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Abstract  
Author: Hanna Haraldsson 

Title: ”You are not able to do everything” – a qualitative study of how specialized organizations 

and possible cooperation affects the work with the clients [Translated title] 

Supervisor: Kettil Nordesjö 

Assessor: Lottie Giertz 

 

The aim of this study is to understand the experience of specialization and cooperation thru the 

perspectives of socialworkers and how it affects their work with the clients. The last 20 years, 

specialization has become more common in the municipalities, from 51% 1989 to 93% 2007. 

When a municipality is specialized there is a need for the socialworkers to cooperate. Although 

the clients tend to not get the service they require, the municipalities becomes more specialized. 

The study is based on a qualitative method and seven persons are included. The theoretical 

framework is founded on ideas from newinstitutional organization-theory, human service 

organizations-theory and the notions collaboration and coordination. The study shows that 

cooperation is important and discussed in the organizations but it is unclear how cooperation 

and the work with the clients should be executed. The study also shows that specialization 

affects the work with the clients both positive and negative. It seems like the clients are referred 

between different units, but the socialworkers still maintain that they want to work in a 

specialized organization. Furthermore it seems like the socialworkers both can and can not 

create a good relation to the client in a specialized organization. The work with the clients and 

cooperation seems to be affected by for example the persons in the organization and their time 

for the work with the clients and cooperation and if they work close to each other or not.  
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Problemformulering  
De senaste decennierna har det sociala arbetet i Sverige utvecklats mot en ökad grad av 

specialisering inom kommunerna (Bergmark & Lundström 2005). 1989 hade 51 procent av 

kommunerna i Sverige någon form av specialisering jämfört med 2007 då siffran var 93 procent 

(Perlinski, Blom och Morén 2012a). Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) förklarar att 

det finns olika förklaringar till förändringen såsom politiska förändringar i form av kommunens 

möjligheter att själva bestämma över förvaltningsorganisationen. I förarbetet till 

Kommunallagen (Justitiedepartementet 2001) beskrivs att det kommunala självstyret ger 

utrymme för lokalt beslutsfattande. Detta innebär att kommunerna kan avgöra hur de vill 

organisera sin verksamhet till exempel i form av vilka förvaltningar som ska finnas och hur 

arbetet i dem ska vara uppdelat. I Socialtjänstlagen 2 kap. 1§ 1st. (2001:453) stadgas att 

kommunerna har ansvar för socialtjänsten inom sitt område och det yttersta ansvaret för att 

kommuninvånarna får tillgång till det stöd och den hjälp som de är i behov av. Det stadgas 

vidare i 5 kap. 7§ 1st. (2001:453) att kommunens socialnämnd ska arbeta för att individer som 

har fysiska, psykiska eller andra betydande svårigheter i sin livsföring ska kunna delta i 

samhällsgemenskapen och leva som andra. Socialstyrelsen (2005) beskriver i en slutrapport att 

det förekommer otydlighet i kommunerna kring vem som har ansvar för att uppmärksamma 

behov samt att motivera och starta ett samarbete såväl internt inom kommunen som externt med 

andra myndigheter, när det gäller målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Vidare finns det behov av ett mer helhetsorienterat arbete för att samordna insatser och 

tillgodose behoven hos varje enskild individ.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning började jag intressera mig för hur kommunens 

organisering och samverkan påverkar de professionellas klientarbete. Med professionella avser 

jag handläggare/socialsekreterare och med klient avser jag personer med psykisk eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis psykos, ångestsyndrom, bipolär sjukdom 

eller ADHD, med samtidig missbruksproblematik, barn eller ekonomiska svårigheter. Grell, 

Ahmadi och Blom (2013) menar att det krävs mer forskning på hur organisationsstrukturen, 

såsom specialisering och integrering, påverkar klientarbetet eftersom att socialtjänsten är en 

avgörande länk mellan stat och medborgare i välfärdssamhället. Specialisering innebär någon 

form av arbetsdelning och fokusering på avgränsade arbetsuppgifter medan integrering innebär 

funktioner och arbetsmetoder som vänder sig till flera målgrupper (ibid.). Blom (2004) förklarar 

att specialisering kan leda till en mer strukturerad kontakt mellan professionell och klient 

samtidigt som helhetssynen kan minska. Integrering kan å sin sida resultera i sämre utredningar 
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samtidigt som det blir bättre kontinuitet och ökad helhetssyn på klientens situation. Blom (2004) 

förklarar problematiken kring detta då individer kan ha komplexa behov som kan vara svåra att 

dela upp på olika enheter och funktioner eftersom de kan höra samman och påverka varandra 

på olika sätt. Vid en delning av problemen på olika specialiserade enheter föreligger det en risk 

att varken klienten eller den professionella förstår situationens komplexitet.  

 

Socialtjänstutredningen (1999:97) beskriver att förutsättningarna för helhetssyn har förändrats 

sedan socialtjänstreformen. ”En grundläggande tanke i socialtjänstlagen var att en nämnd, 

socialnämnden, ska ha det övergripande ansvaret för socialtjänsten i kommunen. 1990-talet har 

inneburit att många kommuner gjort stora förändringar i nämnd- och förvaltningsorganisation. 

Helhetssynen som organisatorisk princip har således inte samma aktualitet som tidigare”. (SOU 

1999:97 s. 217, kursivering i original). Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) förklarar 

att socialtjänstens alltmer specialiserade organisation ökar risken för att individer ”trillar mellan 

stolarna” när problembilden inte stämmer överens med hur problemområdena ser ut som styr 

hur socialtjänsten är organiserad. Om samverkan kring individer med mångfacetterad 

problematik brister kan det leda till motstridiga beslut och bristande kunskap om klienterna då 

varje enskild socialarbetare inte har tillgång till hela problembilden. Bergnéhr (2012) visar 

också att samverkan mellan olika förvaltningar kan vara komplicerat och det är en ständig 

utmaning att arbeta mot gemensamma mål då förvaltningarna är sektorsavgränsade 

verksamheter. Danermark (2000) beskriver samverkan som ”[…] medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 

definierat problem och syfte.” (s. 15, kursivering i original). Trots att specialiserade 

organisationer alltså riskerar att göra att individer inte får ett heltäckande stöd utvecklas 

kommunerna i riktning mot alltmer specialiserade organisationer vilket också, enligt min 

tolkning, borde ställa krav på samverkan inom de olika enheterna i kommunerna för att de 

professionella ska få en helhetssyn och kunna utföra ett bättre klientarbete.  

 

I uppsatsen vill jag förstå hur en specialiserad organisationsform och eventuell samverkan inom 

specialiserade organisationer påverkar socialsekreterares och handläggares klientarbete genom 

att intervjua professionella i olika kommuner om deras upplevelser av specialisering och 

samverkan. Jag menar utefter egna erfarenheter på den verksamhetsförlagda utbildningen samt 

med stöd av tidigare forskning att klienter med en komplex problembild kan vidkännas diverse 

konsekvenser till följd av hur verksamheten och samverkan är organiserad. Grell, Ahmadi och 

Blom (2013) fångar problemets relation till socialt arbete samt dess vetenskapliga relevans: 
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”Orsaken till att frågan om samverkan överhuvudtaget är aktuell inom socialtjänstområdet, är 

enkelt uttryckt att individers livssituation, samt därigenom omfattningen och komplexiteten på 

deras sociala problem, inte alltid kan avgränsas och sorteras utifrån de organisatoriska 

gränsdragningarna” (s. 234).  

