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Sammanfattning 
 

Denna C-uppsats syfte är att undersöka hur chefer inom socialförvaltningen i Kalix upplever 
den gemensamma samverkan när de har komplexa ärenden. För att besvara syfte och 
frågeställningar har intervjuer genomförts dvs. en kvalitativ forskningsmetod efter som 
avsikten är att beskriva det, utifrån de yrekesverksammas egna upplevelser. Det insamlade 
empiriska materialet grundar sig på åtta individuella intervjuer.  Intervjupersonerna valdes ut 
av socialförvaltningen i Kalix kommun. Den teoretiska referensramen utgörs av 
organisationsteori om samverkan. I resultatet framkommer det att samverkan hos dem 
fungerar relativt bra. Cheferna har erfarenhet och kunskap om samverkan och många års 
erfarenhet inom socialförvaltningen. Samtliga intervjupersoner ser stora fördelar i samverkan, 
och de menar att för att kunna skapa en helhetsbild kring ett problem krävs olika professioner 
med olika kunskaper och synsätt.  Resultatet visade också att samtliga intervjuade är överens 
om att detta är ett bra arbetssätt, och en bra rutin för samverkan att förhålla sig till. De anser 
att med den kan de på ett bättre och effektivare sätt hjälpa deras klienter och minska risken att 
någon faller mellan stolarna.  I resultatet framkommer även att det finns svårigheter med 
samverkan främst med andra enheter är dem som finns inom socialförvaltningen, som t.ex. 
landstinget. Cheferna menar dock att det kan finns hinder kring samverkan som främst kan 
bero på sekretess, regelverk och ekonomi och till stor grad är samverkan inom 
socialförvaltningen person beroende.  Intervjupersonerna menar även att samverkan är en stor 
del av deras arbete och är något som de inte skulle klara sig utan. 
 
Nyckelord: samarbete, samverkan, integration, hinder, organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine how managers in social services in Kalix municipality 
are experiencing cooperation when they have complex cases. To answer the purpose and 
questions, chosen a qualitative research method, because the intention is to describe it, based 
on the manager´s own experiences. The collected empirical material based on eight individual 
interviews. The interviewees were selected by social services from Kalix. The theoretical 
framework consists of theories of organization theory of cooperation. The result shows that 
the cooperation of those works relatively well. The managers have experience and knowledge 
of cooperation and many years of experience in social services. All the interviewees see great 
advantages in cooperation, and believes that in order to create an overall picture about a 
problem requires different professionals with different skills and approaches. The results also 
showed that all respondents agree that this is a good approach, and a good routine to relate to. 
They believe that with the can in a better and more effectively help their clients and reduce 
the risk of client’s fall between the cracks. The managers argue that there may be obstacles 
around cooperation, which mainly depend on secrecy, regulations and economics, and to a 
large extent are social services people depend. The respondents also believe that cooperation 
is a major part of their work, and is something they would not do without. 
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Förord 
 
Tack! 
Det har varit mycket roligt och intressant och framförallt lärorikt att få skriva sin C-uppsats 
inom ett verksamhetsfält som personligen intresserar mig, och det har varit väldigt givande. 
Jag vill därmed börja tacka min kontaktperson på Socialförvaltningen i Kalix kommun som 
gav mig möjligheten att undersöka hur den gemensamma samverkan runt deras rutin mellan 
deras enheter upplevs, när de handskas med komplexa ärenden. 
För att kunna genomföra denna C-uppsats krävdes det hjälp av ett antal personer och jag vill 
rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som avsitt tid för intervju, utan er hade denna 
studie inte varit möjlig. 
 
Ett stort tack riktas även till min handledare Benitha Eliasson som bidragit med konstruktiv 
feedback. 
 
Jag vill även tacka min familj, som ”stått ut med mig” under arbetet med C-uppsatsen. 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min man och mina föräldrar lite extra för all 
uppmuntran och stöd som de gett mig i mina studier. 

 
Veronica Sundberg, Luleå den 25 Maj 2015. 
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1 Inledning 

Idag pratas det mycket om hur viktigt det är med samverkan inom organisationer. Det blir 
ingen välfungerande verksamhet om inte de olika delarna av organisationen stödjer och 
kompletterar varandra. Samverkan är något som människor möts av dagligen. 
Läser man i den svenska akademiens ordbok (2009), så förklaras samverkan bland annat som 
en sammanslutning av personer som försöker uppnå ett gemensamt mål. Det kan exempelvis 
handla om samverkan inom familjen, arbetet eller inom kamratkretsen. Danermark och 
Kullberg (1999) skriver om att den svenska välfärdsstaten genomgår en omfattande 
förändring och en viktig del i denna är de nya arbetsformer som växer fram och som kan 
sammanfattas i begreppet samverkan, som kan se ut på många olika sätt. De hävdar att 
samverkan över organisationsgränser alltid har funnits men att det nya med samverkan är att 
aktörerna idag inte kan välja om de vill eller inte vill samverka. Det är idag en nödvändig 
arbetsform pga. de nya former välfärdspolitiken tar sig och pga. innehållet i verksamheterna, 
med nya uppgifter, som t.ex. ädelreformen som infördes den 1 a januari 1992.  Ädelreformen 
innebar att kommunerna fick ett större ansvar för vård och omsorg för äldre och för 
funktionshindrade. ( Socialstyrelsen) 
 
Vi som individer upplever samverkan på olika sätt och bär med oss olika erfarenhet kring vad 
samverkan kan innebära (Jakobsson & Lundgren 2013). Samverkan sker på olika nivåer, dels 
inom en organisation och dels mellan olika organisationer. Syftet med samverkan är enligt 
Jakobsson och Lundgren (2013) att försäkra människor stöd ur ett helhetsperspektiv. 
Samverkan är viktigt, både inom organisationer och enskilda individer samt på en mer 
övergripande nivå mellan organisationer (ibid.). Att individer samarbetar beskriver 
(Danermark, 2000) helt naturligt och något som hela det sociala livet bygger på. Att samverka 
handlar däremot om att individer med olika utbildning och organisatoriska positioner samt 
regelverk tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är enligt Danermark 
(2000:15)  
 

Medvetna handlingar som vi utför tillsammans med andra, i en helt klart 
avgränsad grupp och avseende ett definierat syfte och problem. 

 
Under maj 2014 införde Kalix socialförvaltning en nu rutin (bilaga 1) med nya riktlinjer 
kallad för komplexa ärenden. De har inom socialförvaltningen ärenden som berör flera olika 
verksamheter och för att säkerställa att deras klienter får det stöd och hjälp de har rätt till, ska 
personal inom socialförvaltningen arbeta efter en gemensam rutin (bilaga 1) för samverkan. 
Komplexa ärenden är när deras klienter behöver stöd från flera verksamheter inom 
socialförvaltningen, och dessa ärenden beror inte på någon av de enskilda verksamheterna 
inom kommunen, utan är ett gemensamt ansvar. Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag från 
socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning för socialtjänsten i kommunen.  
Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg, Stöd och omsorg och 
Äldreomsorgen. (Kalixkommun) Syftet med införandet av rutinen är att få personalen att 
arbeta efter samma linje, och att personalen känner till arbetssättet när komplexa ärenden 
inträffar. (Kalixkommun) Socialförvaltningens vision handlar om att de ska vara 
lättillgängliga för alla medborgare. Insatserna ska vara av god kvalitet, och vara 
kostandseffektiva och ges av professionell personal. Kommunen strävar efter att arbeta med 
kvalitetsförbättringar inom sina verksamheter. 

Jag kontaktade socialförvaltningen i Kalix på grund ut av att jag ville skriva om något som 
har att göra med socialförvaltningen. Jag visste inte riktigt vad det skulle kunna vara från 
början, och då kontaktades olika personer inom socialförvaltningen, om det fanns något hos 



 
 

dem som de behövde hjälp med. Jag fick kontakt med en chef som jobbar inom 
socialförvaltningen, och som även ingår i deras ledningsgrupp. Chefen gav ett förslag på att 
göra en undersökning hos dem, som skulle kunna handla om samverkan runt deras nya rutin 
som jag fick ta del av. Det lät väldigt intressant att få möjlighet att studera detta på grund av 
att idag pratas det mycket om hur viktigt det är med samverkan inom organisationer. Det som 
fångade intresset var, hur får man personalen att arbeta enhetligt, och vad är det som gör mest 
nytta? När en klient behöver stöd av mer än en enhet inom socialförvaltningen, får 
gränssnittet inte bli en ”gråzon” som innebär att klienter faller ”mellan stolarna” utan detta 
gränssnitt skall fungera som en ”grön zon” istället.  Med ”grön zon” menas att de olika 
enheterna inom socialförvaltningen, gemensamt på ett respektfullt och kostnadseffektiv sätt 
kan möta klienternas föränderliga behov. Därför är det av intresse att studera detta.  

Ur ett sociologiskt perspektiv var uppdraget att undersöka hur chefer inom de olika 
verksamheterna upplever samverkan intressant. Förförståelsen är att samverkan är mycket 
komplext i sig, och att det är svårt att uppnå samverkan med goda resultat inom vilken som 
helst organisation man befinner sig i. Efter att med kontaktpersonen på socialförvaltningen i 
Kalix och jag diskuterat hur detta skulle kunna genomföras, så träffades jag min handledare 
för vidare diskussion, och därefter togs ett beslut att åta utvärderingsuppdraget. I samtalet med 
kontaktpersonen på socialförvaltningen framkom det att verksamheten med gemensamma 
komplexa ärenden hade infört en ny rutin, men att ingen utvärdering hade företagits. 
Ledningsgruppen som kontakpersonen ingår i var intresserad av frågor som: Om deras 
personal upplevde att införandet av rutinen och riktlinjerna hade varit till nytta för dem? Hur 
kunde denna form av samarbete över verksamhetsgränserna utvecklas, vad saknas och hur kan 
man förbättra den? Leder det till bättre rustade medarbetare? Hur upplevs det att de hjälper 
sina klienter effektivare? Dessa var en del av frågorna som ledningsgruppen var intresserad 
av.  Jag vill här vara tydlig med att jag inte utger mig för att jag kommer att kunna ge ett 
uttömmande svar på alla ovanstående frågor, men vill ändå på ett explorativt sätt försöka 
besvara några av dem och på så sätt ge ett bidrag till en fortsatt diskussion om den 
gemensamma rutinen kring samverkan vara eller icke vara. 

 

Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom socialförvaltningen i Kalix upplever 
samverkan med utgångspunkten i rutinen om komplexa ärenden. 

 

Frågeställningar 

• Hur fungerar rutinen om samverkan internt inom socialförvaltningen i Kalix?  
• Vilka faktorer har betydelse för en fungerande samverkan utifrån chefernas 

perspektiv?  
• Finns det något i rutinen som behöver förbättras?  

Jag vill belysa dessa frågeställningar genom att använda mig av mitt empiriska material, 
analysera och tolka frågorna i ljuset av tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv jag 
anser vara relevanta i sammanhanget. 

 
Avgränsningar 



 
 

I denna C-uppsats intervjuades chefer inom socialförvaltningens verksamhet, som har störst 
kunskap och erfarenhet av hur den gemensamma samverkan fungerar. Denna C-uppsats 
avgränsas till att studera hur cheferna upplever den gemensamma rutinen gällande komplexa 
ärenden kring samverkan inom socialförvaltningen i Kalix kommun.  
 
Rutinen om komplexa ärenden se (bilaga 1) handlar om att personalen ska ta initiativ och var 
och en som inom sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för 
klienter inom socialförvaltningen som rör flera olika verksamheter/avdelningar ska kalla 
berörda tjänstemän till ett samverkansmöte. Peronsalen ska agera om klientens behov är 
komplexa. Med komplexa ärenden avses frågor som rör flera verksamheter/ avdelningar och 
där stödet behöver erbjudas från flera olika verksamheter/avdelningar.   
När det inträffar skall det hållas möte inom fem dagar och en kallelse till mötet görs av den 
som tagit initiativet till samverkansmötet. Alla kallade måste komma till mötet som leds av 
den som tagit initiativet till mötet. Under mötet skall det upprättas en gemensam plan. Denna 
plan är till för att visa vilka åtgärder och insatser som ska vidtas och vem som är ansvarig för 
respektive åtgärd/insats. Planen upprättas under mötet och samtliga på samverkansmötet får ta 
del av planen. 
 
 
Disposition 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet och varför detta är intressant att studera. 
Därefter presenteras C-uppsatsens syfte, dess frågeställningar, bakgrund samt avgränsning. 
Kapitlet avslutas med C-uppsatsens disposition dvs. hur den är upplagd kapitel för kapitel. 
Kapitel två inleds med den teoretiska referensramen med tidigare forskning. Därefter 
presenteras de valda teoretiska utgångspunkterna. Ett avsnitt om människans betydelse för 
organisationer, nyinstitutionell teori, organisatoriska fält och integrationsformer. Kapitlet 
fortsätter sedan med domänkonflikt och domänkonsensus och avslutas med gräsrotsbyråkrati. 
I kapitel tre redogörs C-uppsatsens datainsamlingsmetod och genomförande, dess urval, etiska 
överväganden samt validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring det 
eventuella bortfallet. Kapitel fyra är en redogörelse för resultatet av den insamlade empirin 
som analyseras utifrån den valda teorin.  Kapitel fem diskuterar det mest framträdande ur 
resultatet i förhållande till det ställda syftet, dess frågeställningar samt teoretiska referensram. 
 
 
Tidigare forskning 

Inom den samhällsvetenskapliga litteraturen finns det många olika definitioner av begreppet 
samverkan så som samordning och/eller samarbete, varvid många forskare har valt att ge det 
ett överordnat begrepp – integration som Axelsson & Bihari Axelsson (2007) beskriver. I 
utvecklingen av det moderna välfärdssamhället har integration blivit en viktig fråga, (ibid.) 
och samverkan har blivit en oundviklig arbetsform (Danermark & Kullberg, 1999).  
 
