Organisatoriska faktorer 

Genom analysen av organisationens påverkan har vi med stöd av vår egna data, teori och 

tidigare forskning ämnat att besvara vår tredje frågeställning, “Hur kan organisatoriska 

strukturer inom socialtjänstens olika enheter ha en betydelse för samverkan?” Svaret som har 

uppmärksammats genom analysen är att specialisering kan komma att skapa skillnader i 

riktlinjer, synsätt, vara resurskrävande samt ha en negativ påverkan för klienten. Positiva 

faktorer till följd av specialisering kan utläsas från tidigare forskning som menar att 
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specialiserade enheter kan erbjuda spetskompetens kring särskild problematik. Enligt 

respondenternas mening kan specialisering även gynna samverkan då arbetsfördelning och 

rutiner blir mer strukturerade om riktlinjerna är avgränsade för att innehålla en mindre 

omfattande målgrupp. Med detta bedöms den tredje frågeställning besvarad då det i analysen 

av detta tema presenteras flera organisatoriska faktorer som påverkar samverkan. Genom 

analysen har vi kunnat härleda hur dessa faktorer kan förstås vara en produkt av 

specialiseringen av socialtjänstens olika enheter.  

6.1.4 Sammanfattning av diskussion 

Utifrån analysen och beskrivningarna under respektive rubrik ovan är vår bedömning att de 

tre forskningsfrågor som presenterats inledande i studiens har besvarats. Genom analys med 

stöd av de teoretiska begreppen, den insamlade data och tidigare forskning har studien kunnat 

ge välgrundade resonemang på respektive frågeställning utifrån studiens syfte.    

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Metodval  

Den kvalitativa forskningsansatsen kan i vissa avseenden bära med sig olika begränsningar. 

En begränsning som vanligtvis påvisas av forskare med en mer kvantitativt förankrad 

forskningsbakgrund är att studier som baseras på kvalitativ ansats inte går att replikera i 

samma utsträckning som kvantitativa (Bryman, 2011). Svårigheterna som beskrivs vid 

replikation bygger främst på att forskare har en avgörande betydelse vid datainsamling samt 

att forskarnas egna intressen påverkar val av inriktning vid kvalitativ ansats. Då kvalitativa 

metoder ofta innebär att data behöver tolkas anses också forskarens subjektiva upplevelser av 

datan vara en faktor som kan tänkas göra det omöjligt för andra forskare att replikera studier 

med kvalitativ ansats och således pröva resultatet (a.a). Beaktande av den egna rollens 

betydelse vid antagande av en kvalitativ ansats har varit särskilt viktigt att ta i beaktande vid 

val av forskningsansats. Genomgående under studiens gång har vi tagit hänsyn till den egna 

rollens betydelse och försökt att uppmärksamma olika metoder för att minimera vår inverkan 

på studiens utfall. Trots de svårigheter som beskrivs, bär den valda ansatsen stora fördelar för 

denna studie.     

Även i urvalsmetoden går det att uppfatta styrkor och svagheter. Bryman (2011) föreskriver 

att med ett målinriktat urval kan forskare skapa en varierad målgrupp då de kan säkerställa att 

medlemmarna i urvalet skiljer sig åt från varandra i viktiga egenskaper (a.a).Vi har därmed 

kunnat använda oss av urvalsmetoden för att säkerställa att våra respondenter arbetar inom 

olika verksamheter, vilket har skapat en bredd i urvalet. Bryman (2011) förklarar att en 

svaghet med urvalsmetoden är att den är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att den inte 

är applicerbar för att generalisera resultatet till en större population då urvalet inte är 

slumpmässigt. Ett kvoturval avser att skapa ett urval som återspeglar den grupp/population 

som en studie avser att studera och sker slumpmässigt, vilket bidrar till ökad möjlighet att 

generalisera resultatet (a.a). I denna studie skulle ett annan urvalsmetod dock ändå innebära 



 35 
 
 
 

begränsade möjligheter att dra generaliserbara slutsatser då antalet medverkande 

respondenter är begränsat.  