 

Syfte 
Syftet med studien är att med kvalitativ metod förstå hur en specialiserad organisationsform 

och eventuell samverkan inom specialiserade organisationer påverkar socialsekreterares och 

handläggares klientarbete med målgruppen personer med psykiska eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som har barn, samtidig missbruksproblematik eller ekonomiska 

svårigheter. Det är alltså samverkan inom specialiserade kommuner som är i fokus och inte 

samverkan med externa aktörer.  

 

Frågeställningar 
Hur upplever socialsekreterare och handläggare att specialisering och eventuell samverkan 

inom specialiserade organisationer påverkar klientarbetet?  

 

Vilka hinder och möjligheter för samverkan uppstår i en specialiserad organisation?  

 

Tidigare forskning 
I avsnittet tidigare forskning ämnar jag beskriva delar av den tidigare forskning som finns kring 

samverkan och organisationsformer framförallt i den kommunala organisationen. Artiklarna 

ska belysa specialiserad organisation, integrerad organisation, samverkan och de 

professionellas perspektiv på organisation och samverkan. Jag ska genomföra studien i 

specialiserade organisationer men jag väljer att även innefatta integrerad organisation eftersom 

det är specialiseringens motpart. Tidigare forskning kring samverkan är betydelsefullt eftersom 

specialiserade organisationer inte sällan måste samverka. Vidare är de professionellas 

perspektiv viktigt eftersom det är de som är studiens intervjupersoner och grunden till de 

analyser som ska göras av empirin.  

 

För att hitta det material som refereras har Universitetsbibliotekets hemsida med 

sökprogrammet One Search använts. Vidare har också databaserna Social services abstracts, 

PsycINFO, Academic search premier samt LIBRIS fungerat som källor till material. För att få 
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tag på lämpliga artiklar användes olika sökord, till exempel cooperation, samverkan, 

municipality, kommun, social service och socialt arbete. En del av de artiklar som refereras 

kommer från ett forskningsprojekt, men jag har försökt att hitta även andra artiklar som är 

relevanta för denna studie. Jag valde att ha med flera artiklar från projektet eftersom de tillförde 

relevant kunskap för denna studie. Materialet som erhållits genom studier av tidigare forskning 

tematiseras under olika rubriker för att underlätta för läsaren och skapa en förståelse för vad 

som är det centrala i artiklarna.  

 

Specialiserad organisation kontra integrerad organisation  
Specialiserad organisering 

Bergmark och Lundström (2005; 2007) visar att specialisering kan ta sig uttryck på olika sätt 

såsom funktionell specialisering, intern specialisering och olika enheter. Graden av 

specialisering kan till viss del ses som ett svar på omgivningens krav då en högre press utifrån 

tenderar att skapa en alltmer specialiserad organisation.  

 

Fördelar med specialisering behandlas av Grell, Ahmadi och Blom (2013) som beskriver att det 

blir bättre utredningar och att de kan bli slutförda snabbare (jmf. Blom 2004), ha tydligare 

frågeställningar och vara mer lättlästa. I studien beskrivs att en för bred och integrerad 

socialtjänst inte kan hantera alla målgruppers specifika särdrag och behov. Perlinski, Blom, 

Morén och Lundgren (2011) beskriver att det finns en stark tilltro till uppdelningen av 

arbetsuppgifter i den specialiserade organisationen då det förväntas bidra till högre 

kompetensnivå, precision och kvalitet i klientarbetet. 

 

Grell, Ahmadi och Blom (2013) beskriver specialiseringens nackdelar i termer av att det leder 

till en fragmentiserad och svåröverblickbar välfärdssektor samtidigt som det blir svårare att 

upptäcka klienter med komplexa behov. Det finns också fler administrativa barriärer och det 

går åt mer tid till att samverka med andra aktörer. Bergmark och Lundström (2005) beskriver 

att systemet blir alltmer komplicerat för klienter med mångfacetterad problematik då det krävs 

kontakt med flertalet olika personer för att få hjälp med sin problemsituation. I likhet med detta 

skriver Blom (2004) att helhetssynen minskar vilket kan försämra kontakten mellan klient och 

professionell. Vidare kan också specialisering leda till att andra kompetenser undermineras 

vilket påverkar kontakten med klienten. Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) visar att 

det finns risk att individer ”trillar mellan stolarna” när klientens problembild inte stämmer 
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överens med hur socialtjänstens organisering i olika problemområden ser ut, samtidigt som 

klienten också kan få motstridiga beslut när de professionella inte har hela problembilden.  

 

Integrerad organisering  

Grell, Ahmadi och Blom (2013) förklarar att en integrerad organisation innefattar flertalet 

funktioner och arbetsmetoder vilka vänder sig till flera målgrupper. Morén, Blom, Lundgren 

och Perlinski (2010) beskriver att de professionella i en integrerad organisation intar olika roller 

och samarbetskonstellationer från fall till fall för att tillgodose de behov som förekommer. De 

insatser som formas grundas på den professionella kompetensen och dialogen med klienten 

vilket innebär att klienten får en större del i insatsen. Perlinski, Blom, Morén och Lundgren 

(2011) visar att det finns en genomgående tro på en helhetssyn av individens situation i den 

integrerade organisationen.  

 

Likt en specialiserad organisering finns det fördelar och nackdelar med en integrerad 

organisering. Fördelar är bland annat som Grell, Ahmadi och Blom (2013) likt Blom (2004) 

förklarar att de professionella och klienten får en helhetssyn på situationen. Grell, Ahmadi och 

Blom (2013) visar också att det vid förändringsarbete är fördelaktigt med organisationer som 

har kompetens och mandat att uppmärksamma en klients totala livssituation då det föreligger 

bättre förutsättningar för att utveckla en hållbar relation mellan klient och professionell. Med 

en integrerad organisation har klienten kontakt med färre socialarbetare vilket kan göra det 

lättare för den enskilde att förstå sig på organisationen. En integrerad organisation innebär också 

att klienten blir mer involverad och nöjd med hjälpprocessen. Grell, Ahmadi och Blom (2013) 

visar vidare på integreringens nackdelar. I en integrerad organisation tenderar utredningar att ta 

längre tid samt vara vagare i sin karaktär. Det föreligger också en risk att barnperspektivet 

trängs undan samtidigt som ett integrerat behandlings- och utredningsarbete kan dölja den makt 

som gör sig gällande i myndighetsutövning.  