Idag produceras och specialiseras tjänster av ett ökat antal organisationer, vilket innebär enligt 
Axelsson & Bihari Axelsson, (2007) att fler och fler yrkesgrupper är engagerade. Danermark 
& Kullberg (1999) menar att samverkan mellan myndighetsgränser inte är något nytt utan 
något som pågått under hela den tid som välfärdsstaten existerat, varvid de beskriver två 
tendenser som bidragit till den omfattade förändringen. Den första tendensen är en alltmer 
reglerad välfärdsstat vad gäller lagstiftning samt en decentralisering av dess 
beslutsbefogenheter. Den andra tendensen är att verksamheter har renodlats och deras 
arbetsuppgifter överförts till andra. Ett övergripande mål och motiv till att den svenska 



 
 

utvecklingen har gått mot en ökad samverkan är enligt Axelsson & Bihari Axelsson (2007) 
för att förbättra kvaliteten i välfärdsproduktionen och det genom att flera olika organisationer 
bidrar och kompletterar varandra med resurser, kunskap och kompetens. Förutom målet om 
att förbättra kvalitén har det även funnits ekonomiska motiv som handlar om att på effektivare 
sätt utnyttja de resurser man redan har, genom att till exempel ”samutnyttja” personal, 
utrustning och/eller lokaler. Samverkan har blivit så viktigt i vårt samhälle på grund av 
enskilda individers olika behov som kräver att organisationer samverkar. 
 
Löfström (2001) lyfter fram tre huvudsakliga skäl för samverkan. Det första skälet är att 
samverkan kan ses som ett sätt för olika myndigheter med liknande verksamhet. Han menar 
att första skälet är att verksamheterna ska effektivisera resursanvändningen. Det andra skälet 
är att myndigheter bättre kan svara mot de behov som finns hos olika samhällsgrupper som 
exempelvis gällande olika typer av bistånd. Det tredje och sista skälet är att öka inflytandet 
för såväl samhällets medborgare som lokala aktörer. Samverkan mellan myndigheter är 
komplext och beroende av olika lagstiftningar och regler för respektive myndighet. 
Författaren nämner även att olika kunskapsmodeller kan utgöra att svårigheter uppstår vid 
samverkan. Det finns risk att samverkan blir som en dragkamp där varje profession vill 
övertyga den andre att deras synsätt väger tyngst och då minskar respekten för varandras 
modeller. 
 
 I samverkan bör dock synsätten slås ihop och skapa en helhetsbild av situationen. Danermark 
(1999) menar att en samverkansprocess kan vara komplicerad ur en maktsynpunkt. Eftersom 
att olika myndigheter har stora skillnader i handlingsutrymme, lagstiftning och regler så blir 
makten ojämnt fördelad mellan de samverkande professionerna, vilket kan leda till en oro och 
osäkerhet. Andra skillnader som även kan bidra till att den ena professionen tillsätts mer makt 
kan bottna i utbildning, kön och position i organisationen. Danermark (1999) belyser vilka 
svårigheter det kan finnas vid samverkan.  
 
Thylefors, Persson och Hellström (2005) skriver i artikeln: Team types, perceived efficiency 
and team climate in Swedish cross-professional teamwork. Artikeln handlar om argument för 
samverkan, och de mest centrala argumenten är att de problem som finns att möta vid 
samverkan ofta är alltför komplexa för en ensam organisation med en profession att hantera. 
Ett annat argument för samverkan är att det kan öka kvalitén, öka kompetensen och göra 
arbetet mer resurseffektivt.  
 
Danermark (2005) beskriver att samverkan mellan myndigheter kan studeras med hjälp av ett 
antal olika teoretiska inriktningar. Dessa är följande: psykologiska, socialpsykologiska, 
sociologiska eller organisationsteoretiska. Jag har valt att utgå från den 
organisationsteoretiska inriktningen då det i denna uppsats är en organisation som ska 
studeras.  
 
John F. Cragan och Donald C. Shields (1998) skriver att kommunikationsteori belyser 
människors sätt att kommunicera med och förstå varandra. Kommunikation ger en förståelse 
för hur människor tänker och agerar i vissa situationer. Richard Dimbleby och Graeme Burton 
(1999 sid. 10-11) menar att för att kunna kommunicera så använder sig människor av tre olika 
kommunikationsmedel. Dessa är följande: Kommunikationsform som tal, det icke verbala och 
när vi ritar, kommunikationsmedium som exempelvis en bok som kan innehålla ord, foton och 
teckningar och masskommunikation i form av radio, tv, tidningar och tidsskrifter. Författarna 
menar vidare att kommunikation inte är något självklart utan något vi lär oss. Genom 
kommunikation så skapas förbindelser mellan olika individer eller grupper av människor och 



 
 

bidrar på så sätt till en utväxling av budskap som har som mål att till exempel varna, ge råd, 
upplysa, övertala eller uttrycka åsikter. Människor har ett behov av att kommunicera för att 
kunna samarbeta och samverka med varandra. Att samarbeta är ett starkt behov hos 
människor som har funnits sedan urminnes tider då det var nödvändigt för att överleva. Den 
viktigaste funktionen i kommunikationsprocessen inom en organisation är att förstärka det 
sociala samspelet och samarbetet. Enligt Hwang m.fl. (2007:14) så är kommunikation en 
förutsättning för en framgångsrik organisation. 
 
Gustafsson och Felhendler (1981) menar att en stor del av människors kommunikation sker 
genom symboler, alltså verbala och icke-verbala uttalanden och gester, som uttrycker mening. 
Betydelsen som läggs i orden kan variera mellan olika kontexter. Vartenda ord i ett språk står 
för ett specifikt innehåll, och på så vis formulerar språket en kulturs, grupps eller individs 
uppfattning om verkligheten. 
 
Samverkansteorin och kommunikationsteorin är en central teori i denna studie eftersom de 
verksamheter som kommer att studeras har olika mål och styrningssätt som inte förenas med 
varandra men verksamheterna ska ändå enligt lag samverka. I min uppsats finns 
samverkansteorin i åtanke under hela processen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Teori 

I denna c-uppsats har jag valt att fokusera på organisationsteori och närmare bestämt den så 
kallade nyinstitutionella organisationsteorin för att kunna analysera den insamlade empirin. 
Idag är organisationsteori ett ofta använt perspektiv inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen och därmed ansåg jag den som lämplig att tillämpa för att kunna ta mig an syftet 
och frågeställningarna som och jag har med denna uppsats. Teori kapitlet börjar med 
människa och organisation som följs av nyinstitutionell teori, organisatoriska fält och 
integrationsformer och faktorer som hämmar och gynnar samverkan. Kapitlet fortsätter sedan 
med domänkonflikt och domänkonsensus och avslutas med gräsrotsbyråkrati. 
 
 

Människa och Organisation 

Det två begreppen samarbete och samverkan används mycket inom organisationer och enligt 
Ahrne (1994) måste man ha kunskap om människan i en organisation för att förstå dessa 
begrepp. Utan individer kan en organisation inte existera eftersom de samarbetar och 
samverkar i symbios (ibid). Trots detta så har organisationer ändå en självständig existens, 
organisationer som fenomen är på grund av detta motsägelsefullt (Ahrne, 1994).  
En organisation är inte beroende av en enskild individ, då individen lätt kan bytas ut. Dock är 
organisationen beroende av vissa individers enskilt värdefulla handlingar som agerar för 
organisationens räkning (Ahrne, 1994; Johansson, 1997). Det är här man talar om att 
organisationer har en dubbel karaktär, både individens och organisationens (Johansson, 
1997).  
 
Ahrne (1994) använder sig i sin tur av begreppet organisatoriska kentaurer, där individen och 
organisationen tillsammans utgör en helhet genom handlingar. Viktigt är att en individ i en 
organisation inte blir för personlig då organisation kan förlora sin legitimitet bland 
medborgare i samhället (ibid). Johansson (1997) fortsätter och poängterar att det är viktigt att 
påminna sig om att det är organisationen som man ska lita på inte individen. Organisationens 
dubbla karaktär ligger alltså i att det dels finns individer och dels en organisation och utan 
varandra kan en organisation inte fungera(ibid). Organisationer är inte fullständiga utan 
förändras i samverkan och samarbete (Ahrne, 1994).s 
 
Inom en organisation måste verksamheter följa de politiska mål och lagar som reglerats 
varvid det finns två typer av organisatoriska strukturer: en decentraliserad eller en 
centraliserad. En decentraliserad struktur finner man inom t.ex. socialtjänsten som i sitt arbete 
vill komma nära medborgare medan en centraliserad verksamhet är av specialistkompetens 
t.ex. psykiatrin som uppsöks av individer själva med det behovet eller via remisser. Förutom 
olika organisationsstrukturer, finns det så även olika typer av intern hierarki inom 
organisationer (Danermark & Kullberg, 1999). 
 
Enligt Ahrne (1994) finns tre olika former av samverkan mellan dessa organisatoriska 
kentaurer. Den första formen handlar om samverkan mellan individer i samma organisation, 
som mellan en mellanchef och dennes underordnade. Den andra formen av samverkan är den 
mellan individer i olika organisationer, som mellan leverantör och kund eller chefer för olika 
företag. Och slutligen samverkan som uppstår utanför organisationen som till exempel 
konferenser. 
 
 



 
 

Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell inriktning har en organisationsteoretisk grund och teorin fokuserar på vad 
som gör organisationen stabil. Under 1970-talets mitt var teorier inom organisationsteorin 
inne på att teknisk effektivitet var drivkraften bakom organisatorisk förändring. Meyer och 
Rowans (1977) artikel: Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony ifrågasatte detta och ansåg istället att organisatoriska förändringar inte enbart 
berodde på effektivitet utan syftade även till att öka organisationers legitimitet. Det 
introducerades begrepp som än idag är centrala menar Ahrne och Hedström, (1999). Paul J. 
DiMaggios och Walter W. Powell’s (1983) artikel; The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in organizational Fields, kan ses som den 
nyinstitutionella teorins genombrott (Eriksson-Zetterqvist, 2009). 
 
Johansson (2006) hänvisar till Meyer och Rowan som ser institutionalisering som en social 
process och genom denna kommer individer fram till en gemensam definition av den sociala 
verkligheten. I olika sociala sammanhang finns det (formella eller icke formella) regler för 
hur man ska handla och agera. Sådana institutionella regler påverkar organisationers 
strukturer genom att de anpassar sig till de institutionella kraven. I organisationers 
omgivningar uppstår sådana krav genom att det finns förväntningar på organisationer att 
utföra vissa uppgifter på bästa sätt, det vill säga: 
 

Enligt en särskild procedur inom en speciell organisatorisk struktur 
(Johansson sid. 19, 2006). 

 
 Förväntningarna kommer ifrån politiker, allmänheten, lagar, olika professionella grupper osv. 
och visar det ömsesidiga beroendet mellan organisation och omgivning (Johansson, 2002). I 
och med att man förväntas följa strukturen ses den därför som legitim, den är inte speciellt 
beroende av utvärderingar eller av hur effektivt arbetet utförs, (Johansson, 2006). Enligt 
Johansson (2006) räcker det inte att institutionaliserade organisationer anpassar sig till de 
institutionella kraven eller de så kallade rationaliserade myterna, som anger hur saker och ting 
skall vara dvs. vad som är legitimt, utan skenet av att myterna fungerar måste upprätthållas 
även om det går emot tekniska effektivitetskrav. Det gör man:  
 

Genom att koppla loss den formella strukturen från det praktiska handlandet 
(Johansson sid. 20, 2006).  

 
Det kan förklaras med att organisationen skiljer det man säger från det man praktiskt gör. Då 
kan man presentera sig på ett vinnande sätt (fasad) mot den delen av omgivningen man är 
beroende av utan att man överger sin organisatoriska identitet. Det kallas särkopplingar eller 
lösa kopplingar (Markström, 2006). Ju mer institutionaliserad, dvs. känslig för institutionella 
krav, en organisation är desto tydligare är fördelarna med särkopplingar. Det dagliga arbetet 
kan utföras mer praktiskt utformat men ändå håller man fast vid en legitimerande struktur 
(Johansson, 2006).  Grape (2006) talar om att det ofta finns behov av att frikoppla den 
praktiska handlingen från de formella strukturerna i organisationer där policys spelar stor roll 
för att legitimera en viss verksamhet. Legitimitet, vilket ses som en viktig resurs för 
organisationer, belönas organisationen med när den anpassar sig till institutionella regler. 
Organisationsledningen har ett visst utrymme för strategiska överväganden då de har 
möjligheten att särkoppla strukturen från det praktiska handlandet, menar han. 
 

 



 
 

Organisatoriska fält 

Ett annat centralt begrepp inom organisationsteorin är organisatoriska fält. Grape och 
Johansson (2006) beskriver begreppet organisatoriska fält som ett sätt att kunna beskriva 
omgivningen. Detta innebär att ett organisatoriskt fält avgränsas till ett område där flera 
organisationer delar ett gemensamt meningsbildande system och bedriver liknande 
verksamhet. Begreppet organisationsfält innebär både att omgivningen skapas samt skapar 
organisationer. Isomorfism handlar om hur organisationer blir mer lika varandra. För att förstå 
hur organisationer blir mer lika varandra dvs. institutionaliseras introducerades begreppet 
organisationsfält enligt Eriksson-Zetterqvist, (2009).  Organisationer ses som självständiga 
aktörer i ett föränderligt samhälle, där även organisationerna måste förhålla sig och förändras 
för att kunna följa med i utvecklingen. Ett organisationsfält kan i korthet beskrivas som 
organisationer inom samma bransch, dvs. organisationer som har liknande uppdrag. 
Organisationer skapar tillsammans ett fält och handlar därmed inte självständigt eftersom att 
organisationerna konstant avspeglar det specifika fältet – var vid det ställs krav på 
homogenisering och isomorfism som följd (Grape, Blom och Johansson (2006) 
 
Det finns tre olika former av isomorfism inom ett fält som bidrar till organisationers 
institutionalisering: tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Exempel på den tvingande 
isomorfismen är att starka organisationer kan tvinga svagare organisationer att följa formella 
och informella krav. Staten kan utöva tvingande isomorfism genom att ställa olika krav på 
företag. Mimetisk isomorfism sker när osäkerhet uppstår, varvid en organisation då kan välja 
att imitera andra organisationer som uppfattas framgångsrika. Denna imitation kan ske både 
medvetet och omedvetet och grundar sig vanligtvis i hopp om att dels lösa problem 
framgångsrikt såväl som kostnadseffektivt. De normativa krafterna handlar om det rätta sättet 
att utföra saker på där inflytandet sker från professioner och utbildningar. Här handlar det om 
en gemensam strävan och förståelse för vilka metoder och förhållanden som ska gälla för ett 
visst yrke. Exempel på detta är att anställa individer med rätt formell utbildning för typen av 
organisation i syfte att trygga organisationens framtid (Eriksson-Zetterqvist, 2009). 
 