 Vid förberedelse av intervjuerna och utformandet av intervjuguiden, har dessa präglats av 

halvstrukturerad nivå. Bryman (2011) menar att en hårt strukturerad intervjumetod har 

möjligheten att genom en tydlig struktur leda till svar som är relevanta för studiens syfte. 

Nackdelen med en sådan metod är att den riskerar att inte ge respondenten utrymme i 

samtalet att få välja vad den vill prata om, vilket kan leda till att intervjun endast tjänar till att 

besvara forskarens fördomar. En ostrukturerad intervjumetod ger samtalet maximal 

flexibilitet och respondenten är ofta helt fri att bestämma själv vad den finner meningsfullt. 

Detta medför en styrka genom att oväntade svar och resultat kan gestalta sig från intervjun. 

Bristen i ostrukturerad intervjumetod ligger i att det ofta krävs en erfaren intervjuare för att 

kunna hålla ordning i samtalet utan tydliga strukturer och frågor (Bryman, 2011). Då studien 

tillämpar en halvstrukturerad intervjumetod och guide, vilket fungerar som ett mellanting av i 

sin struktur, ämnar intervjuerna ta del av styrkorna från både den strukturerade och den 

ostrukturerade metoden enligt beskrivningen ovan. Det som kan ligga till brist den utvalda 

intervjumetoden, är att den medför en risk för att intervjuerna präglas av de negativa 

aspekterna som beskrivs tillhöra dessa två intervjumetoder. 

En alternativ analysmetod som skulle kunna vara relevant att använda i denna studie, är 

Grounded theory (GT). Forslund Frykedahl och Thornberg (2009), förklarar att 

analysmetoden har många likheter med tematisk kodning då den huvudsakliga metoden inom 

GT är just kodning och kategorisering. En central skillnad som beskrivs för metoden är dess 

förmåga att parallellt analysera och söka nya data (a.a). Vår metod har endast analyserats 

utifrån enstaka tillfällen och insamlandet har varit slutgiltigt vid analysstadiet. Forslund 

Frykedhal och Thornberg (2009) skriver att i analysmetoden GT bör analysen och koderna 

som inhämtas vid en första analys ligga som grund för nya frågor som uppkommit under 

denna, vilket leder till införskaffande av nya data. Frågor som uppstår under första analysen 

kan besvaras genom att inkludera detta i en ny frågeställning och med nya respondenter. 

Genom att applicera metoden tills det att inget nytt framkommer uppnår forskaren mer data 

och en större bredd av varierade data (a.a).  

6.2.2 Tidigare forskning  

De vetenskapliga artiklar som presenteras i denna studie har på olika sätt berört samverkan. 

Underlaget har exempelvis studerat samverkan mellan olika instanser som sjukvård, 

socialtjänst och skola. Ett perspektiv som inte presenteras i den tidigare forskningen och som 

hade gynnat vår studie, är forskning som specifikt inriktar sig på samverkan mellan 

socialtjänstens enheter. Att det aktuella underlaget som presenterats enligt vår observation 

inte intar detta perspektiv kan vara bristfälligt då det inte är möjligt att dra direkta slutsatser 

kopplade till den egna studiens syfte och infallsvinkel. De presenterade vetenskapliga 

artiklarna bidrar dock till att vi fått möjlighet att ta del av flera olika perspektiv kring 

samverkan och dess processer. Trots att forskningsunderlagets resultat inte går att direkt 

tillämpa i den svenska socialtjänsten utifrån studiens syfte, är det möjligt att tillämpa delar av 
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den tidigare forskningen. Detta då slutsatser inom forskningen berör fenomenet samverkan, 

vilket är en central aspekt av vår studie. Vad som gör det möjligt att tillämpa resultatet som 

rör fenomenet samverkan är att de olika vetenskapliga artiklarna, trots andra infallsvinklar, på 

olika sätt berör samverkansprocesser i olika sammanhang. De presenterade artiklarna berör 

bland annat samverkan utifrån olika yrkesverksammas perspektiv inom olika instanser i 

välfärden samt klientperspektiv. Perspektiven har bland annat bidragit till ökad förståelse för 

fördelarna med fungerande samverkansprocesser inom socialtjänsten samt vilka svårigheter 

det kan medföra.  