 

Samverkan  
Mossberg (2014) visar i sin studie att samverkan kan vara tidskrävande men samtidigt placeras 

klienten högre upp på agendan. När samverkan sker skapas en förståelse för de andra 

inblandade och vad det finns för begränsningar. Likt Mossberg (2014) visar Grell, Ahmadi och 

Blom (2013) att samverkan kan vara tidskrävande och ta tid från direkt klientkontakt. De 

förklarar också att det kan förekomma konkurrerande kunskapsanspråk och vara en otydlig 

ansvarsfördelning. Vidare visar Eliasson (2010) att för att minska osäkerheten kring vilken 
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aktör som har ansvar för vad behöver ansvarområdena tydliggöras. Samverkan kan förbättras 

om det sker gemensamma träffar där frågor kring det gemensamma arbetet och rutiner kan 

diskuteras. Blomqvist (2012) förklarar emellertid att det finns flertalet olika faktorer som kan 

påverka samarbetet, exempelvis organisationers olika logiker, oklar intern organisering, olika 

problembilder samt olika förmåga att samarbeta. Morén, Blom, Lundgren och Perlinski (2010) 

beskriver vidare att samverkan i en specialiserad organisation och en integrerad organisation 

skiljer sig åt. I en specialiserad organisation finns det en formaliserad samordning medan det i 

den integrerade organisationen sker en spontanorganiserad samverkan mellan kompetenserna. 

Eliasson (2010) visar dock i relation till detta att det kan vara lättare att samverka med vissa 

personer än andra vilket innebär att samverkan kan vara personbundet, det krävs personer som 

har både kunskap och viljan att samverka för att det ska fungera. Vidare visar Bergnéhr (2012) 

att tvärsektoriell samverkan mellan olika kommunala förvaltningar kan vara komplicerat och 

det krävs tydlighet, avsatt tid och engagemang för att lyckas.  

 

Samverkan kan ske på olika sätt och i olika grad, till exempel genom koordination och 

kollaboration. Boklund (1995) förklarar att koordination innebär att olika verksamheter 

samordnar sig, till exempel att en handläggare från äldreomsorgen lämnar över frågan om 

ekonomiskt bistånd till en socialsekreterare inom det området istället, utan att de har något möte 

eller särskilt samspel med varandra. Hjortsjö (2006) visar att koordinerade insatser har inneburit 

vinstaspekter då resurserna kan användas mer effektivt till följd av att enheterna kan fungera 

avlastande för varandra. Vidare förklarar Boklund (1995) kollaboration som den nivå då genuin 

samverkan börjar ske. Kollaboration innebär att yrkesgrupperna behåller sina ansvarsområden 

och verksamhetsområden, men kring vissa frågor eller klienter sker ett samarbete där parterna 

interagerar med varandra och gemensamt försöker lösa situationen. Grell, Ahmadi och Blom 

(2013) beskriver kollaboration som fördelaktigt för aktörer som befinner sig i olika 

organisatoriska miljöer då de kan göra skillnad genom att arbeta tillsammans. Vidare visar 

Hjortsjö (2006) att samlokalisering å ena sidan kan förbättra samverkan då det kan skapa tillit, 

en vi-anda samt ökad kunskap om varandra. Å andra sidan är det inte en garanti för fungerande 

samarbete och samverkan om inte utbytet är ömsesidigt och samlokalisering kan ses som en 

nackdel för klienten om denne inte vill att alla enheter ska ha kännedom om personen.  

 

Professionellas perspektiv på specialisering kontra integrering  
Perlinski, Blom, Morén och Lundgren (2011) beskriver att svenska socialarbetare har tämligen 

långtgående inflytande på hur verksamheten ska organiseras. Perlinski et al. (2011) förklarar 
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att det förekommer någon form av ad hoc (tillfällig) organisering i specialiserade organisationer 

och i integrerade organisationer för att möta de behov som finns, antingen för att få en 

helhetssyn eller för att erhålla mer specialiserad kunskap. Perlinski, Blom och Morén (2012b) 

visar i likhet med nyss nämnda studie att socialarbetare tillämpar ett kompenserande handlande 

bland annat i val av arbetsmetoder, för att jämna ut begränsningarna av 

organisationsmodellerna. 

 

Perlinski, Blom och Morén (2012a) visar i sin studie att socialarbetare i specialiserade 

organisationer bedömer möjligheterna till att skapa en relation med klienten som små till 

skillnad från socialarbetare i integrerade organisationer som anser att de för det mesta kan skapa 

en stödjande relation till klienten. De möjligheter socialarbetare har att bedöma klienters behov, 

sätta in lämpliga interventioner samt att skapa stödjande relationer är betingat av den 

organisatoriska modellen. Meeuwisse, Scaramuzzino och Swärd (2011) beskriver också hur 

sättet att organisera påverkar klientkontakten. Socialarbetare i specialiserade organisationer är 

strikt styrda av lagar samt regler och det finns en frustration över att inte kunna hjälpa klienterna 

tillräckligt bra. Majoriteten av de nordiska socialarbetarna vill gå mot ett mer integrerat 

arbetssätt.  Samtidigt visar Perlinski, Blom, Morén och Lundgren (2011) att det finns en tanke 

om att de negativa sidorna av specialisering måste accepteras för att få ta del av fördelarna.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  
Sammanfattningsvis visar en genomgång av tidigare forskning att det finns både fördelar och 

nackdelar med specialisering och integrering samt att samverkan kan ses som både något 

positivt och negativt samtidigt som det finns flertalet faktorer som påverkar samverkan och att 

samverkan kan se ut på olika sätt. Det finns viss forskning kring hur organisationsform påverkar 

de professionellas klientarbete och samverkan kring klienter samt vilka möjligheter och hinder 

som föreligger för samverkan i en specialiserad organisation, men det är fortfarande tämligen 

outforskat. Denna studie kan bidra med ökad kunskap från de professionellas perspektiv kring 

hur specialisering och eventuell samverkan inom specialiserade organisationer påverkar 

klientarbetet samt vilka möjligheter och hinder för samverkan som föreligger i en specialiserad 

organisation. Denna studie har en inriktning på specialisering inom kommunen och samverkan 

inom kommunen mellan olika förvaltningar eller enheter vilket är ovanligt då andra studier 

framförallt intresserar sig för samverkan mellan kommun och andra externa aktörer, till 

exempel skola, sjukvårdens psykiatri, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  
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Teori  
I detta avsnitt kommer de teoretiska begrepp som använts för att analysera och tolka studiens 

kvalitativa intervjuresultat att beskrivas. Empirin har analyserats med hjälp av begrepp från 

nyinstitutionell organisationsteori samt begrepp som relaterar till och är kännetecken för 

människobehandlande organisationer. Jag anser att de begrepp jag använder från 

nyinstitutionell organisationsteori samt begrepp som relaterar till och kännetecknar 

människobehandlande organisationer kan tillföra olika dimensioner och perspektiv i analysen, 

samtidigt som de är kompatibla med varandra. I tidigare forskning beskrivs begreppen 

koordinering och kollaboration (Boklund 1995) vilka också används som teoretiska begrepp 

som ett led i att besvara hur samverkan sker i specialiserade organisationer.  

 

Nyinstitutionell organisationsteori  
Begrepp från nyinstitutionell organisationsteori kan tillföra ett organisatoriskt perspektiv i 

analysen och kan som Blom och Grape (2006) förklarar användas för att analysera 

organisationer och deras relationer till omvärlden. För att underlätta förståelsen av begreppet 

organisation och hur det förhåller sig till begreppet institution kommer dessa inledningsvis 

förklaras. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar att en organisation kan liknas 

vid den administrativa förvaltningen som bedriver en rationell och opersonlig verksamhet med 

inriktning mot särskilda mål. En institution är vidare uppbyggd av uppfattningar, normer och 

värden, det vill säga uppfattningar, kunskaper och sådant som tas för givet på ett visst område. 