 

Integrationsformer 

Det finns olika former av samverkan så som: koordination, kollaboration, integration och 
konsultation. Danermark (2005) menar att samverkan innebär att professioner inom olika 
organisationer som har olika regler och styrningssätt arbetar tillsammans mot gemensamma 
mål. Denna grupp av blandade professioner har som avseende att definiera ett problem och 
syfte och att tillsammans arbeta målinriktat för att lösa problemet. Samverkan kan enligt 
Westrin (1986 a i Danermark & Kullberg, 1999 s.35) delas in i fyra olika kategorier.  
 
Dessa kategorier är:  
 
• Kollaboration (samverkan) – myndigheters samverkan sker i specifika former kring 
specifika frågor som går att avgränsa  
• Konsultation – En yrkesgrupp från en verksamhet, exempelvis läkare, gör en tillfällig insats 
inom en annan verksamhet, exempelvis socialtjänsten  
• Koordination (samordning) – myndigheters insatser kopplas samman för ett så gott resultat 
som möjligt  
• Integration (sammansmältning) – flera verksamheter slås ihop och skapar gemensamma 
regler och arbetsuppgifter. 



 
 

 
Danermark (1999) menar att det finns stora svårigheter med samverkan. Samverkan mellan 
myndigheter är komplext och beroende av olika lagstiftningar och regler för respektive 
myndighet. Författaren nämner även att olika kunskapsmodeller kan utgöra fler svårigheter 
som kan uppstå vid samverkan. Det finns risk att samverkan blir som en dragkamp där varje 
profession vill övertyga den andre att deras synsätt väger tyngst och har alltså ingen respekt 
för varandras modeller och domänkonflikt kan uppstå. I samverkan bör dock synsätten slås 
ihop och skapa en helhetsbild av situationen. Integration kan även ske i nätverk, dvs. genom 
frivilligt samarbete mellan olika aktörer. (kontraktsstyrning, samordning, samarbete och 
samverkan). Samtliga integrationsformer har inslag av både vertikal och horisontell 
integrering (dvs. en kombination av både samordning och samarbete). Inom hierarkiska 
organisationer fattas beslut på hög nivå och implementeras på lägre nivåer. Denna 
integrationsform kallas för samordning och har en hög grad av vertikal integrering samt låg 
grad av horisontell integrering. När integrering implementeras via intensiva kontakter, 
kommunikationer och en vilja att arbeta tillsammans, talar man om samarbete. Denna form av 
integration har en hög grad av horisontell integrering och en låg grad av vertikal integrering. 
Följande form av integration förekommer i nätverk och gränsöverskridande team. 
Integrationsformen samverkan är mera komplex eftersom den bygger på både en hierarkisk 
samordning och frivilligt nätverksarbete. Detta innebär både en hög grad av både vertikal och 
horisontell integrering skriver Axelsson & Bihari Axelsson, (2007).  
 
En ambitiös och komplicerad form av samverkan är gränsöverskridande team. Detta är en 
intensiv form av samarbete mellan individer från olika organisationer. Här sträcker sig 
samverkan mellan de olika organisatoriska gränserna genom formella överenskommelser. I 
denna integrationsform styrs samtliga aktörer både horisontellt av själva teamet och vertikalt 
av sin egen organisation. För en övergripande samordning av verksamheterna tillsätts ofta en 
gemensam styrgrupp (ledningsgruppen). Denna organisationsform är ofta konfliktfylld 
eftersom den skapar dubbla lojaliteter hos de deltagande aktörerna i och med att arbetet sker 
tvärs över formella organisatoriska gränser (ibid).  
 
 

Domänkonflikt och Domänkonsensus 

Att samverka inom världssamhället kan vara både svårt och besvärligt enligt Axelsson & 
Bihari Axelsson (2007) varvid författarna menar det finns såväl strukturella- och kulturella 
hinder inom samverkan. Danermark & Kullberg (1999) menar såsom Axelsson & Bihari 
Axelsson (2007) att problem uppstår när verksamheters fält har grundläggande skillnader 
mellan varandra såsomlagstiftning och regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller samt 
organisation. Danermark & Kullberg (1999) beskriver vidare att många verksamheter och 
organisationers lagstiftning och regelverk är fält som både liknar och skiljer sig från varandra. 
Problem som uppstår inom dessa fält är när fälten överlappar varandra i ansvars- och 
beslutsfrågan samt genom vilka premisser ett arbete ska ske. Inom organisationer ligger 
beslutsbefogenheter på olika nivåer och det är där som Danermark (2000) menar att det även 
kan uppstå problem – när beslut ska fattas av alla med olika beslutsbefogenheter. Resultatet 
av att vissa måste prata med sina överordnanden innan de kan ta ett beslut och andra i gruppen 
själva kan fatta beslut, skapar i sin tur obalans i gruppen.  
 
Axelsson & Bihari Axelsson (2007) påtalar än dock att förekomsten av problem i dessa fält 
inte behöver betyda att en samverkan i sig är misslyckad. Ett par faktorer som i sin tur kan 
skjuta upp problem under en kortare tidsperiod är bland annat goda sociala relationer och 



 
 

kollegial jämlikhet. Problem kan enligt författarna också berika en samverkan förutsatt att den 
inte är konkurrerande då det ofta leder till intrång i varandras arbetsuppgifter dvs. domäner. 
Något som Grape (2006) benämner som antingen domänkonsensus samt domänkonflikt, som 
kortfattat innebär att aktörer inom ett verksamhetsområde antingen kommer överens eller inte 
kommer överens i det gemensamma arbetet. 
 
Problem skapas även när det förekommer brister i ledningsfunktionen. Skälen till detta kan 
variera men som exempel kan det vara att ledningen tror att när en uppgift väl är utformad så 
sköter gruppen samverkan av sig självt trots att erfarenhet visar att en ledning ska ha en aktiv 
roll (Danermark, 2000). Strukturella hinder kan så även ske när olika organisationer och 
myndigheter har olika informationssystem och databaser (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2007). Men det är inom olika kunskaps- och förklaringsmodeller som det största problemet 
finns eftersom att olika verksamheter har olika sätt att förstå och rama in ett problem - en så 
kallad verksamhetskultur/domänanspråk (Danermark & Kullberg, 1999). Danermark och 
Kullberg har listat några faktorer som hämmar respektive främjar framgångsrik samverkan.  
 
Faktorer som hämmar samverkan:  

• Vagt formulerade mål: syftena med samverkan har varit svåra att bryta ner till sådana 
konkreta mål som är nödvändiga i den praktiska verksamheten.  

• Olika kunskapstraditioner och professionella mål: den medicinska utbildningens 
dominerande ställning kommer främst till uttryck genom det tolkningsföreträde som 
makten att ställa diagnos och att medicinera innebär.  

• Andra yrkeskårer blir ett komplement till det medicinska kunnandet. 
Sjukdomsperspektivet står mot normaliseringsperspektivet. Gör olika bedömningar av 
samma klient.  

• Olika ekonomiska intressen.  
• Skilda organisatoriska strukturer 
• Oklar ansvarsfördelning 
• Asymmetrisk relation mellan de samverkande parterna. 
• Skild etisk praxis. I hur hög grad man låter de sitt handlande styras av lagar eller den 

enskildes situation. 
• Dålig samordning 
• Hög personalomsättning 
• Stor arbetsbelastning 
• Bristande respekt och dåliga kunskaper. 
• Om ambitionerna med samverkan var för högt ställda och om kunskapen om vad en 

samverkansprocess innebär brister, ledde det till svårigheter, menar författarna, 
särskilt i kombination med att vissa yrkesgrupper har starka professionella intressen.  

 

Faktorer som gynnar samverkan:  

• Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt.  
• Huvudmanna- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt.  
• Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus.  
• Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är 

samordnade.   
• Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka.  



 
 

• Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är 
involverade i.  

• Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs.  
• Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal.  
• Att ekonomiska stimulanser erhålls eller en tvingande lagstiftning föreligger.  

 
Detta är faktorer som hämmar samverkan och är skäl och orsaker till att 
domänkonflikter uppstår. 

 
 
Gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipsky's (1980) gräsrotsbyråkrati beskriver hur olika maktpositioner i en verksamhet 
samspelar. Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky tjänstemän som har en direkt kontakt med en 
klient och som i samband med detta har möjlighet att utöva makt. Dessa tjänstemän har en 
relativt stor handlingsfrihet trots att de styrs av en verksamhets direktiv på hur arbetet ska 
utföras (Tham 2008; Meeuwisse 2006). Detta innebär att en gräsrotsbyråkrat ställs inför en 
tudelad roll, där den ena präglas av en myndighetsutövande roll som består av tydliga direktiv 
och den andra som kännetecknas av ett uppdrag som går ut på att ta hänsyn till den enskilde 
klienten och hitta individuella lösningar till dennes problematik (Tham 2008; Johansson 2003; 
Lipsky 1980). Vidare menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater arbetar med en hög grad av 
osäkerhet till följd av det komplexa uppdraget; människor, men även för att deras roll 
kännetecknas av att snabbt fatta beslut. Att reglera arbetet på förhand i en gräsrotsbyråkrati är 
nästintill omöjlig då arbetet utmärks av komplexa och oförutsägbara situationer. Det är även 
ett känt faktum att arbetet för gräsrotsbyråkrater kännetecknas av hög arbetsbelastning i 
relation till det ansvar arbetet går ut på, vilket även påverkar kvaliteten och tidsåtgången 
negativt vid beslutsfattande. Enligt Lipsky råder det en stor risk att dessa tjänstemän till följd 
av uppdragets natur känner sig otillräckliga i arbetet. Det är därför viktigt att förstå att arbetet 
sällan kan göras på rätt sätt. Lipsky menar att en gräsrotsbyråkrats arbete sällan utförs helt 
korrekt då målen för arbetet är tvetydigt. Dessa otydliga mål uppstår från olika förväntningar 
som i sin tur formar gräsrotsbyråkraternas arbetsroll. Lipsky (1980) tydliggör att dessa 
rollförväntningar uppkommer från tre olika källor: 
  
1) arbetskollegor 
 2) referensgrupper  
 3) offentlighetens förväntningar. 
 
När dessa tre källors förväntningar ser olika ut skapas därmed även en otydlig arbetsroll. En 
otydlig arbetsroll har en inverkan på effektiviteten i arbetet men även på en verksamhets 
riktning. Den tudelade rollen som tjänstemän utsätts för leder enligt Johansson (2003) till att 
gräsrotsbyråkrater är underställda förvaltningsregler med utrymme för egna bedömningar. 
Detta innebär att det är gräsrotsbyråkrater som till stor del utformar hur politiska beslut ska 
gestaltas vid mötet med klienterna snarare än politikerna själva. Enligt Lipsky är detta något 
som kännetecknar offentligt anställda gräsrotsbyråkrater då deras handlingsfrihet när det 
gäller politiska beslut ofta är större än vad som stämmer överens med deras position 
(Johansson 2003). 
 
Det handlingsutrymme en gräsrotsbyråkrat kan uppleva begränsas när klientens behov inte 
kan tillgodoses till följd av en verksamhets resurser. Efterfrågan på dessa resurser menar 
Lipsky (1980) kan aldrig tillgodoses inom dessa verksamheter då efterfrågan ökar i takt med 



 
 

mer resurser.  Lipsky menar att gräsrotsbyråkratin till följd av detta är fångade i 
medelmåttighet. Ju bättre tjänster en verksamhet har som tillgodoser medborgares behov, 
desto mer efterfrågas de. Teorin om gräsrotsbyråkrati är användbar i denna studie då den 
förklarar socialförvaltningens komplexa position i arbetet för en gemensam samverkan mellan 
deras olika enheter då de står med ett ben hos myndigheten och med det andra hos klienten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 Metod 

Metodkapitlet beskriver denna C-uppsats tillvägagångssätt dvs. val av datainsamlingsmetod, 
dess urval samt hur undersökningen genomförts. Detta kapitel ger även en beskrivning av hur 
det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring forskningsetik samt C-uppsatsens validitet, reliabilitet och bortfall.  
För att besvara min frågeställning övervägde jag vilken metod som ansågs mest lämplig att 
använda sig av, eftersom metodvalet påverkar forskningsprocessen. 
 

Datainsamlingsmetod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom socialförvaltningen i Kalix upplever 
samverkan med utgångspunkten i rutinen om komplexa ärenden. För att skapa en större 
förståelse för fenomenet valdes en kvalitativ forskningsmetod. Jag var helt fri i att välja 
undersökningsmetod och hur utvärderingen skulle göras.  

Kvalitativ forskning är en forskningsmetod som till stor del avser intervju och observation. 
Metoden innebär allt från att samla in, analysera och redovisa data enligt, Levin (2008). Miles 
och Huberman (2013) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en metod där 
forskaren själv befinner sig i den studerade verkligenheten. Inom denna metod eftersöks 
kvalitet i det man vill studera och forskaren skall då använda sig av djupare beskrivningar och 
förklaringar för att nå en djupare förståelse och helhetsbild av det studerade fenomenet. För 
att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av en kvalitativ 
forskningsmetod med semi strukturerade djupintervjuer, eftersom att en sådan skulle lämpa 
sig bäst utifrån mitt material. Kvale (1997)  skriver att kvalitativa intervjuer har unika 
möjligheter att beskriva olika skeenden. Han menar vidare att det är en kraftfull metod för att 
fånga erfarenheter och innebörder ur intervjupersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan 
de intervjuade förmedla sin situation till andra från sina egna perspektiv. Dessutom är mina 
frågeställningar av sådan art att de belyser intervjupersonernas högst subjektiva upplevelser 
varför det är fördelaktigt med kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna har möjlighet att 
fördjupa resonemanget med sina egna ord. Det empiriska materialet har samlats in genom 
intervjuer under våren 2015.  