6.3 Slutsatser 

6.3.1 Slutsats kring socialsekreterarens betydelse för samverkansprocessen 

En av slutsatserna som kan dras utifrån resultatet, är att den egna personens kompetens i sin 

yrkesroll kan ha betydelse när det kommer till dennes förmåga att anpassa sig och ställa 

rimliga förväntningar på andras handlingsutrymmen. I fråga om professionellas förväntningar 

av andras handlingsutrymme menar denna studie att det finns en observerad okunskap som 

inte är bemött och som kan leda till konflikter och avstannade processer, men att detta önskas 

bemötas. Respondenterna upplever att en ökad kommunikation mellan verksamheter i form 

av möten och samtal där de får en större inblick av varandras riktlinjer och ansvarsområden 

skulle gynna samverkanssituationer att bli mer konfliktfria. Vidare anser de även att det 

skulle öka tydligheten kring ansvarsfördelning och vilken enhet som ska och kan bistå med 

vilken insats, samt hur detta ska ske. Resultatet kan anses vara betydelsefullt för professionen 

socialt arbete och för socialtjänstens interna samverkan då det påvisar ett fenomen som det 

insamlade forskningsunderlaget benämner som vanlig inom andra kontexter av samverkan, 

och som enligt respondenterna leder till en sämre samverkansprocess för enheterna. I 

resultatet går det att förstå att yrkesverksamma socialsekreterare har en upplevelse av detta 

fenomen och har förslag för hur samverkan inom professionen kan gynnas genom att 

förbättra detta. Genom att bruka en ökad kommunikation för att förbättra kunskapen av 

varandras enheter, skulle det kunna underlätta samverkansprocesser och bli gynnande för 

klienter. Denna tolkning menar att resultaten av en ökad kommunikationen kan främja 

effektivisering av klientärenden där alla inblandade parter besitter samma förståelse, vilket är 

av yttersta vikt för syftet med socialt arbete. I denna studies resultat och diskussion om 

samverkan betonas återkommande vikten av individuella aspekter som en viktig beståndsdel 

för utvecklande av fungerande samverkansprocesser. Som motargument till studiens resultat 

menar Danermark (2004) att ansvaret för samverkansprocesser inte enbart bör ligga på 

individen. Det är även viktigt att skapa förståelse för olika strukturella aspekter som 

exempelvis organisatoriska strukturer, lagar och regelverk samt kunskaps- och 

förklaringsmodeller. Att de strukturella förutsättningarna som råder bär avsevärd betydelse, 

grundar sig i att olika parter i sitt arbete måste “underkasta” sig dessa strukturer. Utifrån ett 

strukturellt perspektiv förstås det vara högst relevant att, på ledningsnivå, se över och utforma 

strukturella förutsättningar som är gynnsamma för samverkansprocesser. Ansvaret att 

upprätthålla en god samverkan bör inte ligga på individens engagemang, utan att det snarare 

är upp till verksamheten att tillgodose förutsättningar för detta (a.a). 
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6.3.2 Slutsats kring relationella faktorer i mötet mellan enheter. 

Den mest betydande faktorn som påverkar samverkan mellan olika professionella är enligt 

studiens resultat kommunikation. Samtliga respondenter upplevde kommunikationen som den 

viktigaste aspekten att eftersträva och upprätthålla. I dagsläget beskrivs kommunikationen av 

dessa ha brister. Dessa brister består bland annat av att enheter inte är tillgängliga för kontakt 

eller att beslut fattas av enskild enhet utan att förmedla detta, samt att arbetsfördelningen har 

präglats av otydligheter till följd av kommunikationsbrist. Detta har enligt respondenterna fått 

negativa effekter för klienter då ärenden riskerar att avstanna eller att klienten får olika 

budskap från olika enheter. En god kommunikation mellan enheter som samverkar har positiv 

påverkan för tydlighet inom ärenden och för att kunna få en bättre struktur och 

arbetsfördelning. Samtliga respondenter upplever det som positivt att redan under 

inledningsfasen i ett samverkansärende, mötas och säkerställa att tydlighet och samförstånd 