Ju mer institutionaliserad en organisation är desto mer likartade blir de handlingar som utförs 

inom organisationen eftersom att de som agerar inom organisationen har samstämmiga 

uppfattningar.  

 

Grape (2006) förklarar att institutionella logiker är materiella, kulturella eller symboliska 

utgångspunkter som är styrande för organisering och handling. Organisationer som ägnar sig åt 

likartad verksamhet kan ha olika institutionella logiker, till exempel olika målsättningar, 

förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, vilket förklarar varför det uppstår 

konflikter mellan organisationer som vill samarbeta. Alla enheter i denna studie tillhör 

kommunala förvaltningar, vissa befinner sig i samma förvaltning och vissa i andra 

förvaltningar. Det de har gemensamt som är relevant för studien är att de arbetar med samma 

målgrupp, det vill säga personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som har barn, samtidig missbruksproblematik eller ekonomiska svårigheter, men deras 

målsättningar, förutsättningar samt regelverk för arbetet varierar. Det övergripande målet för 
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enheterna är att värna individens självständighet och att klienten ska må bättre, men delmålen 

och hur de ska uppnås varierar. I studien framkommer att det finns olika logiker på de olika 

enheterna och två nya logiker har skapats med stöd av begreppet institutionella logiker. 

Institutionella logiker används också för att förstå hur specialiserade organisationer och 

eventuell samverkan påverkar klientarbetet samt för att se vilka möjligheter och hinder som 

föreligger för samverkan i en specialiserad organisation.  

 

I arbetet använder jag inte uttalat begreppet verksamhetsdomän men det ligger till grund för att 

förstå begreppen domänanspråk, domänkonflikt och domänkonsensus vilka också har samband 

med institutionella logiker då organisationer gör domänanspråk beroende på vilken logik som 

är rådande vilket leder till domänkonflikt eller domänkonsensus (jmf. Grape 2006). Grape 

(2006) förklarar att verksamhetsdomän innebär det område där organisationer praktiskt ska 

samarbeta. Inom detta område kan sedan olika aktörer göra domänanspråk på att vara de mest 

legitima företrädarna för det arbete som ska utföras. I denna studie innebär det till exempel att 

både missbruksenheten och socialpsykiatrin kan anse sig vara de legitima företrädarna för 

studiens målgrupp och det arbete som ska utföras, för att värna klientens självständighet och 

bidra till att klienten mår bättre. Enheterna kan också ha olika delmål i arbetet och olika sätt för 

hur dessa ska uppnås. Grape (2006) förklarar att det uppstår domänkonflikt när olika aktörer 

gör olika domänanspråk och inte kommer överens. Det kan innebära att aktörerna har olika sätt 

att organisera arbetsuppgifterna och olika definitioner av klienterna. Däremot när aktörerna 

kommer överens om vem som ska göra vad inom verksamhetsområdet uppstår det 

domänkonsensus. Jag menar i relation till detta att om enheterna har samsyn föreligger det 

domänkonsensus till skillnad från om enheterna inte har samsyn då jag menar att domänkonflikt 

föreligger. Begreppen domänanspråk, domänkonflikt och domänkonsensus har använts för att 

förstå hur specialisering och eventuell samverkan inom specialiserade organisationer påverkar 

klientarbetet samt för att förstå vilka hinder och möjligheter för samverkan som föreligger i en 

specialiserad organisation. Begreppen har bland annat skapat förståelse för hur olika sätt att 

samverka kan påverka klientarbetet, varför det uppstår domänkonflikter i vissa fall och 

domänkonsensus i andra fall. De har också ökat förståelsen för varför det är lättare att samverka 

med enheter på den egna förvaltningen än med enheter på andra förvaltningar.  

 

Människobehandlande organisationer  
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att människobehandlande organisationer 

är produkter av välfärdsstaten som ett led i att hålla samman samhället. Hasenfeld (2010) 
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förklarar att människor är råmaterialet för människobehandlande organisationer, vilket skiljer 

dessa organisationer från andra organisationer. Den omvandlingsprocess som personerna 

genomgår definierar dem som organisationens råmaterial. De enheter som deltar i studien är 

människobehandlande organisationer då de arbetar med att utreda klienters behov och fatta 

beslut om olika insatser, till exempel ekonomiskt bistånd, missbruksbehandling och 

boendestöd. Klienterna genomgår en omvandlingsprocess i den meningen att de dels anpassas 

till organisationens struktur och kriterier för målgruppen men också medvetet anpassar hur de 

framställer sig för att de ska erhålla stöd och insatser. Teorin om människobehandlande 

organisationer fungerar i denna studie som en förståelseram för hur de professionellas 

upplevelser kan förstås när organisationen ses som en människobehandlande organisation. 

Människobehandlande organisationer har vissa karaktäristika och en del förekommer i min 

studie, vilka används för att förstå hur specialisering och eventuell samverkan påverkar de 

professionellas klientarbete samt vilka möjligheter och hinder som föreligger för samverkan i 

en specialiserad organisation.  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar att människobehandlande organisationer 

har i uppgift att värna om klienterna och göra det bästa för dem samtidigt som statens och 

samhällets intressen ska tillgodoses. Det har i studien visat sig att intervjupersonerna ställs inför 

olika situationer då klientens intressen kan stå i motsats till statens och samhällets intressen, till 

exempel då den enskilde klienten inte ger samtycke till att kontakter tas mellan enheter. 

Socialsekreterarna och handläggarna har hela tiden klientens bästa att ta hänsyn till samtidigt 

som de har lagstiftning, regler och riktlinjer att följa samt mål som ska uppnås. Att 

människobehandlande organisationer har i uppgift att värna om klienterna och göra det bästa 

för dem samtidigt som statens och samhällets intressen ska tillgodoses kan öka förståelsen för 

hur specialisering och eventuell samverkan påverkar de professionellas klientarbete. Det skapar 

bland annat förståelse för varför de professionella är positivt inställda till specialisering och hur 

de professionella resonerar vid anmälningar. Samtidigt ökar det också förståelsen för hur den 

enskilde klientens samtycke och sekretessen mellan enheter påverkar de professionellas 

klientarbete och eventuella samverkan i en specialiserad organisation samt samlokaliseringens 

betydelse.  

 

Vidare har också relationens betydelse mellan professionell och klient visat sig viktig i studien. 