 När syfte med studien stod klart användes först universitetsbibliotekets databassökningar för 
att söka lämplig litteratur kring forskningsfältet och där sökorden till en början var bland 
annat: samarbete och samverkan, efter att det empiriska materialet insamlats utökades 
sökorden till integration, hinder och organisation, handlingsutrymme och professioner. Efter 
att jag bestämt mig för att använda intervjuer började jag skriva ihop en intervjuguide. 
Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer. Syftet med metoden är inte att finna en teori 
att ”passa in i” utan avsikten är att finna samband som sen kan användas i den kommande 
diskussionsanalysen. I arbetet med denna C-uppsats har teori varvats med empiri, en så kallad 
abduktiv ansats som, Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar som att växelvis röra sig 
mellan insamlande av teori och empiri och därmed låta förståelsen av det undersökta området 
successivt växa fram. Att under processens gång parallellt arbeta med teori och empiri ger 
struktur åt det insamlade materialet och teorin styrks och utvecklas efterhand av ytterligare 
empiri som teorin kan appliceras och således testas på. Valet av abduktiv ansats gjordes 
eftersom teorin inom kvalitativ forskning i större utsträckning antas följa av undersökningen, 
istället för att vara dess utgångspunkt (Bryman, 2011). Samtidigt ansåg jag mig behöva en 
viss teoretisk grund för att ringa in ämnet och kunna ställa relevanta frågor till mina 
intervjupersoner. 



 
 

Hade jag valt att istället använda mig av kvantitativ metod hade det inkluderat någon form av 
enkät, pappers eller varit webbaserad (Esaiasson, 2012). Karaktäristiskt för enkäter är att de 
innehåller skrivna frågor med vanligtvis fasta svarsalternativ. Kombinationen av att det är 
relativt billigt att nå många ur målgruppen med en enkät, via exempelvis post, e-post eller 
telefon och att samtliga får exakt samma frågor och svarsalternativ gör det möjligt att dra 
generella slutsatser utifrån resultaten (Esaiasson, 2012). Enkäter är framförallt lämpliga för att 
belysa omfattningen om något. De är mindre lämpliga när det efterfrågas djupare kunskap om 
saker och ting, då det finns begränsade möjligheter till en tvåvägskommunikation i dessa 
undersökningar och det var därför jag valde att inte använda mig av den kvantitativa metoden.  

 

Undersökningens genomförande  

Innan första kontakt upprättades med intervjupersonerna hade min kontakperson på 
socialförvaltningen och i enlighet med vår överenskommelse redan informerat alla berörda 
om C-uppsatsens syfte. Jag mailade och ringde samtliga deltagande innan vi bestämde tid för 
individuella intervjuer, samt att jag skickade ut ett informationsbrev via mail, se (bilaga 2). 
Under studiens gång har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet.se) tagits hänsyn till, och intervjupersonerna blev informerade om dessa via 
informationsbrevet före intervjun. Alla intervjuer skedde individuellt och genomfördes på 
verksamheternas arbetsplatser.  Innan intervjuerna påbörjades påmindes samtliga om studiens 
syfte samt om det forskningsetiska principerna.  
 
Samtliga intervjuer tog ungefär 30-60 minuter att genomföra. Under samtliga intervjuer 
skrevs stödanteckningar och med de intervjuades godkännande spelades de in. En av 
anledningarna till att jag valde att använda mig av inspelning är som Kvale (1997) skriver att 
det är ett absolut måste då det inte finns någon möjlighet att hinna med och skriva ner vad en 
person säger. Dessutom kunde jag med detta sätt ägna hela min uppmärksamhet på mina 
intervjupersoners utsagor och fick samtidigt under tiden intervjun pågick möjlighet att 
reflektera över vad de sa. Jag grupperade frågorna utifrån mitt syfte med uppsatsen och i en 
viss ordning efter olika teman men jag kände inget tvång att slaviskt hålla mig till den 
ordningen bara för principens skull utan intervjupersonerna gavs tid att utveckla sina svar, 
samtidigt som jag var beredd på spontana följdfrågor i de fall det kändes nödvändigt. Jag gav 
till sist också intervjupersonerna möjlighet att reflektera över intervjusituationen som sådan 
och möjlighet att vidareutveckla, ändra eller lägga till något. Detta arbetssätt tyckte jag 
fungerade väldigt bra och mina intervjupersoner påtalade vid flera tillfällen att de upplevde 
frågorna som relevanta och väl förberedda.   
 
Vid transkriberingen har inte hummanden, upprepningar eller delar där intervjupersonerna 
stakade sig tagits med. Samtliga citat i resultatet har ändrats från tal till skriftspråk. Skälet till 
dessa ändringar är framförallt för att öka läsbarheten och för att minska möjligheten till 
igenkänning av intervjupersonerna. Eftersom att detta är en kvalitativ C-uppsats så är syftet 
att skapa en djupare förståelse för det som studeras, i detta fall intervjupersoners upplevelse 
av att samverka. Detta innebär att en persons uttalande inte nödvändigtvis är en generell 
uppfattning. Tanken är att detta resultat ska ge läsaren en uppfattning om hur det intervjuade 
tänker och resonerar i ett givet konkret fall (Esaiasson et. al, 2012).  
 
 

Urval av Intervjupersoner 



 
 

Valet av intervjupersoner är centralt för uppsatsen och en förutsättning för att kunna besvara 
syfte och frågeställningarna. Intervjupersonerna är åtta till antalet och har olika befattningar 
som chefer inom socialförvaltningen. De har samtliga olika kunskaper och erfarenheter inom 
respektive enhet i socialförvaltningen. Ett sätt att öka informationsvärdet i kvalitativa 
intervjuer är genom att använda sig av individer som genom sina positioner kan tros ha 
kunskaper om det man vill studera, dessa personer är i regel inte lika lätt utbytbara (Esaiasson 
et. al, 2012 Holme och Solvang, 1997).  
 
Socialförvaltningen i Kalix gjorde valet av intervjupersoner med utgångspunkt i deras 
kunskap om den gemensamma samverkan och som därmed lämpar sig för denna C-uppsats 
syfte och frågeställningar. För att dessa intervjuade cheferna ska få behålla sin anonymitet och 
för att minska att de känns igen, och för att det inte ska gå att utläsa vilken chef som sagt vad, 
kommer de benämnas med dessa fiktiva namn: Ingela, Åsa, Berith, och Susanne, Maj-Lise, 
Anneli och Gunilla och till sist Clara.  
 
 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden (bilaga 3) är av den sort som Larsson (2005) kallar för en allmän 
intervjuguide. Forskaren bör formulera frågorna efter några teman som denne vill beskriva 
mer ingående och som är kopplade till frågeställningarna man ämnar få svar på. Frågorna 
behöver inte ställas i en viss ordning och de behöver inte heller formuleras på samma sätt för 
varje intervjuad person. Intervjuguiden fungerar som en checklista för forskaren med de 
ämnen och frågor som är tänkt att täcka in det forskningsområde som forskaren vill få 
besvarat. Jag har efter detta sätt sammanställt tematiska frågor, och dessa teman har utformats 
efter den litteratur jag läst, och vilka teorier som ansågs lämplig att använda sig av.  
 
 

Bearbetning och analys av data 

Vid analysen och tolkningen av materialet så utgick jag utifrån det hermeneutiska synsättet, 
där utgångspunkten ligger i att försöka använda tolkningen som den huvudsakliga 
forskningsmetoden. Vad såg jag? Och vad innebär det? Det innebär att inte söka efter den 
absoluta meningen bakom deras ord, utan istället försöka tolka det som sagts för att sedan 
söka förståelse och mening. Det är genom förförståelse och vissa förväntningar som 
tolkningen och förståelsen av materialet har sin utgångspunkt. Utifrån de teman som ingår i 
intervjuguiden, och som vilka har styrt samtalen, så kommer dessa teman att delas upp, och 
presentationen av resultatet blir tematiskt. Jag har dock utvecklat dessa teman och lagt till ett 
antal nya. Dels för att lättare kunna få en överblick av resultatet, men också för att tydligare 
kunna svara på de frågor som studiens syfte och frågeställningar söker enligt Widerberg 
(2002). Redovisningen av resultatet och analysen sker i samma kapitel, med uppdelade 
underrubriker i form av de teman som finns i intervjuguiden. För att öka känslan av 
autenticiteten, men också försöka upptäcka mönster och ett sammanhang i 
resultatpresentationen så kommer användes olika citat, tagna från intervjuerna, och vilka 
passar in i de olika förutbestämda temana.  
 
 

Etiska överväganden 



 
 

Eliasson (1995) menar att det vid forskning är viktigt att respektera människorna som ingår i 
forskningsstudien och att ständigt beakta att deras integritet inte kränks. Hon menar även att 
det är viktigt att visa stor respekt till den egna verksamheten och försvara forskningens heder, 
villkor och grundläggande värden. Att visa stor öppenhet och redovisa sina data och 
perspektivval i forskningen är grundläggande för att den ska anses som trovärdig. Att 
reflektera över relationen som forskare till olika parter i den sociala verklighet som studeras är 
viktigt och att öppet redovisa detta.  
 
En forskare har enligt Eliassons (1995) ansvar för de svaga i samhället, att de kommer till tals 
på rätt sätt och kan instämma med det som publiceras i studien. Med detta i beaktande har jag 
till stor del under studiens gång reflekterat och problematiserat över hur min egen identitet 
och bakgrund som undersköterska, kan göra att jag tolkar min empiri på ett visst sätt. Därefter 
har jag studerat resultatet och försökt förhålla mig så objektiv som möjligt för att forskningen 
ska bli legitim ur ett etiskt perspektiv. Enligt Eliassons (1997) åsikt gällande att forskaren 
alltid bör vara medveten om sin objektivitet så går det att diskutera objektivitet i studien. Jag 
har under hela studiens gång varit positivt inställd till socialförvaltningens arbete, vilket till 
viss del kan ha påverkat mitt synsätt till verksamheten, som kan ha gjort att jag inte har ställt 
de kritiska frågor som jag kanske borde ha gjort. Under transkriberingen så kom en del tankar 
kring min objektivitet upp och på vilket sätt jag har ställt frågorna på i intervjuerna. Att 
resonera kring etik är alltid viktigt när det gäller forskning dels för att säkerställa:  
 

att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och förbättras (Codex, 
2012:5). 

 
Parallellt gäller även individskyddskravet som innebär att ”samhällets medlemmar har ett 
berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn” samt att individer ”inte heller får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Codex, 2012:5). 
Individskyddskravet har därtill fyra grundkrav, så kallade forskningsetiska principer: 
informations-, samtyckes- konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 
 
De forskningsetiska principerna har följts genom hela C-uppsatsen. Detta innebär att samtliga 
intervjupersoner har informerats såväl muntligt som skriftligt om dess syfte. Samtliga 
deltagare informerades även om att deras deltagande är frivilligt och om deras möjlighet att 
kunna avbryta när som helst om så önskas. Allt empiriskt material har behandlats 
konfidentiellt samt förvaras på så sätt att obehöriga inte kunnat ta del av det. 
Intervjuerna som hölls med intervjupersonerna var omfattande, och jag tycker jag fick många 
och uttömmande svar. Jag anser med detta i åtanke att informationen som jag delgetts är av 
stor vikt för denna uppsats.  Jag är medveten om att det kan vara svårt att vara helt objektiv i 
frågan och det är därför viktigt att diskutera det på grund av att forskaren alltid bör vara 
medveten om sin objektivitet (Eliasson, 1997). Det finns flera metoder som en forskare kan 
använda inom den kvalitativa metoden för att skapa en djupare förståelse, bland annat 
intervjuer som kan ske såväl individuellt som i grupp (Holme och Solvang, 1997). Den 
kvalitativa intervjuns syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 
att tolka de beskrivna fenomenens mening skriver Kvale, (1997:13) 
 
 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet så avses att man undersökt det man hade som syfte att undersöka, och inget 
annat (Widerberg, 2002).  Som forskare måste man förhålla sig kritisk till sin analys och 



 
 

ifrågasätta sina egna resultat. Man måste även validera om den använda metoden anses som 
lämpligast för att studera det som varit tilltänkt att studera Widerberg (2002), Trost (1997) 
menar att validitet betyder att studien genomförs på ett så tillförlitligt sätt som möjligt.  
 
Det finns tre definitioner av validitet som i sin tur brukar användas synonymt: 
1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 
systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson et. al, 2012:57). 
 
För att öka validiteten i denna C-uppsats har samtliga intervjupersoner svarat på samma 
frågor utifrån en intervjuguide relevant för studiens syfte. Validiteten i denna studie kan anses 
relativt hög då som ovan är nämnt att intervjupersonerna har den erfarenhet och kunskap som 
är efterfrågad, för att kunna svara på frågeställningarna. Intervjupersonerna har de yrkesroller 
som krävts för att kunna svara på syftet kring samverkan när de möts av komplexa ärenden. 
Därmed anses det att intervjuerna gav den informationen, för att kunna svara på studiens syfte 
och de tillhörande frågeställningarna. Upplevelsen av att intervjupersonerna har tagit studien 
på allvar och intervjuerna på allvar och gav seriösa och fullständiga svar. Detta anses stärka 
studiens validitet.  
 
När man talat om reliabilitet så talar man att mäta på ett tillförlitligt och pålitligt sätt. I detta 
fall har samtliga intervjuer spelats in, transkriberats och därefter kodats i valda teman. Detta 
genomfördes för att möjligaste mån undvika slump- och slarvfel under både datainsamlingen 
samt bearbetningen (ibid). I det avseendet att det empiriska materialet har kodats grundligt 
anses reliabiliteten vara hög. Om denna studie skulle genomföras igen inom en kort tid torde 
resultatet bli det samma, viktigt är dock att ha i åtanke att denna C-uppsats grundar sig på åtta 
deltagares upplevelse av samverkan och kan därmed kan inte generella slutsatser dras. 
Inom kvalitativ forskning ställs studiens tillförlitlighet gällande intervju, utskrift och analys i 
centrum, dvs. man mäter studiens reliabilitet (Widerberg, 2002). Jag är medveten om att 
studiens reliabilitet kunde förstärkas med hjälp av ett större antal intervjuer, men på grund av 
tidsbristen så hade detta varit en omöjlighet. Trots detta så är reliabiliteten tillräckligt god, och 
att intervjupersonerna är representativa för hur cheferna upplever att samverkan fungerar hos 
dem.  
 