finns. Utifrån resultatet i vår studie anser vi att kommunikationen mellan enheter är av stor 

betydelse för klienter och de professionella, vilket gör att dess påverkan är av vikt att 

undersöka i vidare forskning inom ämnet. En skillnad vi ser mellan kommunerna i detta 

avseende är att respondenterna inom kommun 2 som har inlett en centraliseringsprocess inte 

upplever samma frekvens av brister i kommunikation som annars beskrivs som vanligt 

förekommande. Respondenter i kommun 1 upplever att personliga kontakter är mer gynnande 

och efterfrågar en högre frekvens av möten på ett personligt plan. Faktorer som gynnas 

genom detta är att oklarheten kan diskuteras på ett annat sätt än via telefon eller mail, att alla 

parter kan bli mer bekanta och “få ett ansikte på varandra”, samt att det blir mindre formellt. 

Respondenterna i kommun 2 upplever också att dessa faktorer är gynnande för 

samverkansprocessen, men upplever att de har en god möjlighet till dessa då centraliseringen 

bidragit till att kontakten med andra enheter har blivit enklare att uppnå. Därmed går det att 

tolka centralisering inom specialiserade strukturer som en positiv betydelse för 

kommunikation inom samverkansprocesser och bör därför ses som en gynnande faktor i 

arbetet mellan enheter. 

6.3.3 Slutsats kring organisatoriska faktorer som påverkar samverkansprocessen 

Organisatoriska strukturer har en stor påverkan på samverkansprocessen. Specialisering är en 

orsak till att enheter har blivit mer specifika i sitt utförande. Detta har resulterat i att olika 

verksamheter styrs under separata riktlinjer och uppdrag, vilket kan vara en bidragande faktor 

till missförstånd och missnöje inom samverkansprocesser. Naturligtvis finns det och upplevs 

fördelar med specialisering också, men enligt det resultatet vi har fått, har vi förstått 

problematiken som mer omfattande. En enhetlig struktur av liknande riktlinjer inom 

socialtjänstens enheter gällande samverkan är önskvärt. En eventuell produkt av 

specialisering som respondenterna upplever fungerar bristfälligt inom samverkan och som 

behöver behandlas, är den olika syn på klienter och problematik som olika enheter besitter. 

Det bör finnas en enhetlig syn, men verksamheters syfte och uppdrag har färgat de 

verksammas perspektiv och förhållningssätt gentemot klienterna. Respondenternas enhälliga 

utsagor stödjer detta påstående. Då de beskriver att verksamheters synsätt på klienter och 

problematik har en påverkan för klientarbetets kvalitet, anses denna aspekt vara av yttersta 
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vikt för det sociala arbetet. Den främsta faktorn som vi uppmärksammat vara gynnande för 

att behålla en enhetlig socialtjänst trots specialisering av enheter är en centraliserad struktur. 

Respondenterna har likt tidigare slutsatser hävdat vikten av kommunikationsmöjligheter 

mellan enheterna. Genom att samla enheter av olika karaktär på samma plats skapar det en 

positiv inverkan på hur enkelt det är för en professionell att vid behov ta kontakt med andra 

enheter. Tidigare forskning av bland annat Grell, Ahmedi & Blom (2013) behandlar riktlinjer 

och synsätt mellan socialtjänst och andra aktörer och stärker bilden av risk för olikheter 

mellan verksamheter. Vi har i brist på forskningsunderlag grundat antaganden på att den 

tidigare forskningen riktad mot samverkan mellan olika myndigheter är applicerbar även 

inom samverkan inom socialtjänsten som undersöks i denna studie. Då specialisering inom 

förvaltningar blir ett mer utbrett fenomen, samt att kommuner blir större och mer omfattande, 

anser vi att studiens resultat är relevant för det sociala fältet. Vi vill också mena att fokuserad 

forskning kring specialiseringens effekter inom socialtjänsten är ett viktigt ämne att studera 

vidare.  

6.4 Förslag till vidare forskning  

Vi har inte påträffat tidigare forskning som undersöker detta ämne inom kontexten 

socialtjänstens enheter, och vi anser att vidare forskning av ämnet vore relevant för att kunna 

jämföra olika faktorers påverkan för individen att skapa kunskap och förväntningar inom 

socialtjänsten. 