Relationens betydelse har i studien kunnat förstås och resoneras kring utifrån Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) samt Hasenfeld (2010) som menar att relationen mellan den 
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professionella och klienten är viktig i människobehandlande organisationer för att hjälpen ska 

kunna utvecklas. Hasenfeld (2010) förklarar att relationen mellan professionell och klient bidrar 

till att den professionella kan strukturera och förstå klientens information för att kunna bedöma 

dennes hjälpbehov. Det startar en typifieringsprocess som tilldelar klienten officiellt godkända 

kategorier som bestämmer vilka interventioner som klienten kan tilldelas. Hasenfeld (2010) 

beskriver också att relationens kvalitet blir ytterst viktig till exempel när klienten måste ha 

kontinuerlig kontakt med organisationen och när klientens samtycke är viktigt. I studien kan 

relationens betydelse öka förståelsen för hur specialisering och eventuell samverkan inom 

specialiserade organisationer påverkar klientarbetet. Relationens betydelse ökar förståelsen för 

hur klientarbetet å ena sidan påverkas positivt, å andra sidan hur det påverkas negativt i en 

specialiserad organisation.  

 

Hasenfeld (2010) beskriver också att människobehandlande organisationer sorterar, 

klassificerar och kategoriserar för att skapa någon slags struktur i arbetet och för att anpassa 

klienterna till organisationens strukturer och gränser. Processen sortering, klassificering och 

kategorisering definierar hur klienterna kommer bli förändrade. Klienter som kommer i kontakt 

med människobehandlande organisationer möter olika kontrollmekanismer som begränsar och 

definierar vilka personliga attribut som är relevanta för organisationen och vilka beteenden som 

förväntas. Människorna förväntas alltså passa in på organisationens beskrivning av rollen som 

klient. De som inte passar in eller lyckas leva upp till förväntningarna nekas hjälp eller hänvisas 

vidare. De professionella i denna studie tillhör olika enheter som har olika kriterier för vilka 

som tillhör enhetens målgrupp. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att 

kategorisering av klienter antingen sker utefter den enskilda socialsekreterarens eller 

handläggarens bedömning eller med stöd av olika manualer och bedömningsinstrument, till 

exempel ASI och BBIC. I denna studie bidrar klassificering och kategorisering till att förklara 

och skapa förståelse för hur socialsekreterare och handläggare upplever att specialisering och 

eventuell samverkan inom specialiserade organisationer påverkar klientarbetet, till exempel 

ökar kunskapen och förståelsen för varför klienter bollas mellan enheter i en specialiserad 

organisation. Hasenfeld (2010) förklarar vidare ett annat kännetecken för 

människobehandlande organisationer som är de moraliska överväganden som görs i arbetet. 

Det är svårt att vara helt moraliskt neutral när arbete i en människobehandlande organisation 

ska utföras, exempelvis sker etikettering eller kategorisering som visar klientens status och 

värde gentemot andra. Hur de professionella svarar på klienternas behov är också beroende av 

resurser då de professionella måste avgöra vilka klienter som ska prioriteras. De moraliska 
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besluten fattas oftast inte opåverkade av något annat utan de är ofta inbäddade i organisatoriska 

rutiner och de blir en del av den osynliga handen som kontrollerar de professionellas beteende 

och agerande. En del av studiens resultat kan förstås av att de professionella påverkas av 

organisationen utan att de är medvetna om det. Moraliska överväganden skapar förståelse för 

de hinder och möjligheter för samverkan som föreligger i en specialiserad organisation och hur 

dessa påverkar klientarbetet. Hasenfeld (2010) beskriver också att människobehandlande 

organisationer måste söka och erhålla legitimitet för vad de gör eftersom att de utför moraliskt 

arbete. Människobehandlande organisationer utvecklar och upprätthåller ett system och en 

kulturell ram som passar med den viktigaste omgivningen, till exempel lagstiftare, 

tillsynsmyndigheter, medborgerliga och professionella föreningar och klienterna. Detta 

används i studien för att förstå hur specialisering och eventuell samverkan inom specialiserade 

organisationer påverkar de professionellas klientarbete, då exempelvis olika arbetssätt framstår 

som en påverkansfaktor.  

 

Metod 
I detta avsnitt kommer jag beskriva studiens vetenskapsteoretiska ansats. Vidare kommer 

studiens urval och den metod som valts för att samla in materialet till studien att presenteras. 

Det finns också en beskrivning av hur jag gått tillväga när undersökningen genomförts och hur 

materialet har bearbetats och analyserats. Jag diskuterar också studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden. 

 

Vetenskapsteoretisk ansats 
I denna uppsats har jag en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Thomassen (2007) 

förklarar att hermeneutik handlar om att tolka samt förstå och utgångspunkten för en 

hermeneutisk studie är att så långt som möjligt reflektera kring, tydliggöra och kreativt använda 

förförståelsen. Vidare förklarar Thomassen (2007) att det endast är mot bakgrund av den 

förståelse en person redan har som det är möjligt att få grepp om det nya och det är vid mötet 

med det nya som den tidigare förståelsen till viss del omprövas. Jag ville tolka och skapa 

förståelse av det material som samlades in angående specialisering och samverkan. Efter den 

verksamhetsförlagda utbildningen hade jag emellertid en viss förförståelse av hur 

specialiserade organisationer kan fungera vilken dock kan förändras och ny kunskap erhållas.  
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Urval 
I denna studie har jag använt ett tvåstegsurval och målstyrt urval. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) förklarar att ett tvåstegsurval innebär att forskaren först tar kontakt med de 

organisationer som är aktuella för att sedan komma i kontakt med någon person, till exempel 

chef, som kan förmedla vidare kontakt. Jag har i denna studie kontaktat chefer på olika 

avdelningar och enheter i kommunerna för att sedan få vidare kontakt med handläggare och 

socialsekreterare. Bryman (2011) förklarar att ett målstyrt urval handlar om att välja ut personer 

att delta i studien som är relevanta för forskningsfrågorna. I min studie innebär detta att 

personerna som valts ut för studien arbetar som handläggare/socialsekreterare i en specialiserad 

organisation med målgruppen vuxna personer med psykisk eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som har barn, samtidig missbruksproblematik eller ekonomiska 

svårigheter. Studien innefattar sju respondenter vilket jag är medveten om är ett litet antal men 

det är det antalet som var möjligt att inkludera utefter studiens tidsram. Personerna som deltar 

i studien tillhör tre olika kommuner eftersom det inte var möjligt att erhålla sju personer från 

en kommun. För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet spelar det inte någon 

roll att intervjupersonerna kommer från olika kommuner så länge kommunen har en 

specialiserad organisation. En nackdel med att ha genomfört studien i flera olika kommuner är 

att det inte varit möjligt att gå riktigt lika djupt som en studie i endast en kommun hade 

möjliggjort. Med en spridning av kommunerna framkom det dock flera olika perspektiv, sådant 

som var av väsentlig betydelse i en kommun kunde ligga i bakgrunden i en annan kommun och 

vice versa. Jag kunde också finna likheter mellan kommunerna vilket kan påvisa att en 

företeelse eller faktor är gällande i flera kommuner. För att hitta kommuner som skulle kunna 

inkluderas i studien sökte jag på deras hemsidor, studerade organisationsskisserna och läste om 

de olika förvaltningarnas och enheternas ansvarsområden. Det var alltså jag som avgjorde, 

utifrån den kunskap jag skaffat mig till exempel av tidigare forskning och annan litteratur, om 

kommunen var en specialiserad organisation eller inte, vilket kan ses som en nackdel ifall jag 

missuppfattade organisationsbeskrivningarna. Jag utgick från kriteriet att kommunen skulle ha 

ansvaret för målgruppen som beskrivs i arbetet uppdelat på olika enheter inom en förvaltning 

och mellan förvaltningar när jag studerade organisationsbeskrivningarna och bedömde om 

kommunen var aktuell för min studie.  