Intervjuaren måste även vara medveten om sin egen roll som intervjuare, då det alltid finns en 
risk för att som intervjuare att påverka svaren positivt eller negativt genom sin närvaro i form 
av ordval, men även kroppsspråk vid det direkta mötet. Då två av intervjupersonerna var av 
mig redan kända, så måste även detta beaktas angående studiens tillförlitlighet. Jag tror dock 
inte att detta har påverkat studien negativt, utan istället som en fördel med ett möjliggörande 
för öppenhet och en större bekvämlighet under intervjusammanhanget. En annan detalj som 
borde beaktas är urvalet, är att det endast är kvinnor som intervjuats. Man kan fråga sig om 
resultatet hade sett annorlunda ut om de intervjuade varit män. 
 
 

Bortfall 

Syftet var att undersöka hur chefer inom Kalix socialförvaltning upplever samverkan med 
utgångspunkt i rutinen om komplexa ärenden.  Enligt Holme & Solvang (1997) sker ett mer 
eller mindre bortfall i både intervju- och enkätundersökningar av varierande orsaker. En 
forskares uppgift är därmed att i möjligaste mån försöka minska bortfall men även försöka ta 
reda på varför ett bortfall uppstod. Här kan man ställa sig frågan varför och av vilken 
betydelse det har att inte alla chefer inom de berörda områdena deltog? Hur ser de på 



 
 

samverkan och anser de den vara viktig? Vilka effekter uppstår i och med att de inte deltog i 
undersökningen? Vilka av de intervjuade enheterna har störst respektive minst behov utav 
samverkan? I vilken utsträckning anser de att samverkan behövs? Hur hade resultatet sett ut 
om dessa deltagit och vad hade jag kommit fram till då? Med tanke på att av de intervjuade 
upplever att det finns vissa brister i samverkan är det synd att de övriga cheferna i denna C-
uppsats inte fått komma till tals och ge sin uppfattning.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Resultat och analys 

I denna studie kommer resultat och analys vara under samma gemensamma huvudrubrik. Det 
finns sedan underrubriker där jag tematiserat upp materialet utifrån intervjuguiden. Detta har 
jag gjort för att göra det lättare för läsaren att följa med i texten. Inledningsvis kommer en 
kort beskrivning om intervjupersonerna i studien och hur de motiverar samverkan och en 
förklaring hur uppbyggnaden av socialförvaltningen ser ut och hur komplexa ärenden kom 
till. Detta kapitel fortsätter sedan med rutinen, vilken kännedom som finns och vilka 
förbättringar som finns runt den nya rutinen. Handlingsutrymme och professionstillhörighet 
och sekretess kommer sedan som följs av organisatoriska förutsättningar för samverkan. 
Kapiltet avslutas med ansvarsfördelning, lagar och ekonomi.  

 

Presentation av intervjupersoner 

De åtta personer som blivit intervjuade arbetar samtliga som chefer med olika chefs 
befattningar inom Kalix socialförvaltning inom enheterna Stöd och Omsorg, Äldreomsorgen 
och Individ och familjeomsorgen. Alla är kvinnor i åldrarna 40-60 år, några av dem ingår i 
ledningsgruppen. De intervjuades utbildningar är en samling av olika kompetenser och 
erfarenheter, som t.ex. socionomer, sociala omsorgsprogrammet och arbetsterapeuter och 
sjuksköterskor.  I deras arbetsuppgifter ingår bland annat att ha ett övergripande ansvar för 
t.ex. personliga assistenter, funktionshindrade och för den kommunala psykiatrin. Ansvar för 
hemtjänst, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt ansvar för familj och individ 
omsorgen. Socialförvaltningen i Kalix är uppdelad i 3 enheter, se modell nedanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFO Individ och 
Familjeomsorg 
Barn och Unga 
Familj 
Missbruk 
Områdeschef 
Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

Äldreomsorgen 
Områdeschef 
Äldre över 65 
Särskilda boenden 
Hemtjänst 
Enhetschefer 
Handläggare 

Stöd och Omsorg 
Områdeschef 
Enhetschefer 
Handikapp och 
funktionshinder/nedsättningar 
Personlig assistans 
Psykiatri 
Handläggare 

 

Socialförvaltningen Kalix 

Ledningsgrupp 

Socialchef 



 
 

 I deras ansvar ingår att ansvara för ledning och styrning av verksamheterna. Det ingår att 
ansvara för ekonomi och budget, personal, och schema, och för en god arbetsmiljö bland 
annat. Cheferna ska leda utvecklingsfrågor inom området i nära samarbete med både interna 
som externa aktörer inom deras områden. De ska även leda, coacha sina underställda. 
Personerna som ingår i ledningsgruppen har ett större ansvar att leda det operativa 
förändringsarbetet och sköta implementering av kvalitetssystem. De ska se till att 
kvalitetssäkra verksamheten och uppnå resultat, och se till att bland annat uppföljning sker 
och både analyser och långsiktig planering hör till deras arbetsuppgifter. 

 

Komplexa ärenden 

Bakgrunden för införandet av den gemensamma rutinen för arbetet med komplexa ärenden 
kom till när socialförvaltningen märkte en ökad tendens av att de stötte på komplexa ärenden 
där klienter ibland behöver hjälp och stöd av flera olika enheter. Det var inte helt naturligt att 
hitta samverkansformer över enhetsgränserna med ett gemensamt arbetssätt. Verksamheten 
saknade en samsyn om hur sådana komplexa ärenden skulle handläggas och ansåg därför att 
det behövdes ett gemensamt förhållningssätt samt riktlinjer för klientens bästa. Det bestämdes 
därför att de inblandade i ett ärende där många olika professionella ingår skulle ha en 
gemensam rutin och riktlinjer att förhålla sig till. Syftet med denna rutin är främst att hitta 
gemensamma handlingsplaner och gemensamma strategier som skall utmynna i en 
gemensamt förhållningsätt i en riktning för klienternas bästa. 

Samtliga chefer anser även att de har ett bra samarbete och samverkan med respektive 
verksamhet, och menar att samverkan gör arbetet lättare och mer effektivt Danermark (1999) 
beskriver att det finns många svårigheter med samverkan men istället för att vara oense om 
hur arbetet ska gå till så bör professionernas synsätt slås samman och skapa en helhetsbild 
kring problematiken och vad som bör göras. Vidare beskriver han att myndigheters insatser 
kopplas ihop för att få ett så bra resultat som möjligt, vilket överensstämmer med 
socialförvaltningens intention med införandet av rutinen med riktlinjerna.  

Socialförvaltningen kommunicerar mellan aktörerna genom telefonsamtal, möten, verbalt 
personligen och icke verbalt i form av ögonkontakt och kroppsspråk. Kommunikationen 
mellan aktörerna sker även till stor del via ledningsgruppen som förmedlar de olika aktörernas 
synsätt och arbetsmetod mellan varandra. Ledningsgruppen är på så vis som spindeln i nätet 
som ser till att kommunikationen mellan professionerna fungerar. Hos socialförvaltningen är 
det ledningsgruppen via socialchefen och områdescheferna som via deras enhetschefer som 
beskrivs som spindeln i nätet om hur vida man sprider betydelsen av att samverka mellan dem 
ner till deras underställda personal. 

 

Samverkan 

Intervjupersonerna berättar att på nationell nivå är det sagt från Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen hur de skall gå tillväga i hur man bör samverka mellan enheterna inom 
organisationen. Exempel på vilka parter som brukar vara aktuella när man samverkan är 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skola, polis och landstinget. Detta är viktigt för att inte 
någon klient skall falla mellan stolarna mellan dessa aktörer. 

Socialförvaltningen i Kalix har en ledningsgrupp som även kalla för styrgrupp, där de 4 
gånger per år går igenom och diskuterar hur de ska arbeta med samverkan och få det att 



 
 

fungera. I kommunen har de försökt att lösa det så att de internt skall göra det bra på grund ut 
av komplexiteten med deras komplexa ärenden. Så här säger några av cheferna om varför 
samverkan behövs: 

Vi är inom kommunen så många experter exempel Ifo som är 
experter på missbruksproblematik, barn och ungdomar, och hos oss 
kan vi det här med åldringar och demens, och för den enskildes 
skull att vi har kunskapen och vet hur vi skall hjälpa personen på 
bästa sätt utifrån våra professioner det gynnar den enskilda 

Samverkan är ett måste för att vi ska kunna ge en bra omvårdnad 

Vi kommer ingenvart utan samverkan. För att komma åt problemet 
krävs att man samverkar och tacklar det från alla håll och nivåer. 
Jag skulle vilja säga att det är en förutsättning 

Enligt citatet från intervjupersonen ovan så finns det dock inga svårigheter och personen anser 
att socialförvaltningen på ett effektivt sätt slagit ihop sina synsätt och arbetsmetoder och 
skapar en helhetsbild av individen. Samverkan sker oftast kring deras brukare, att via en 
brukarkontakt så samverkar de utifrån denne och gör en kartläggning om vilka behov 
individen har. Åsa och Ingela beskriver det såhär: 

Först måste vi se och initiera att det behövs samverkan… för brukarens 
bästa 

Samverkan är ett måste för att vi ska kunna ge en bra omvårdnad 

De flesta chefer är positiva till samverkan och ser få nackdelar med samverkan, här beskrivet 
av Susanne och Berith: 

 Nej jag ser inga nackdelar. Det är bara positiva fördelar med samarbete  

Det finns bara fördelar med samverkan 

Även Annelie anser att samverkan är ett måste och kan inte se några nackdelar, utan bara 
goda förutsättningar. 

Samverkansteorin som Löfström (2001) lyfte fram passar in på deras synsätt som innebär att 
organisationen effektiviserar sin resursanvändning och att de som ingår i organisation, på ett 
bättre sätt kan svara på de behov som finns för kommunen och för samhällsinnevånarna. 
Vilket kan leda till ett ökat inflytande för medborgarna, och de lokala aktörerna med 
samverkan. De intervjuade cheferna ser bara goda förutsättningar med samverkan och är 
överens om att det är ett måste emellan dem.  

 

Rutinen 

Socialförvaltningens rutin (bilaga 1) riktar sig till områdescheferna inom områdena 
Äldreomsorg, Stöd och Omsorg och Individ och familjeomsorgen och för enhetscheferna för 
HSL och biståndsenheten. Rutinen är framtagen för personalen och den handlar om att de ska 
ta initiativ och aktualisera om ärendet är komplext, det vill säga att agera om klientens behov 
är komplext och att flera enheter inom socialförvaltningen blir aktuella att samverka med. Det 
ska hållas ett möte inom fem dagar där de inblandade personer och enheter skall delta och 



 
 

tillsammans upprättar de en plan, där det utses en samordnare för instansera och att alla ska 
veta vad de ska göra.  

De högre cheferna som ingår i ledningsgruppen berättar att de har försökt lösa problemet med 
en avsaknad rutin när de har komplexa ärenden, så de har skapat en rutin och på så sätt kunnat 
samla ihop dem och de aktuella instanserna, då de såg en ökning av de komplexa ärendena 
och avsaknad av en gemensam rutin, för hur de ska gå tillväga när flera enheter i 
organisationen blir inblandade. Ingela säger följande om rutinen: 
 

Vi har vid komplexa ärenden riktlinjer, så vi har ju faktiskt gjort en rutin att 
arbeta efter, vi har inte haft den så länge, men vi följer den och jag tycker 
man har ganska bra hjälp av den.  

 
På så sätt förhindrar de att de är dåliga på att samverka internt. Det har alltid funnits en intern 
samverkan hos dem tidigare förtydligar de. Men när det gäller andra parter än de som finns 
inom socialförvaltningen upplever de intervjuade cheferna att där har de inte kommit lika 
långt med samverkansarbetet. På regional nivå har de så kallade sippar som är en samordnad 
individuell plan. En samordnad individuell plan är en vård- och omsorgsplan som beskriver 
insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst 
och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering. Det är en 
överenskommelse mellan Landstinget och Kommuner att på ett snabbt sätt få till sippar när de 
samverkar.  
 

Åsa berättar att hon någon gång har jag blivit kallad till ett möte med komplexa ärenden och 
att de har fått en rutin om hur det skall gå till, för de har oftast kontakt med många 
verksamheter. Åsa uttrycker sig såhär: 

Rutinerna vid komplexa ärenden… är ju egentligen att man skall gå via sin 
områdeschef som sedan kallar ut berörda personer till möte.  

Åsa fortsätter att berätta att de har haft ärenden för inte så länge sen där de var inkopplade 
utifrån olika delar inom socialförvaltningen. Här ger Ingela ett exempel på instanser som ofta 
blir inkopplade vid ett komplext ärende: ekonomi, individ och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen och stöd och omsorg. Det innebär att de är flera verksamheter som samverkar, 
och sluter upp i möten. Cheferna är eniga med varandra att med en gemensam 
samverkansrutin hjälper socialförvaltningen klienterna på ett mycket bra sätt.  

De intervjuade cheferna beskriver rutinen följande: När ett ärende aktualiseras och bedöms 
som komplext går det via enhetscheferna med medarbetare som tillkallar till möten med vilka 
personer som bör involveras. Gunilla berättar bland annat att de alltid försöker vid komplexa 
ärenden att få med rätt personer. Det är inte vid alla ärenden som områdescheferna behöver 
vara med men de får alltid kännedom när det inträffar dessa ärenden. Ibland är det 
områdescheferna som beslutar om vad och vilka som ska vara med men inte alltid. Möten 
med klient och involverade hålls och sedan fattas beslut i ärendet. Det bestäms vem som skall 
göra vad och vilka behov som klienten behöver få tillgodosedda, och vilka insatser som ska 
införas. Ingen av de intervjuade berättar om hur de gör uppföljningar av komplexa ärenden 
efter att de avslutas. Clara berättar att: 

 Vi har ganska mycket komplexa ärenden, där vi har många instanser 
inblandande 



 
 

Det berättas att komplexa ärenden går i vågor, ibland har de fler och ibland mer sällan. Oftast 
har de mera komplexa ärenden inom de egna verksamheterna och kan lösa dem utan att 
blanda in övriga. Det är inte alla verksamheter som stöter på komplexa ärenden lika ofta, utan 
oftast är det Individ och familjeomsorgen som främst möts av dessa när det gäller barn och 
unga. Men alla verksamheter har sin problematik som de ställs för och då och då leder det till 
komplexa ärenden och samverkan mellan enheterna krävs.  