Vidare skulle samverkan mellan socialtjänstens enheter kunna göras på ett tydligare 

jämförande vis. Denna studien utgått från två olika kommuner men har inte lagt vikt i att 

jämföra dessa med varandra, utan istället presenterat en enhetlig bild. Ett förslag vore att 

jämföra samverkansfenomen som kommunikation och specialisering utifrån storleken på 

olika kommuner då skillnader i storlek kan komma att påverka huruvida en stad har en mer 

eller mindre uppdelad socialtjänst. 

En kvantitativ studie med specifika frågor riktade mot en större mängd yrkesverksamma 

socialsekreterare inom olika verksamheter, kan ge en bredare svarsbild än vad vi har och få 

ett mer omfattande underlag för hur vanligt eller ovanligt dessa fenomen kring samverkan 

upplevs. Det kan ge en mer säker bild av fenomenens omfång och tydliggöra behovet av att 

skapa en förbättring. Beroende på forskaren som genomför studien kan den även bli mer 

generaliserbar för att kunna appliceras på högre nivåer. 

Ett återkommande tema under utförandet av denna studie är centralisering. I den här studien 

har centralisering belysts utifrån yrkesverksammas socialsekreterares perspektiv med 

utgångspunkt i samverkansprocesser. Vidare forskning kring centraliseringens för- och 

nackdelar inom socialtjänsten ur ett klientperspektiv vore intressant. Ytterligare förståelse för 

socialtjänstens organisatoriska strukturers betydelse för klienter kan tänkas bidra till 

effektivare klientarbete. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Samverkar ni med andra enheter inom socialtjänsten i ert arbete? Om ja, Vilka? 

Hur tycker du att den samverkan fungerar generellt? 

Kan du ge ett exempel på när du upplevt att det har fungerat bra? 

Kan du ge ett exempel på när du upplevt att det har funnits brister? 

Vilken enhet tycker du är mest/minst enkel att samverka med? 

Hur är kommunikationen mellan enheterna? Brukar det vara tydligt vem som ska göra 

vad? 

Vad ser du som positiva faktorer för en bra samverkan? 

Vad ser du som negativa faktorer för en bra samverkan? 

Vilken påverkan får samverkan för klienter enligt dina upplevelser? 

Hur upplever du de andras förväntningar på vad du kan göra, ditt handlingsutrymme? 

Rimligt, orimligt? 

Finns det en kunskap om varandras handlingsutrymme? 

Behövs det förändringar i samverkansprocessen, och isåfall vilka? 

Har du någonting mer som du tycker är relevant som jag har missat att ta upp? 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Information om deltagande i examensarbete  

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka samverkan inom socialtjänstens enheter för att få reda på hur 

detta upplevs av arbetarna. 

 

I examensarbetet genomförs intervjuer. Intervjuerna spelas in med utrustning som 

tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna 

bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, 

varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina 

personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 

ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Fram till dess att arbetet har examinerats och godkänts 

har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas 

vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med 

konfidentialitet. Namn på personer kommer att ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 

vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter:  

Tom Broberg: Tom_Broberg88@hotmail.com 0722–814594   

Gabriel Ishak: Gabriel_Ishak@hotmail.com 0736-644512 

Handledare John Brauer: John.brauer@Oru.se 019- 30 21 47 

 

 

 



 43 
 
 
 

 

Samtycke till deltagande i examensarbete  

 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Tom Broberg & Gabriel Ishak. 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namn           Ort och Datum 
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Bilaga 3 

I denna bilaga presenteras de koder som vi utformat vid analys av vår data. När vi 

analyserade datamaterialet utgick vi från att utläsa vilken typ av mening som vi kunde tolka 

som central i respondentens utsagor för att sedan kategorisera dessa till koder som bäst 

beskrev innebörden av utsagan. Vissa av dessa kan anses som snarlika men bedömdes av oss 

vara tillräckligt olika i innebörd att en uppdelning behövde ske. Anledningen till denna bilaga 

är att vi genom vårat vetenskapliga perspektiv utgår ifrån tolkningar av data som består av 

respondenters utsagor. Genom att kunna presentera hur vår tankeprocess gått till i 

utformandet av koderna som sedan analyseras vidare ämnar vi att stärka våra resonemang 

genom att låta dig som läsare ta del av innebörden av koderna. 