 

Vinjettmetoden 
Jag har valt att använda mig av vinjettmetoden för att erhålla studiens empiri. Jergeby (1999), 

Egelund (2008) och Kullberg och Brunnberg (2007) förklarar att vinjettmetoden innefattar olika 
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korta historier som beskriver en person, situation eller ett skeende. Vinjetterna utformas med 

karaktäristiska drag som är viktiga vid olika val och värderingar och kan besvaras i enkätform 

eller intervjuform. Kullberg och Brunnberg (2007) beskriver att vinjetten ska vara kort, 

verklighetsanknuten, logisk, lätt att förstå samt innehålla relevanta koder, det vill säga innehålla 

sådant som bidrar till att vinjetten uppfattas som ett trovärdigt fall. Det är större möjlighet att 

svaren representerar hur deltagarna i studien hade agerat i en autentisk situation om vinjetten är 

realistisk och verklighetstrogen. Egelund (2008) beskriver att en vinjett följs upp av enkla 

frågor. Tidigare var frågorna endast kvantitativa men det har skett en utveckling av metoden 

vilket innebär att det är möjligt att söka efter förklaringar till värderingar och val genom att 

inkludera kvalitativa moment i datainsamlingen. Kullberg och Brunnberg (2007) menar att 

användandet av vinjetter vid datainsamlingen möjliggör kunskap om professionellas 

föreställningar och förklaringar.  

 

Vinjettmetoden i relation till denna studie  

Genom vinjettmetoden har jag fått reda på hur socialsekreterarna och handläggarna arbetar med 

enskilda fall i en specialiserad organisation. Till följd av att jag använt vinjettmetoden i 

intervjuform har vinjettmetoden blivit av mer kvalitativ karaktär vilket möjliggjort en analys 

som bidragit med en djupare förståelse för hur en specialiserad organisationsform och eventuell 

samverkan inom specialiserade organisationer påverkar socialsekreterarnas och handläggarnas 

klientarbete. Vinjettmetoden i intervjuform har också möjliggjort följdfrågor som klargjort 

oklara aspekter. Vinjettmetoden användes i denna studie eftersom jag tror att en del personer 

kan tycka att det är obekvämt att berätta om hur de själva skulle ha handlat i verkliga situationer 

då det skulle kunna uppfattas som ett inkräktande på den egna personen. Kullberg och 

Brunnberg (2007) likt Bryman (2011) visar just att vinjetter kan bidra till att på ett smidigt och 

avdramatiserat sätt få intervjupersoners åsikter och bedömningar i frågor som kan uppfattas 

som känsliga. Samtidigt menar Kullberg och Brunnberg (2007) att forskaren måste väga in att 

personerna är medvetna om att de resonerar kring ett konstruerat fall och att situationen de 

befinner sig i då vinjetten besvaras inte är identisk med hur en verklig besluts- eller 

bedömningssituation ser ut. Jag är medveten om att respondenterna kan ha vägt in att fallet inte 

är verkligt vilket till exempel innebär att de kan ha svarat så som de skulle vilja handla istället 

för hur de faktiskt handlar. För att göra individfallet, som är ett typfall, så verklighetstroget som 

möjligt har jag konstruerat en vinjett med sådant innehåll som jag upplevt varit återkommande 

i de fall som jag bevittnat tidigare. Jergeby (1999) menar att det är en styrka med vinjettmetoden 

att alla personer som intervjuas ställs inför samma utgångsläge. Detta styrker det faktum att 
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intervjupersonerna fått samma vinjett trots att de tillhör olika kommuner med varierande form 

av specialisering, det vill säga olika förvaltningar och enheter. En användning av vinjetter har 

enligt mig gjort det möjligt för personerna att resonera och tänka ännu ett steg och faktiskt se 

sin del i helheten då det finns något att utgå ifrån. Vidare har vinjettmetoden med en kvalitativ 

ansats bidragit till att studiens syfte uppnåtts och frågeställningarna besvarats då 

intervjupersonerna haft dels ett individfall att utgå ifrån men också fått möjlighet att ge egna 

exempel. Den inledande vinjetten med Arne bidrog till att intervjupersonerna fick möjlighet att 

tänka efter hur de praktiskt skulle hantera situationen, något som jag uppfattade underlättade 

vid besvarandet av efterföljande frågor.  

 

Tillvägagångssätt  
Innan intervjuerna skrev jag en intervjuguide med en vinjett uppdelad på tre delar samt 

intervjufrågor (se bilaga 2). Vinjetten handlade om en person som har psykisk och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där det med tiden framkommer fler problemområden 

såsom ekonomiska problem, missbruksproblem samt att personen har barn. Vinjetten var ett 

typfall av ett individfall som de intervjuade skulle kunna möta i verkligheten. De personer som 

deltagit i studien fick vinjettens första del innan intervjun, detta för att de skulle kunna förbereda 

sig lite inför intervjun. Däremot gav jag inte ut de två sista delarna av vinjetten då jag ville att 

intervjupersonerna skulle agera mer oförberett, vilket jag menar mer liknar en verklig situation. 

Alla intervjupersoner fick ta del av samma vinjett eftersom jag inte ville göra en jämförande 

studie som till exempel om bedömningen skiljer sig beroende på kön eller ålder. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) förklarar att resultatet kan påverkas av vart intervjun sker då 

intervjupersonen kan vilja framställa sig på olika sätt i olika miljöer. Jag lät de intervjuade 

bestämma plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Alla intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplatser vilket kan vara problematiskt. Personerna kan ha hämmats 

i sina svar om det fanns en rädsla för att någon utomstående skulle höra vad de svarade. 

Samtidigt kan det också ha bidragit till bättre svar då personerna kan ha känt sig tryggare på sin 

arbetsplats jämfört med exempelvis ett grupprum på universitetet.  

 

Innan varje enskild intervju presenterade jag mig själv, gick igenom informationsbrevet 

tillsammans med intervjupersonen samt lät personen skriva under samtyckesbrevet. Vidare 

förklarade jag också hur intervjun skulle gå till. Jag började sedan med vinjetten då 

intervjupersonerna först fick resonera kring den första delen som skickats ut innan intervjun 

och fortsatte därefter med de två efterföljande delarna av vinjetten. Innan jag ställde mer 
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fördjupande frågor om organisation och samverkan förklarade jag vad jag avsåg med 

specialiserad organisation och hur jag uppfattade att den organisation som intervjupersonen 

tillhörde var organiserad. Detta gjorde jag för att skapa samsyn med intervjupersonen och 

säkerställa att vi pratade om samma sak. Efter vinjetten ställde jag alltså mer fördjupande frågor 

då intervjupersonerna fick möjlighet att svara genom att ge mer egna exempel men samtidigt 

fanns det möjlighet för dem att relatera till fallet om Arne. Genom att använda vinjetten innan 

gav jag intervjupersonerna möjlighet att förhålla sig till fallet Arne om personen inte ville ge 

egna exempel. Under intervjuerna förekommer både att intervjupersonerna relaterar till fallet 

Arne men också att de ger egna exempel. Intervjuerna pågick mellan 45-60 minuter.  