 

Kännedom om rutinen i organisationen 

När det gäller kännedom om rutinen i organisation upplevs den inte så känd av ett par chefer 
vilket kan bero på vertikal och horisontell integrering (dvs. en kombination av både 
samordning och samarbete). Inom hierarkiska organisationer fattas beslut på hög nivå och 
implementeras på lägre nivåer. Denna integrationsform kallas för samordning och har en hög 
grad av vertikal integrering samt låg grad av horisontell integrering. Ingela uttrycker sig 
följande om vad hon tror om rutinens kännedom i organisationen: 

Jag har försökt att ta den ända ner till mina medarbetare, min underställda 
personal att det är efter denna vi jobbar. Så jag tror att de flesta 
verksamheter både chefer och medarbete känner till den, kanske inte 
ordagrant vad som står i den, utan de vet att det finns något att falla tillbaka 
på 

Kanske är det så att Ingela menar att den inte är direkt känd för alla. Anneli säger följande:  

Jag tror inte det, det är något som vi chefer sakta men säkert måste 
implementera 

Annelie menar att det är viktigt att öka dialogen, kanske inte spridningen av rutinen i själv för 
rutinen har gått ut till samtliga chefer. Men hur alla sen har informerat sin underställda 
personal vet hon inte.  

Övriga intervjuade chefer, berättar att de tror att rutinen är ganska känd inom organisationen. 
De anser att samverkan har fungerat tidigare då den inte fanns, men att nu efter att de fått tagit 
del av denna så har det fungerat något bättre och underlättat arbetssättet. De berättar att det är 
en stor hjälp att ha något att falla tillbaka på. Innan ledningsgruppen införde rutinen och 
riktlinjerna så fick de ta del av den på remiss och därmed fått tycka till om den och Berith 
säger: 

Vi har gjort den tillsammans 

Susanne berättar att den processades innan den lades fram och därför bör de flesta ha 
kännedom om vad som står i den, sen är det upp till varje chef att se till att den lyfts fram och 
att personalen får kännedom om den. Delaktighet ökar känslan att de äger rutinen och att de 
ges möjlighet att påverka sitt arbete. 

 

Förbättringar med rutinen  

Ingela tycker att rutinen är bra och menar att de problem och svårigheter som inte fanns i 
Kalix för 10 år sedan finns idag. Exempel på det är att det idag finns hemlösa äldre 
människor, och yngre personer som är multisjuka. Hon menar att de måste revidera det 



 
 

underlag de har för att det kommer nya klienter med nya problemområden. Hon säger att det 
inte blir så stora förändringar som de behöver göra, men att de kanske måste utöka till fler 
kontaktvägar, så vetskap om vart man vänder sig när det gäller till exempel 
bostadssituationen, eller vem på tekniska förvaltningen man ska kontakta. Idag känner inte 
alla till det tror hon. Det som behöver revideras beror helt enkelt på vilka nya ärenden som 
inträffar och revidering bör göras för att ta in olika problemområden som inte finns i rutinen 
idag. 

Övriga intervjupersoner är inne på samma linje som personen ovan. Här kommer det som 
gemensamt sades om det som behöver förbättras. Implementering av rutinen och riktlinjerna 
är viktig och det är upp till cheferna att det görs. Det ska vara tydligt från ledningsgruppen 
och via socialchefen och genom områdescheferna som tar ner det till enhetscheferna.  Sista 
steget är att den underställda personalen känner till rutinen för intern samverkan vid komplexa 
ärenden. Komplexa ärenden upptäcks ofta på den nivån, och det är den underställda 
personalen som indikerar och aktualiserar att det finns problem. Det är i flera fall den 
underställda personalen som har mest kännedom om ärendet och om individerna som det 
gäller. Därför anser de att det är viktigt att i alla led i organisationen bör känna till rutinen och 
vem som man kan kontakta och hur går man vidare med ärendet. 

Revidering är ett gemensamt förbättringsförslag som alla intervjupersonerna tar upp. Vad som 
berör ansvarsfördelningen är att den inte är dålig, men kan förtydligas så att verkligen alla vet 
vad de ska göra. En del är lite osäkra på om alla känner till alla vägar vem man kan gå till, och 
då behöver cheferna se till att alla verkligen får den kännedomen.  

Vid snabba beslut kan mandat ställa till det när det behöver beslutas om mycket snabba 
åtgärder och insatser och här är det främst enhetschefer som påpekar detta. Det är precis det 
som Danemark (2000) menar att det även kan uppstå problem – när beslut ska fattas av alla 
med olika beslutsbefogenheter. Resultatet av problem somuppstår inom dessa fält är när fälten 
överlappar varandra i ansvars- och beslutsfrågan samt genom vilka premisser ett arbete ska 
ske. Inom organisationer ligger beslutsbefogenheter på olika nivåer och det är där som 
Danermark (2000) menar att vissa måste prata med sina överordnanden innan de kan ta ett 
beslut och andra i gruppen själva kan fatta beslut, vilket i sin tur skapar obalans i gruppen. 
Cheferna uttalar sig inte att det ställer problem i gruppen men att det kan ställa till problem.  
Problem skapas även när det förekommer brister i ledningsfunktionen. Skälen till detta kan 
variera men som exempel kan det vara att ledningen tror att när en uppgift väl är utformad så 
sköter gruppen i samverkan sig självt trots att erfarenhet visar att en ledning ska ha en aktiv 
roll enligt Danermark (2000).  

När det gäller uppföljning och utvärdering av rutinen berättar intervjupersonerna att de bör 
göras varje år till vartannat år. Det beror lite på hur många komplexa ärenden som inträffar. 
En del år kanske de knappt har några sådana ärenden och sen nästkommande år har väldigt 
många. Men det som de kan tänka sig för slags uppföljning är att via enhetscheferna skicka ut 
en enkät som alla chefer måste fylla i. I den enkäten ska det ges utrymme att ges förslag på 
förbättringar och annat som behöver lyftas fram, då inte alla enhetschefer sitter med i 
ledningsgruppen och får på så sätt sin röst hörd. Enhetscheferna kanske upplever andra saker 
än de enhetschefer som ingår i ledningsgruppen.  Såhär utrycker sig en av cheferna varför 
uppföljning och utvärdering behövs: 

 Man blir ju ofta hemmablind, och tror allt fungerar felfritt och bra… men 
det är farligt att slappna av för mycket  



 
 

Det kan vara som Danemark (2000) skriver om att, ledningen tror att när en uppgift väl är 
utformad så sköter gruppen i samverkan av sig självt trots att erfarenhet visar att en ledning 
ska ha en aktiv roll. Det är därför det är så viktigt att alltid ha uppföljningar och utvärderingar, 
det är via dem som möjligheterna att alltid aktivt arbeta framåt ges och eventuella fel och 
brister upptäcks. Cheferna är eniga om att deras klienter blir bättre hjälpta när de jobbar på 
detta sätt och sätter fokus på samverkan och hur samverkan fungerar mellan dem. De berättar 
att vissa klienter t.o.m. uttalar om hur nöjda de är med vad som gjorts för dem. Vissa av dem 
har kunnat uttala att de är jätte nöjda, alla kan inte det att förklarliga skäl. Maj-Lise säger: 

Vi har de som är otroligt tacksamma  

Maj-Lise menar att när de kan hjälpa en individ på bästa sätt så har de gjort ett bra jobb. 
Klienternas upplevelser av att de faktisk blir hjälpta och att de är tacksamma är ett kvitto på 
att det här är fungerande. Många av klienterna kan ha blivit brända tidigare av samhället och i 
kontakt med myndigheter, och har väldigt svårt att lita på att denna gång får de faktiskt hjälp.  
Detta innebär en kvalitetsäkring för hela vår organisation om vi delar samsyn säger Annelie, 
och att på detta sätt undviker de den så kallade gråzonen och deras klienter faller inte mellan 
stolarna lika ofta. Intervjupersonerna menar att för varje nytt ärende som deras organisation 
ställs för går det lättare och lättare. Fokus i deras arbete är på individen och att den ska må bra 
och få det stöd och hjälp den har rätt till. 

 

Handlingsutrymme  

Alla åtta intervjupersoner är eniga om att deras professioner har betydelse för 
samverkansarbetet. Men de upplever inte att deras organisationstillhörighet spelar någon stor 
roll i samverkansarbetet. Här beskriver Ingela och Gunilla att: 

Min underställda personal litar på mig och att jag ska ha svaret många 
gånger eftersom att jag är chef 

Ibland har min underställda personal större kännedom i ärendet, än vad jag 
har om hur vi bör tänka och göra 

Det Ingela och Gunilla vill säga med det här är att ofta blir man som chef tillfrågad vid 
komplexa ärenden av sin underställda person, då är det viktigt att lyssna på vad de har att 
säga. Med det menas att när deras personal vänder sig till dem om hjälp, när t.ex. de har 
aktualiserat ett ärende så kan de komma fram till ett gemensamt beslut som hon som chef 
verkställer, men som grundar sig på sina medarbetares kunskap om vad som bör göras i 
ärendet.  

De berättar vidare att de ofta blir tillfrågad. Vad tycker du? Hur ska vi göra? Men det handlar 
om att deras redan kunniga medarbetare inte litar på den kunskap och erfarenhet som de har. 
Intervjupersonerna säger att de känner att sina medarbetare både ovanför dem som nedanför 
dem, lyssnar på vad de har att komma med. Lipsky's (1980) gräsrotsbyråkrati beskriver hur 
olika maktpositioner i en verksamhet samspelar. Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky 
tjänstemän som har en direkt kontakt med en klient och som i samband med detta har 
möjlighet att utöva makt. Dessa tjänstemän har en relativt stor handlingsfrihet trots att de styrs 
av en verksamhets direktiv på hur arbetet ska utföras (Tham 2008; Meeuwisse 2006). 

Så här säger cheferna om hur de uppfattar att sina överordnade och ledning lyssnar på dem. 
De är överens om att de har en bra ledningsgrupp som lyssnar på dem. När de har komplexa 



 
 

ärenden och när de behöver hjälp så hjälper områdescheferna dem att fatta beslut som är 
grundade på den information de lämnar över och ett beslut kan fattas. Det är sällan de ställs 
inför konflikter i samverkan och sker det kopplas områdescheferna och eventuellt deltar 
socialchefen och det brukar inte vara problem att lösa konflikterna.  

Som Danermark (1999) beskriver att det finns många svårigheter med samverkan men istället 
för att vara oense om hur arbetet ska gå till så bör professionernas synsätt slås samman och 
skapa en helhetsbild kring problematiken och vad som bör göras. Samtliga intervjuade anser a 
över lag att samverkan är någonting positivt i deras arbete, men de beskriver ändå en viss 
svårighet. En svårighet för samverkan menar en intervjuperson är när personer i olika 
verksamheter slutar sitt arbete eller byts ut. Cheferna berättar att: 

Det är oerhört viktigt med rätt man på rätt plats, en person som det inte går 
att samarbete och samverka med… ja då går det bara inte 

Samverkan är personberoende, det är viktigt att ha förståelse för varandras 
situationer och att vi visar varandra respekt 

De inblandade personerna är viktiga, för funkar inte det mellan dem 
fungerar inte samverkan 

Samverkan blir sårbar när den är beroende av personerna som samverkar och hur den fungerar 
mellan människorna, och eftersom professionerna jobbar så pass nära varandra så tar det ett 
tag innan den personliga kemin, som är viktig för samverkan byggs upp mellan de 
yrkesverksamma. Det kan då också ta en viss tid innan arbetet blir så effektivt som det var 
förut. Om en yrkesverksam då slutar sitt arbete eller byts ut så ska denne ersattas av en annan 
person som kanske inte har samma synsätt som den föregående. Det går då att tänka sig att 
samverkan då eventuellt blir lidande och tar ett tag att bygga upp mellan nya arbetskollegor. 

 

Professionstillhörighet  

Under alla intervjuerna på respektive arbetsplats ombads samtliga att berätta hur de generellt 
sett uppfattar att samverkan mellan professioner fungerar och om möjligt även ge exempel. 
Under samtalet med cheferna var en av åsikterna, att de grundläggande kunskaperna om hur 
man samverkar finns, då de inte brukar gå över varandras ansvarsområden. Annelie säger att: 
 

Vi klampar inte på varandras områden  
 
I enlighet med Grape´s (2006) beskrivning gör inte socialförvaltningens olika enheter 
domänanspråk på varandras ansvarsområden, utan man har förståelse för varandra, om de gör 
anspråk på varandras områden så ökar det egna handlingsutrymme och den andres 
handlingsutrymme minskar. Det är svårt att uppleva det egna området minska, och det kan 
förklara varför de inte gör domänanspråk. 
 