Kompetens 

När respondenterna uttryckte att en person uppvisade eller brast i uppvisandet av att besitta 

en förmåga att för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt kodades detta som en 

fråga om kompetens.  

Kunskap 

Närliggande till kompetenskoden är koden Kunskap där respondenterna uttryckte händelser 

inom samverkansprocessen som var kopplade till huruvida en person hade förståelse för sina 

egna och andras arbetsuppgifter samt organisationernas strukturer, och kodades därefter. 

Yrkesroll 

Under koden yrkesroll hamnade tolkningar som bedömdes handla om händelser som varit 

direkt kopplade till respondenten och andras yrkesroll. Detta kan vara om respondenten 

upplevt sig bli tilldelad uppgifter av andra som inte ingår i dennes yrkesroll. En annan 

mening som tilldelats denna kod är när respondenten uttryckt frågor om prestige och 

professionalitet kopplat till yrkesrollen som i något avseende påverkat samverkansprocessen. 

Kommunikation 

Utsagor där vi har tolkat som att respondenten uttryckt kommunikationens betydelse och 

påverkan för samverkan har kategoriserats inom denna kod. Detta gäller både funktionerna av 

en god kommunikation samt bristande eller bristfällig kommunikation. 

Ansvarsfördelning 

Denna kod beskriver utsagor vars mening för respondenten har tolkats som en fråga om 

ansvarsfördelning inom samverkanssituationer. Detta kan även produkt av flera andra 

fenomen, såsom kommunikation och kunskap men har kodats som ett eget fenomen. Koden 

omfattar bland annat fungerande ansvarsfördelningar där tydlighet funnits, och mindre 

tydliga ansvarsfördelningar där vem som står för insatser eller vidare arbetssätt varit oklara. 
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Respekt 

När respondenten gjort uttalanden där vi tolkat dessa som en beskrivning av ett gott 

bemötande gentemot varandra och en ömsesidig respekt har detta fått koden Respekt. Detta 

innebär även en respekt gentemot varandras yrkesroller och verksamheter, samt att 

respondenten uttryckt betydelsen av hänsyn mot varandra under samverkan. 

Krav och förväntningar  

Koden Krav och förväntningar omfattar de utsagor där vi tolkat respondentens svar som 

meningsfulla i samverkanssituationer i frågor där individuella personer har haft förväntningar 

eller krav på en annan individs förmåga och handlingsutrymme när ansvar och arbete 

bestämts. Det omfattar även förväntningar på personen från andra utifrån verksamhetens 

möjligheter och kan vara både sådant som är möjligt för den professionella att genomföra 

men även sådant som denne uppfattat vara orimliga att genomföra. 

Specialisering 

Specialisering är en kod som givits till de utsagor som tolkats beröra fenomen inom 

samverkansprocessen som uppstått när flera verksamheter som samverkar har olika riktlinjer, 

förhållningssätt m.m. Det omfattar även situationer där fler än två verksamheter inom 

socialtjänsten av olika karaktär och målgrupper (barn, ungdom, vuxen, försörjningsstöd m.fl.) 

har samverkat inom samma ärende samt när detta har lett till ett resultat på både positiv och 

negativ bemärkelse.    

Riktlinjer 

Riktlinjer omfattar utsagor där vi tolkat att verksamheters olika riktlinjer och förväntningar på 

sina arbetare har haft en betydelse och påverkan för samverksanssituationer mellan olika 

verksamheter inom socialtjänsten. 

Rutiner 

Koden Rutiner har tagit form ur tolkningen av utsagor där en verksamhets vanliga 

tillvägagångssätt och standardmallar har förståtts ha en påverkan för samverkanssituationer. 