 

Bearbetning och analysprocess 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Bryman (2011) menar att inspelning och 

transkribering är viktigt eftersom forskaren kan koncentrera sig på intervjusituationen istället 

för att fokusera på att anteckna allt som sägs vilket underlättar en noggrann analys av materialet 

samt möjliggör för forskaren att upprepade gånger kunna gå igenom materialet. En del personer 

kan dock påverkas i sina svar av att de blir inspelade samt att transkriberingen kan vara 

tidsödande. Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna fokusera på intervjusituationen och 

inte behöva tänka på att anteckna allt som personen sade utan endast ta minnesanteckningar, 

trots att det kan ha påverkat intervjupersonernas benägenhet att svara. Varje intervju spelades 

in med min mobiltelefon. Enligt mig var det viktigt att intervjuerna spelades in för att vid behov 

under transkriberingen ha möjlighet att lyssna på det inspelade materialet flera gånger. Jag 

transkriberade intervjuerna direkt efter varje tillfälle då jag fortfarande hade dem färskt i 

minnet. Intervjuerna är transkriberade ord för ord, dock skrev jag inte ut till exempel alla mm, 

aa och så vidare, eftersom de inte tillförde något till resultatet och texten blev mer läsvänlig 

utan alla småord. Jag valde att transkribera alla intervjuer trots att det är tidsödande eftersom 

jag ville bekanta mig med materialet direkt vilket underlättade vid analysen då jag redan var 

bekant med materialet. Jag transkriberade också materialet för att kunna plocka ut citat för att 

exemplifiera olika svar.  

 

Efter materialinsamlingen bearbetade jag materialet i form av kvalitativ dataanalys. Rennstam 

och Wästerfors (2011) beskriver hur en kvalitativ dataanalys kan gå till i tre steg. Det första 

steget handlar om att sortera materialet för att skapa översiktlighet och bli förtrogen med 

materialet. Jag genomförde en första översiktlig genomläsning av materialet då jag endast 

antecknade korta notiser för att bilda mig en uppfattning om vad materialet innehöll. Rennstam 
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och Wästerfors (2011) förklarar att det andra steget i bearbetningen av materialet handlar om 

att reducera, det vill säga att välja och välja bort ur det insamlade materialet. Reducering av 

materialet syftar till att skapa en god representation av materialet då det även är viktigt att ta 

upp exempel som problematiserar den allmänna bilden. I detta stadie skapas också begrepp för 

de observationer som gjorts i analysen. Vid en andra genomläsning var jag mer aktiv i mitt 

antecknande och försökte se mönster i materialet men också sådant som var avvikande eller 

möjligt att problematisera i relation till vad som framkommit på andra ställen i materialet. 

Samtidigt hade jag mitt syfte och frågeställningar samt teoretiska begrepp i åtanke till exempel 

logiker, domäner och kategoriseringar, som ett stöd i att kunna reducera materialet. Jag skapade 

rubriker utifrån studiens frågeställningar och sedan underrubriker utifrån sådant som 

framkommit i studien, exempelvis olika exempel på hur en specialiserad organisationsform och 

eventuell samverkan påverkar de professionellas klientarbete. Rennstam och Wästerfors (2011) 

beskriver vidare det sista steget i analysen av kvalitativt material som handlar om att 

argumentera för sitt material då forskaren kan skapa självständighet i förhållande till tidigare 

studier och teorier. Det är också i detta skede som forskaren höjer blicken och formulerar 

resultaten med hjälp av teoretiska begrepp. Jag försökte i detta tredje steg att se vilka resultat 

som studien kom fram till i förhållande till andra studier och teorier. Jag försökte att se såväl 

det som överensstämde som det som avvek med tidigare studier. Vidare relaterade jag också 

mina resultat till de teoretiska begrepp som presenterats för att resultaten skulle få någon 

betydelse och relevans.  

 

Studiens tillförlitlighet  
Bryman (2011) förklarar att det finns alternativ till validitet och reliabilitet för en bedömning 

av en kvalitativ studie vilka är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan delas upp i fyra 

delkriterier vilka är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka eller 

konfirmera. Bryman (2011) beskriver att trovärdighet innebär att det är säkerställt att 

undersökningen utförts i enlighet med de regler som finns och pålitlighet handlar om att det ska 

finnas en detaljerad redogörelse av hela forskningsprocessen, såsom val av 

undersökningspersoner och beslut rörande analys av data.  För att göra studien så tillförlitlig 

och pålitlig som möjlig har jag försökt att på ett tydligt sätt redogöra för varje del i processen, 

med en detaljerad redogörelse för alla steg i forskningsprocessen för att underlätta en 

bedömning av om de regler som finns har efterlevts. Vidare förklarar Bryman (2011) att 

överförbarhet handlar om att ge täta beskrivningar av detaljerna som ingår i studiemiljön för att 

möjliggöra en bedömning av i vilken mån resultaten är överförbara till en annan miljö. Jag är 
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medveten om att det är svårt att överföra resultaten till en annan miljö då studien innefattar ett 

litet antal respondenter. Studien kan dock ge en fingervisning och fungera som en utgångspunkt 

för vidare studier kring hur en specialiserad organisationsform och eventuell samverkan 

påverkar de professionellas klientarbete. Det är inte heller att förringa de erfarenheter och den 

kunskap som personerna som intervjuats i studien delat med sig av, det är värdefull kunskap 

trots att det inte är möjligt att generalisera resultatet. Det sista delkriteriet möjlighet att styrka 

eller konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att det ska vara tydligt att forskaren inte 

medvetet låtit värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförande och resultat, alltså att 

försöka säkerställa att forskaren agerat i god tro. Jag har inte medvetet låtit mina värderingar 

styra studien i någon riktning och jag har inte på förhand haft någon bestämd teoretisk 

inriktning. Jag har emellertid haft en viss förförståelse men under hela processen varit öppen 

för att ifrågasätta och utveckla förförståelsen för att erhålla ny kunskap (jmf. hermeneutik). 

Bryman (2011) förklarar att det andra grundläggande kriteriet äkthet bland annat handlar om 

att studien ger en rättvis bild av de åsikter som förekommer i den studerade gruppen. Det är jag 

som har valt ut vad som kommit med i resultatpresentationen vilket kan ses som en nackdel. 

Jag har dock försökt spegla de olika perspektiv som framkommit i studien för att ge en så 

rättvisande bild som möjligt av materialet samt försökt identifiera sådant som till en början kan 

verka frånvarande men som kan bidra med ny kunskap (jmf. Jönson 2010).  