Chefernas olika professioner är en faktor som påverkar handlingsutrymmet för de 
involverade. För att samverkan skall fungera måste professionerna arbeta mot samma mål. De 
intervjuade upplever inte att olika typer av hierarkier i sin organisation och skulle vara ett 
bekymmer för få andra att lyssna på dem. Utifrån deras professioner ges tolkningsföreträde 
när det behövs och det ger ett större handlingsutrymme hos samtliga professioner i 
organisationen. Professionen är de som genomför arbetet i verksamheterna. Det skapas ett 



 
 

mervärde genom samverkan, när flera kompetenser används i ett gemensamt komplext 
ärende. Följande uttrycker sig Åsa: 

 

 Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra 

 

Sekretess 

Huruvida sekretessen på verkar samverkansarbetet säger intervjupersonerna att de har haft 
upp det och diskuterat hur de ska tänka kring det. När det har ärenden behövs det inte alltid 
röjas på sekretessen. Klienten styr medgivandet Åsa och berättar: 

Man får aldrig glömma att även om vi har en vilja, så är det inte det som ska 
styra, men vi kan alltid motivera och försöka initiera saker och ting, men det 
är brukaren vi skall utgå ifrån 

Genom att de oftast är ärenden som har flera olika verksamheter inblandade, så har de 
möjlighet att prata utifrån sekretessen och frångå den, om det bedöms att de måste göra det. 
Men det måste alltid ha den enskildes medgivande, för de får aldrig börja jobba med ett 
ärende om den individ det handlar om inte ger sitt medgivande. Så här säger Susanne och 
Klara:  

Vi får ju aldrig göra något emot deras vilja 

Vi måste se i brukarens alla delar och sen kräver det att brukaren vill det här 
också, de ska ju ge sitt medgivande runt all samverkan i ärendet. Det kan ju 
ibland vara ett hinder att de har blivit lite brända i samhället  

Berith berättar att sekretessen inte utgör något hinder i de flesta fallen, och att brukarna 
många gånger att: 

det här blir nog bättre för mig, om jag tar emot hjälpen 

Cheferna är överens om att det inte upplever att sekretessen ställer till det för dem när de 
samverkar och Annelie säger såhär: 

Nej jag tycker inte det är något hinder, vi har ju alltid brukaren med oss. Det 
går ju inte som att göra något, om vi inte har brukaren med på tåget 

 

Organisatoriska förutsättningar för samverkan 

Cheferna säger de att de försöker att arbeta efter syfte och målsättningar för att få 
samverkansarbetet att fungera så felfritt som det är möjligt. Genom det som sagts och det som 
kommer fram är att de är nöjda med sin ledningsgrupp och de anser att de tillsammans har de 
rätta förutsättningarna att samverka med varandra. Maj-Lise tycker följande: 

Finns det inte förutsättningar för det måste vi ju skapa det 

De som inte sitter med i ledningsgruppen säger att genom att de fått vara med och tycka till 
när de skickade ut rutinen för komplexa ärenden på remiss innan, så har de tagit del av deras 



 
 

åsikter och synpunkter och utifrån allas kunskaper och erfarenheter tagit fram ett bra material 
att jobba efter. De kan ha livliga diskussioner men det är viktigt att lyssna på varandra oavsett 
vart i ledet man arbetar.  

Ingen av cheferna uppfattar som att de blir styrda så i den grad att det påverkas samverkan. 
Däremot säger det att de har lagar och förordningar att förhålla sig till, och de är till för att 
följa. Det är ingen som påtalar det skulle vara ett problem. Socialförvaltningen kan upplevas 
som en gräsrotsbyråkrati som ställs inför en tudelad roll, där den ena präglas av en 
myndighetsutövande roll som består av tydliga direktiv och den andra som kännetecknas av 
ett uppdrag som går ut på att ta hänsyn till den enskilde klienten och hitta individuella 
lösningar till dennes problematik (Tham 2008; Johansson 2003; Lipsky 1980). Vidare menar 
Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater arbetar med en hög grad av osäkerhet till följd av det 
komplexa uppdraget; människor, men även för att deras roll ofta kännetecknas av att snabbt 
fatta beslut. Att reglera arbetet på förhand i en gräsrotsbyråkrati är nästintill omöjlig då arbetet 
utmärks av komplexa och oförutsägbara situationer.  

 

Ansvarsfördelning 

Det framkommer att samtliga intervjupersoner tycker att ansvarsfördelningen vid komplexa 
ärenden fungerar bra. Däremot kommer det fram att samverkan med Landstinget så förstår de 
inte socialförvaltningens och kommunens ansvar och detta kan snarare leda till domänkonflikt 
med andra än sin egen verksamhet. Problemet med landstinget är att de finns olika tolkningar 
och då inkräktar de på deras ansvarsområde. Här är de överens om att det måste förbättras och 
förtydligas så att samverkan mellan dem flyter på bättre. Samtidigt som de tycker det fungerar 
bra när det gäller en tydlig ansvarsfördelning så menar de att det ändå måste bli bättre på att 
veta hur de samverkar med andra, hur ser andra områden ut och hur jobbar de? Har de den här 
informationen, och hur de ska gå tillväga när de ser och upptäcker saker och finns det något 
som de saknar? 

Några av intervjupersonerna menar att de kan vara en nackdel att de sitter så utspridda ifrån 
varandras enheter och därmed minskar medvetenheten av varandra och vad och vem som gör 
vad. Dessa önskar att de kände till verksamheterna mera. Vad gör de på ekonomi, tekniska 
förvaltningen som ett exempel. Medan några andra säger att de gillar deras utspridhet. Clara 
säger följande: 

Jag tycker det är ett bra sätt vi är placerade att jobba  

När frågan om ansvarsfördelningen ställdes till Ingela sa hon följande:  

Du fick mig att fundera hur vi jobbar gränsöverskridande över kommunen, 
det är ju samhällsmedborgarna vi har lön för, att ge den bästa servicen. Men 
hur samverkar vi?  

Det Ingela menar med det är att hon funderar på hur vet andra områden i kommunen hur de 
samverkar? Hur jobbar de? Har de fått ta del av denna rutin och riktlinjer? Kanske borde hela 
kommunen arbeta efter detta, och finns det något som de saknar?  

 

Lagar 



 
 

Danermark & Kullberg (1999) menar att många verksamheter och organisationers 
lagstiftning och regelverk är fält som både liknar och skiljer sig från varandra. Problem som 
uppstår inom dessa fält är när fälten överlappar varandra i ansvars- och beslutsfrågan samt 
genom vilka premisser ett arbete ska ske.  Inom organisationer ligger beslutsbefogenheter på 
olika nivåer och det är där som Danermark (2000) menar att det även kan uppstå problem – 
när beslut ska fattas av alla med olika beslutsbefogenheter. Resultatet av att vissa måste prata 
med sina överordnanden innan de kan ta ett beslut och andra i gruppen själva kan fatta beslut, 
skapar i sin tur obalans i gruppen. Gunilla ger ett exempel på när en obalans kan uppstå: 
 

Det som är att det ibland är lite otydligt med, till exempel hälso och 
sjukvårdslagen och det kan vara svårt för oss att ha samverkan med andra 
instanser utöver dem inom socialförvaltningen, som t.ex. landstinget 

Berith har däremot inte upplevt en sådan ombalans i samverkan: 

Det har jag aldrig tänkt på, att lagarna skulle kunna ställa till det 

En del av de intervjuade tycker att lagarna kan ställa till det medan den andra hälften inte 
tycker det. De måste ju följa de förordningar och lagar som finns, och kan till och med 
underlätta i när de ska fatta beslut.  

 

Ekonomi 

Alla intervjuade säger att ekonomin kan ha betydelse för hur samverkan mellan dem fungerar. 
Men däremot går deras meningar isär när det gäller huruvida mycket den ekonomin kan 
påverka samverkansarbetet. Fyra chefer beskriver ekonomins betydelse för samverkan 
följande: 

Resurserna är ju begränsade och vi måste hitta möjliga vägar inom ramen 
för de resurser som finns tillgängliga 

Det är ju såhär att vi får order uppifrån och ibland måste vi dra in för 
budgeten går ju inte alltid ihop. Det är ju sådant som händer hela tiden och 
det är ju klart det kan påverka och försvåra då 

Ibland upplever jag att budgeten kan påverka och motverka syftet med 
samverkan 

Man kan ju tycka det, att det kan ställa till det ibland. Att de håller på sina 
pengar, så är det säkert. Det är ju ekonomi i mångt och mycket i det vi gör 

Ekonomin kan spela roll och Ingela menar att man vill försöka hålla den budget man är ålagd 
att hålla, och det är deras uppdrag som chef att se till det. Under intervjuerna kommer det 
fram att budgeterna har stor betydelse och att det finns ett mitt och ditt tänk. Susanne och 
Gunilla berättar följande:  

Vi sätter ju aldrig någon brukare på pottkanten, vi hjälper ju dem och månar 
om dem. Men vi får motivera varför budgeten inte hålls 

Mitt och ditt, så var det ju, och mycket det här att man har ett budgettänk, 
tänkt ekonomiskt 



 
 

 

Samtidigt som de har fått denna rutin och riktlinje för dessa komplexa ärenden som kostar 
pengar, så kan de motivera på ett helt annat sätt vid deras budgetuppföljningar att nu har det 
gått X antal kronor över budget på grund av, och då kan de visa och motivera det.  

En av de intervjuade berättar att det som är ekonomiskt för deras verksamhet, behöver ju inte 
vara det för resten av samhället. Hon berättar vidare att de måste tänka lite bortom, förutom 
att de tänker på sin egen verksamhet, så måste de tänka på vad som är bra för kommunen och 
det är ju därför så viktigt att de samverkar mellan varandra. Det är ju kanske det som är mest 
ekonomiskt för kommunen, kanske inte för socialförvaltningen men för kommunen i det långa 
loppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 Diskussion 

Min intention med denna c-uppsats har varit att underöka hur chefer från socialförvaltningen i 
Kalix upplever hur deras samverkan fungerar med utgångspunkten i rutinen om komplexa 
ärenden. Jag har utgått utifrån mitt syfte och frågeställningarna: 

• Hur fungerar rutinen om samverkan internt inom socialförvaltningen i Kalix?  
• Vilka faktorer har betydelse för en fungerande samverkan utifrån chefernas 

perspektiv?  
• Finns det något i rutinen som behöver förbättras?  

 

Det två begreppen samarbete och samverkan används mycket inom organisationer och därför 
är det viktigt att ha kunskap om människan i en organisation. Individer och organisationer 
samarbetar och samverkar i symbios. Organisationer har ändå en självständig existens då den 
Inte är beroende av en enskild individ eftersom individen kan bytas ut. En organisation 
kan dock inte överleva utan individer då organisationen är beroende av individers enskilt 
värdefulla handlingar som agerar för organisationens räkning (Ahrne, 1994; Johansson, 1997). 
Organisationer har en dubbel karaktär, dvs. både individens och organisationens (Ahrne, 
1994) och tillsammans utgör individen och organisationen en helhet genom gemensamma 
handlingar (Johansson, 1997). Det finns tre olika former av samverkan mellan dessa 
organisatoriska kentaurer: samverkan mellan individer i samma organisation, exempel på 
detta är samverkan inom en socialförvaltning. Den andra formen är samverkan mellan 
individer i olika organisationer som till exempel mellan socialförvaltningen och någon av de 
samverkande verksamheterna. Den tredje formen av samverkan sker utanför organisationen, 
som till exempel konferenser. Viktigt att påminna sig om är att organisationer inte är 
fullständiga utan ständigt förändras i samarbete och samverkan (Ahrne, 1994). 
Det går att utläsa utifrån resultatet att kommunikationen mellan enheterna är en viktig och en 
relativt stor del i samverkans arbete, t.ex. att rutinerna utformas tillsammans och svårigheten 
att nå ut i hela organisationen.  
 
Begreppet homogenitet förklaras enligt nyinstitutionalismens begrepp organisationsfält och 
isomorfism. Omgivningen skapas samt skapar organisationer dvs. organisationsfält som i 
korthet kan beskrivas som organisationer inom samma bransch, organisationer som har 
liknande uppdrag och gemensamma idéer. Isomorfism handlar om hur organisationer blir mer 
lika varandra (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Normativ isomorfism formar organisationen 
genom professionalisering. Utbildade yrkesutövare som cheferna sätter en prägel på 
organisationen genom förvärvade kunskaper och värderingar som delas av andra inom 
professionen, vilket bidrar till en likartad utformning. En normativ isomorfism är normer och 
värderingar som finns inom organisationsfältet och inom den egna organisationen.  
 
Socialförvaltningen och dess samverkanspartners möter i respektive verksamhet en gemensam 
nämnare, klienterna. Tillsammans tillhör de olika verksamheterna samma organisatoriska fält, 
människobehandlande organisationer. Organisationer skapar tillsammans ett fält och handlar 
därmed inte självständigt då organisationerna konstant avspeglar det specifika fältet. Ett krav 
på homogenisering ställs och isomorfism blir en följd (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Det 
kommer i uttryck runt rutinen och hur de jobbar på socialförvaltingen. 
 
Enligt Westrin (1986) finns det fyra former av samverkan; koordination, kollaboration, 
integration och samverkan. Kollaboration bygger på ”särskiljande som princip” dvs. att 



 
 

organisationer och myndigheter likt socialförvaltningen och dess samverkanspartners har både 
gemensamma icke gemensamma ansvarsområden. 
 
Samverkan kring komplexa ärenden är även ett exempel på samarbetsmodellen integration, 
dvs. sammansmältning eftersom att socialförvaltningens verksamhet leds av en styrgrupp 
(ledningsgruppen) och har gemensamma ansvarsområden. Inom hierarkiska organisationer 
fattas beslut på hög nivå och implementeras av lägre nivåer (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2007) och så fungerar det hos socialförvaltningen i Kalix. Att kunna skapa kontakt och 
behandla klienter på rätt sätt är socialförvaltningens fokus. 
 
Samverkan mellan myndighetsgränser är inget nytt i välfärdsstaten (Danermark & Kullberg, 
1999). Målen och motiven till att samverkan lyfts fram i många sammanhang är som nämnts 
flera. I detta sammanhang handlar det om att, med rätt grundförutsättningar bättre bemöta 
behoven hos socialförvaltningens klienter. Här krävs att alla aktörer, dvs. socialförvaltningen 
och dess samverkanspartners har en gemensam bedömning och en samordnad plan för att 
kunna bemöta och behandla den dels komplicerade målgruppen, men så även förhindra att 
individer ”hamnar mellan stolarna”. I och med införandet av den nya rutinen anser de 
intervjuade cheferna att deras sätt att hantera komplexa ärenden är effektivt och att deras 
klienter får bättre hjälp. Att samverka är enligt Danermark, (2000:15):  
 

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 
klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte 
 

Under intervjuerna fick samtliga möjligheten att beskriva vad samverkan betyder för dem.  
Samtliga berättade att de har ett gemensamt mål, eller, att man har samma riktning helt enkelt 
och bidrar med sin bit, alla till en helhet. Ytterligare svar som mottogs på definitionen av 
samverkan från de övriga intervjuade var bland annat att: kunna prata med varandra och 
stötta, ge och ta åt båda hållen, respektera varandras kunskaper, möjligheter och skyldigheter 
samt veta exakt till vem man ska vända sig till i en speciell fråga. Trots dessa beskrivningar 
från de intervjuade kanske det inte är så självklart hur detta i praktiken ska ske. Alla 
professioner har enligt Lipsky (1980) sitt handlingsutrymme att arbeta utifrån.  
 