Klientsyn, organisationens värderingar 

Denna kod är produkten av tolkningar där respondenten har förståtts mena att skillnader och 

likheter i hur en verksamhet väljer att se och hjälpa klienten har en betydelse när 

verksamheter ska samverka. Detta kan vara skillnader och likheter i tolerans mot klienters 

avvikande i att söka hjälp eller förståelse för klientproblematik. 
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Resurser 

Resurs omfattar de organisatoriska förutsättningar som har tolkats påverka 

samverkanssituationer. Detta kan exempelvis vara arbetares tidsbrist eller ekonomiska 

resurser som skiljer sig mellan enheter. 

Centralisering 

När respondenter har diskuterat betydelsen av att ha enheter i närliggande omkrets till 

varandra för att underlätta kommunikationer och kontakt har detta tolkats och kodats som 

Centralisering. Detta omfattar även respondenters upplevelser att kunna träffas andra enheters 

personal personligen och "få ett ansikte" på denna. 
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Bilaga 4 

Tidigare forskning 

Namn: ”Interprofessional collaboration and integration as experienced by social workers in 

health care”. Duner A. & Wolmesjö M. (2015). Sverige 

Databas: Primo. 

Söktermer: samverkan och socialtjänst, begreppen kombinerades för att utgöra meningen 

”samverkan inom socialtjänst”. 

Resultat: sökningen resulterade i tio vetenskapliga artiklar. Den presenterade artikeln är den 

sjunde i ordningen av de tio.     

Namn:  ”Interprofessional teamwork: Professional cultures and barriers. Journal of 

Interprofessional Care”. Hall, P. (2005). Kanada. 

Databas: denna artikel har hittats genom bearbetning av referenser i andra vetenskapliga 

artiklar. Den aktuella artikeln hittades under bearbetning av artikeln ”Interprofessional 

collaboration and integration as experienced by social workers in health care”. 

Söktermer: för att få tillgång till hela artikeln har artikelns fullständiga titel, 

”Interprofessional teamwork: Professional cultures and barriers. Journal of 

Interprofessional Care”, använts i databasen Primo. 

Resultat: den presenterade artikeln är den första utav 154 artiklar. 

Namn:  ”Coherent triads and successful inter-professional collaboration: narratives of 

professional actors in the Swedish child welfare system”. Basic G. (2018). Sverige. 

Databas: Primo. 

Söktermer: Inter-professional och collaboration, som kombinerades enligt följande, ”Inter 

professional collaboration”. 

Resultat: sökningen resulterade i 108 215 vetenskapliga artiklar varav den använda artikeln 

är den nionde i ordningen. 

Namn: ”Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? –en 

sammanfattning av kunskapsläget”. Grell, P. Ahmadi, N. & Blom, B. (2013). Sverige. 

Databas: Primo. 

Söktermer: socialtjänst och klientarbete enligt följande ”socialtjänst klientarbete”. 
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Resultat: sökningen resulterade i två vetenskapliga artiklar varav den presenterade artikeln är 

den första i ordningen. 

Namn: ”Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas 

erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan”. Nordström, E. Josephson, I. 

Hedberg, B. Kjellström, S. (2016). Sverige. 

Databas: Primo. 

Söktermer: SIP har använts enligt följande ”samordnad individuell plan”. 

Resultat: sökningen bidrog till sex vetenskapliga artiklar varav den presenterade artikeln är 

den första i ordningen. 

Namn:” Interprofessional collaboration and integration as experienced by social workers in 

health care”. Glaser, B. & Suter, E. (2016). Kanada.  

Databas: ASSIA. 

Söktermer: social work och collaboration kombinerade enligt följande ”collaboration social 

work”. 

Resultat: den aktuella artikeln är den artonde i ordningen av 2610 vetenskapliga artiklar. 

Namn: ”A conceptual framework for assessing interorganizational integration and 

interprofessional collaboration”. Willumsen, E. Ahgren, B. & Ødegård, A. (2012). Norge. 

Databas: ASSIA. 

Söktermer: ”collaboration social welfare” användes i den ordningen. 

Resultat: Den presenterade artikeln är den sjunde i ordningen av 106 902 vetenskapliga 

artiklar som genererades utifrån sökningen.  
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