Att samverka är inte problemfritt och många gånger kan det vara både svårt och besvärligt. 
Problem mellan de samverkande uppstår ofta när verksamheter har grundläggande skillnader 
så som skilda lagstiftnings- och regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller samt 
organisation (Axelsson & Bihar Axelsson, 2007). Problem som ofta uppstår inom fältet 
lagstiftnings- och regelverk är när de olika fälten (verksamheterna) överlappar varandra i 
ansvars- och beslutsfrågan samt genom vilka premisser ett arbete ska ske (Danermark & 
Kullberg, 1999). 
 
Faktorer som påverkar lyckad och misslyckad samverkan är olikheter, hierarkiska positioner, 
osäkerhet om gränser mellan olika verksamheter, och de kan vara faktorer som skapar 
konflikter. Relationer har en tendens att bli konfliktfyllda i en organisation där integrering och 
samverkan är påtvingad. När man bevarar sin identitet och samtidigt visar respekt för parters 
skilda kompetenser är det en framgångsfaktor, en fullständig sammansmältning däremot leder 
ofta till sammanbrott. Det finns också ett värde att veta varför man skall samverka, samt att 
det finns klara och uppnåeliga mål och att man kan se konkreta resultat av samverkan. Den 
gemensamma samverkan anses enligt de intervjuade cheferna som effektivt. Dock fanns 
önskemål om att kontakten med övriga verksamheter som inte ingår, gärna kunde få vara mer 
personlig och att man skulle få mer kännedom om dessa. Bättre kännedom om varandras olika 



 
 

områden som kom fram att vissa chefer saknar, kan förhindra en förtroendekris och förbättra 
den kollaborativa förmågan om man har en arbetsform som bygger på olikheter istället för 
likheter men där man har respekt för varandras olikheter.  
 
 
 
I denna undersökning visar resultatet bland annat att socialförvaltningen upplevde att de 
grundläggande kunskaperna om hur man samarbetar finns då verksamheterna inte inkräktar på 
varandras ansvarsområden. Om aktörer inom ett verksamhetsområde inte kommer överens 
kallas det enligt Grape (2006) för domänkonflikt, och för domänkonsensus när aktörer 
kommer överens. Det verkar som att de hittat ett gemensamt synsätt att bedriva samverkan 
och på så sätt uppnår de domänkonsensus när de samverkar internt runt deras komplexa 
ärenden, och som därmed kan förhindra att domänkonflikter uppstår. 
  
Samtliga intervjupersonerna ser stora fördelar i samverkan, och de menar att för att kunna 
skapa en helhetsbild kring ett problem krävs olika professioner med olika kunskaper och 
synsätt.  Cheferna menar dock att det finns hinder kring samverkan som främst kan bero på 
sekretess, regelverk och ekonomi och att samverkan är person beroende.  Intervjupersonerna 
menar även att samverkan är en stor del av deras arbete och är något som de inte skulle klara 
sig utan. Studiens syfte, med att förklara hur cheferna utifrån deras professioner ser på 
fenomenet samverkan. Frågan om hur samverkan fungerar internt hos dem när det rör 
komplexa ärenden anses besvarad. Det ställs krav på kompetens och kunskap i samverkan. 
Samtliga chefer anser att samverkan med varandra är otroligt viktigt och givande för deras 
fortsatta arbete. Rutinen uppfyller det den ska och fungerar som en trygghet för både cheferna 
och sin underställda personal. Cheferna upplever den som bra men att det finns förbättringar i 
hur den implementeras för att öka kännedomen om den. De ser gärna att den revideras 
eftersom nya problemområden dyker upp och med jämna mellanrum att det görs både en 
uppföljning och utvärdering av den. 

Det kan tänkas att ett problem är just att handlingsutrymmet hos socialförvaltningen är 
begränsad. Att hantera människors svåra livssituation och få den att ”passa in” i lagstiftningen 
på ett sätt som gör det möjligt att hjälpa klienten är inte lätt. Därför är det viktigt ur 
demokratisynpunkt att lagarna och rutinerna ständigt förändras i lyhördhet för människors 
föränderliga behov.  

 

Diskussion om valet av teoretiska utgångspunkter 

Min teoretiska utgångspunkt var organisationsteori om samverkan och begrepp som 
handlingsutrymme, profession och organisation. Dessa har fungerat som mina analysverktyg 
för att tolka vad åtta chefer i socialförvaltningen i Kalix säger om hur samverkan mellan deras 
enheter fungerar. I teorin om samverkan i institutionalismen får den enskilda personerna 
egentligen en ganska litet plats av studiet av en organisation. Det bruka oftast vara ett större 
fokus på organisationen i helhet, och därför använde jag mig av dessa teorier. Jag har belyst 
hur de enskilda cheferna ser på sin roll och hur man tillsammans bedriver samverkansarbetet 
hos dem när de möts av komplexa ärenden. 

 

Diskussion om den valda metodens fördelar och begränsningar 



 
 

Det är alltid svårt att generalisera resultaten från en kvalitativ intervjuundersökning och 
eventuellt, kan man välja en annan angreppsvinkel eller ställa andra frågor. I forskarvärlden 
försöker man ofta att generalisera undersökningsresultatet. Då syftet med uppsatsen var att 
undersöka hur åtta chefer upplever att deras interna samverkan fungerar, när de möts av 
komplexa ärenden, så var det valda tillvägagångsättet ändamålsenligt.  

Dock kan man ställa sig frågan varför och av vilken betydelse har det att inte alla chefer 
deltog? Hur ser de på samverkan och anser de den vara viktig? Vilka effekter uppstår i och 
med att de inte deltog i undersökningen? Vilka av de intervjuade enheterna har störst 
respektive minst behov utav samverkan? I vilken utsträckning anser de att samverkan behövs? 
Vad anser de om rutinen och riktlinjerna? Anser de att klienterna blir bättre hjälpta? Med 
tanke på att flera av de intervjuade upplever att det händer att det brister i samverkan mellan 
verksamheterna, hade det varit en fördel att de övriga cheferna i socialförvaltningen fått 
komma till tals och ge sin uppfattning.  
 

Vidare forskning 

Genom min litteratursökning upptäckte jag att det finns mycket med forskning om samverkan 
och organisation. Däremot saknar jag forskning inom samverkan inom socialförvaltning 
överlag. Det vore intressant att jämföra kommuner och län i Sverige och se om det går att 
hitta en röd tråd för en fungerande samverkan, och kanske en generell modell och förslag på 
rutiner och riktlinjer just avsedd för komplexa ärenden. I denna uppsats behandlades de åtta 
intervjudes upplevelser av samverkan. Hur socialförvaltningens klienter upplever samverkan 
skulle kunna vara ett förslag till fortsatt forskning. Att utifrån klienternas perspektiv få en bild 
av deras upplevelser.   
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Ädelreformen)  
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Bilaga 1 Rutin 

 

Rutin för samverkan kring klienter/brukare med 

komplexa ärenden inom socialförvaltningen 

 

Vi har inom socialförvaltningens ärenden som berör flera olika verk-
samheter/avdelningar. För att säkerställa att dessa klienter/brukare får stöd och 
hjälp de har rätt till ska personal inom socialförvaltningen arbeta efter denna 
rutin för samverkan. Områdeschefen inom respektive område, ÄO, S&O och IFO, 
enhetschefer för HSL och  biståndsenheten ska informeras om behovet av 
samverkan.   

 

 

   Rutiner för personal  

 

1. Ta initiativ. Var och en som inom sin yrkesutövning upptäcker behov av 
stöd, utredning och insatser för klienter inom socialförvaltningen som rör 
flera olika verksamheter/avdelningar kallar berörda tjänstemän till ett 
samverkansmöte. Områdeschef inom ÄO, S&O och IFO, enhetschefer för 
HSL och  bistånds-enheten ska lämna förslag på lämpliga mötesdeltagare.   
 

2. Agera om klientens/brukarens behov är komplexa. Med komplexa 
ärenden avses frågor som rör flera verksamheter/ avdelningar och där 
stödet behöver erbjudas från flera olika verksamheter/avdelningar. 
 

3. Håll mötet inom 5 dagar. Kallelse till mötet görs av den som tagit 
initiativet till samverkansmötet. Alla kallade måste komma till mötet. 
Mötet leds av den som tagit initiativet till mötet. 
 

4. Upprätta en gemensam plan. Planen ska visa vilka åtgärder/ insatser 
som ska vidtas och vem som är ansvarig för respektive åtgärd/insats. 
Planen upprättas under mötet och samtliga på samverkansmötet får del av 
planen. 
 

5. Utse en samordnare för insatserna. Utse en samordnare för 
åtgärderna/insatsen som koordinerar och samordnar. 

 



 
 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev 

Informationsbrev till dig som ställer upp på intervju. 

 

Jag är en student som går sista terminen på sociologiprogrammet vid tekniska universitetet i 
Luleå. En väsentlig del i vår utbildning är det självständiga examensarbetet, vilken vi just nu 
arbetar med. Jag vill här ge kort information om min uppsatsstudie och forskningsetiska 
principer. 
 

Syftet är att undersöka om socialförvaltningens arbetsmetod när det gäller komplexa ärenden.  

Frågeställningar: Hur fungerar samverkan inom socialförvaltningen i Kalix?  

Vilka faktorer har betydelse för samverkan utifrån de yrkesverksammas egna perspektiv? 

Hur anser de att samverkan kan förbättras? 

Är detta arbetsätt bra och ger det avsedd effekt. Blir klienterna bättre hjälpta med denna 
arbetsmetod?  

 
Tanken är att göra intervjuer med enhetschefer och områdeschefer inom de olika 
avdelningarna. För att kunna genomföra detta vill jag gärna intervjua dig/er. 
Resultatet av alla intervjuer kommer att presenteras som en c-uppsats. 
Allt material hanteras konfidentiellt och kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del 
av den. Materialet kommer endast att användas till den färdigställda uppsatsen, och kommer 
att förstöras när det uppnått sitt syfte. 
Med ditt/ert samtycke spelar jag gärna in intervjun, detta för att med säkerhet kunna återge det 
som sagts. Tanken är att göra intervjuer med enhetschefer och områdeschefer inom de olika 
avdelningarna. Intervjuerna kommer vara omkring 30 min till 60 minuter långa.   
 
Jag är tacksam att du har möjlighet att ta dig tid och är intresserad av att delta.  
Din medverkan är frivillig och som deltagare kan du när som helst avbryta din medverkan i 
studien eller välja att inte besvara vissa intervjufrågor.  Examinator och handledare kan 
eventuellt komma att få tillgång till materialet.  
 
Har du frågor kring min studie eller om något i informationen är oklart är du välkommen att 
kontakta mig.  
 
Med vänliga hälsningar  
Veronica Sundberg Luleå tekniska Universitet 

Kontakt: Veronica mobil nr: 076-773 26 46 el via mail: Versun123@gmail.com 

 



 
 

 

Bilaga 3 Intervjuguide  

Intervjuguide 

 
Inledande frågor  
 
Bakgrund: 
 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Vilken är in befattning? 

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5. Har du erfarenhet av arbete inom olika organisationer? Vilka? 

6.  Har du haft situationer där samverkan med andra organisationer har blivit aktuellt? Kan 
du beskriva, ge exempel? 

 
Samverkan:  
 
 

1. Kan du beskriva hur samverkan går till/sker när ni får ett komplex ärende, där klienten 
behöver stöd från flera organisationer? (enheter/avdelningar)  

2. Vilka för och nackdelar ser du med samverkan? Vad behöver förbättras? 

3. Hur ser rutinerna ut när ni möts av komplexa ärenden? Känner alla till dem? Hur tycker 
du dessa rutiner fungerar? Vad fungerar inte med rutinerna? 

4. Kan du beskriva hur samverkan mellan de olika avdelningarna/enheterna hos 
socialförvaltningen i Kalix går till? Fungerar den? 

5. Behövs samverkan? Av vilken anledning är samverkan inte viktig? 

6. Vad behövs för att samverkan mellan organisationerna ska bli bra enligt dig?  

7. Vilken betydelse tror du sekretessen har för samverkan mellan socialförvaltningen och 
klienterna?  

 
 
Handlingsutrymme  
 

1. Påverkar din professionstillhörighet samverkansarbetet? Lyssnar andra professioner på det 
du har att säga?  

2. Vilka möjligheter har du att själv bestämma över ditt arbete? Har du något exempel på när 
du inte haft möjlighet till det? 



 
 

3. Vilken möjlighet och utrymme har du för att göra egna tolkningar för att hitta de bästa 
lösningarna för att utföra ditt arbete? På vilket sätt är ni styrda av organisationen? Vad är 
det som styr ditt arbete vid samverkan mellan din avdelning och klienter?  

4. Påverkar sekretessen dina möjligheter att utföra ditt arbete när ni/du samverkar med ex: 
klient/socialtjänst. 

5. Om det uppstår konflikter, vem är det då som bestämmer vad ni skall göra? 

6. På vilket sätt får era klienter bättre stöd genom samverkan? 

 
Organisation  
 
 

1. Vilka organisatoriska förutsättningar finns för samverkan? Sakar ni några 

organisatoriska förutsättningar? Hur upplever du att ledningen där du arbetar ser på 

samverkan? 

2. Påverkar/Försvårar de olika lagarna som ni har att följa samverkansarbetet? På vilket 

sätt? 

3. Påverkar de olika budgeterna samverkansarbetet? Hurdå? 

4. Hur ser ansvarfördelningen ut, d.v.s. vem som skall/får göra vad? Är den tydlig? 

Känner alla till dem? 

5. Påverkar din organisationstillhörighet samverkansarbetet?  

  

  

Avslutning: 

Har du något du vill tilläga? Skulle jag få kunna återkomma om jag eventuellt får fler frågor, 
eller behöver få något förtydligat 

 