 

Etiska överväganden  
Det finns olika etiska kodexar vilket är en samling regler som klargör hur forskare ska agera 

gentemot personer som ingår i studien för att handla etiskt riktigt (Vetenskapsrådet 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sina forskningsetiska principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de som deltar i studien ska få fullständig information om studien och i vilket syfte den 

genomförs. Deltagandet är frivilligt och personerna som deltar i studien kan avbryta sin 

medverkan närsomhelst. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från de 

deltagande personerna i studien. Innan studien genomfördes skickade jag ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där all information om studien redovisades samt syftet med 

densamma. Ett skriftligt samtycke (se bilaga 1) samlades in där det framgick vad personerna 

samtyckte till. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om personerna i en undersökning inte ska kunna härledas till just de personerna av 

utomstående och personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Konfidentialitetskravet innebär att jag inte använde deltagarnas eller kommunens namn i 
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resultatredovisningen. Intervjupersonerna kallas för person A, B, C och så vidare för att inte 

någon utomstående ska kunna härleda svaren till en specifik person och kommunerna betecknas 

kommun 1, kommun 2 samt kommun 3. Intervjuplatsen anpassades så att obehöriga inte skulle 

kunna höra vad personerna som deltar i studien sade men också med hänsyn till vart 

intervjupersonen kände sig bekväm. Efter varje intervju transkriberade jag intervjun direkt och 

förvarade sedan det obearbetade materialet så att inga obehöriga skulle kunna ta del av det. Det 

transkriberade materialet förstördes efter att uppsatsen examinerats och blivit godkänd. 

Slutligen beskriver Vetenskapsrådet (2002) att nyttjandekravet innebär att uppgifter som 

inhämtas om enskilda personer endast får användas i studien. Det insamlade materialet kommer 

inte användas i några andra sammanhang än i just denna studie.  

 

Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar jag resultat och analys tillsammans. Presentationen är uppdelad i 

underrubriker för att på ett tydligt sätt visa hur resultat och analys relaterar till studiens syfte 

och frågeställningar. Underrubrikerna utgår från studiens frågeställningar, det vill säga hur 

socialsekreterare och handläggare upplever att specialisering och eventuellt samverkan inom 

specialiserade organisationer påverkar klientarbetet samt vilka hinder och möjligheter för 

samverkan som uppstår i en specialiserad organisation.  

 

Hur handläggare och socialsekreterare upplever att specialisering och eventuell 

samverkan inom specialiserade organisationer påverkar klientarbetet 
Samverkan kring klienter nödvändigt i specialiserade organisationer  

Resultat i studien visar att samverkan kring klienter är nödvändigt i specialiserade 

organisationer. Samverkan kring en klient inom en specialiserad organisation kan ske på olika 

sätt men de vanligaste sätten är att de professionella ringer varandra, mailar samt gör 

anmälningar till andra enheter. Vidare förklarar intervjupersonerna att samverkan sker genom 

att de lämnar över ärenden till andra enheter eller försöker boka gemensamma möten för att 

diskutera tillsammans. Att lämna över ärenden till en annan enhet kallas för koordination. 

Boklund (1995) förklarar att koordination sker då verksamheter samordnar sig utan att det 

genomförs något möte eller att något särskilt samspel sker mellan enheterna. 

Då får de ringa mellan 09.00 och 10.00 och göra en ansökan och sådär. Och sen får de hem 

brev och så får de komma inom ett par veckor då till en handläggare där. För så är det rätt 

mycket, att de gör sitt jobb och jag gör mitt jobb om man säger.  

(Person B) 
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Däremot när de professionella bokar gemensamma möten sker något som kan kallas för 

kollaboration. Boklund (1995) förklarar att kollaboration innebär att enheterna behåller sina 

ansvarsområden och kompetensområden men samarbetar och interagerar kring vissa klienter 

eller frågor för att gemensamt lösa situationen vilket följande citat är ett exempel på.  

Då har vi ju missbruksavdelningen här på socialtjänsten så det är ju det första tänker jag, 

att man tar en kontakt och tar ett gemensamt möte eller någonting sånt.  

(Person C) 

 

I studien framkommer också att SIP, Samordnad Individuell Plan, blivit allt vanligare. SiP är 

ännu ett resultatexempel från studien som visar på att samverkan är nödvändigt i specialiserade 

organisationer för att klientarbetet ska fungera. De professionella beskriver att dessa möten 

samlar alla berörda aktörer kring en klient och syftar till att parterna ska komma överens om 

vem som har ansvar för vad och att det ska bli tydligt för klienten. En del av intervjupersonerna 

beskriver att fallet med Arne i vinjetten är ett typiskt exempel på när en SIP skulle vara aktuellt. 

Emellertid framkommer det å ena sidan att det är ett givande och tagande av alla parter på SIP-

arna, å andra sidan riskerar klientens röst att försvinna om de professionella inte är överens.  

O för att han ska slippa o få kanske olika svar från alla så är det ju det som är meningen 

med SIP, att man ska kunna sätta sig ner alla dom här instanserna, vid samma bord och 

göra upp en gemensam plan, eh o få den skriftligt på papper då ju. Så att, en SIP skulle jag 

definitivt kalla till ju, för att underlätta samverkan, för det är också det som är svårt för oss, 

inte bara för Arne (person i vinjetten, min anmärkning), när det är så många olika. 

(Person G) 

Ibland blir det ju, ibland på en sån SIP blir det ju, blir det att vi pratar alla vi aktörer, det är 

klientens SIP egentligen men man känner att, och vi sitter med våra jävla papper och skriver 

och håller på, jag vet inte, de är inte speciellt delaktiga.  

(Person B) 

För att en SIP ska underlätta klientarbetet är det alltså viktigt att de professionella som deltar 

vid mötet har en förmåga att samarbeta och tar sitt ansvar för klientens livssituation. Om de 

professionella inte är överens kan det uppstå domänkonflikt. Grape (2006) beskriver att 

domänkonflikt uppstår om aktörerna som ska samverka har olika domänanspråk och till 

exempel inte kommer överens om hur arbetet ska organiseras, vilka mål som ska uppnås och 

med vilka medel dessa ska uppnås. Om de professionella som deltar vid SIP-en har skilda mål, 

vilket inte verkar vara ovanligt enligt intervjupersonerna, försvåras samverkan.   
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Specialisering leder till att välfärdssektorn blir mer fragmentiserad (Grell, Ahmadi & Blom 

2013) vilket jag menar skapar olika logiker. I tidigare forskning framkommer att 

organisationers olika logiker, oklar intern organisering och olika problembilder kan påverka 

samarbetet (Blomqvist 2012). Ett resultat som framkommer i denna studie visar att en del av 

intervjupersonerna anser att olika logiker och strukturer kan påverka klientarbetet och 

samverkan. De menar att det förekommer olika strukturer i arbetet såsom i vilken ordning saker 

och ting genomförs men det varierar också vart fokus ligger, vad som är huvudproblemet, vilket 

enligt en del av intervjupersonerna blir problematiskt för klientarbetet i den specialiserade 

organisationen eftersom klienterna riskerar att inte erhålla de insatser de är i behov av. Detta 

menar jag visar på nödvändigheten av samverkan i specialiserade organisationer.   

Om alla sitter o tänker så, sen så har alla en egen bild så blir det ju väldigt svårt men, det 

är väl där frustrationen ligger, när man har en bild av situationen och någon annan (namn 

på aktör), ofta har någon helt annan. O man ska försöka hjälpas åt och jag tycker att dom 

gör fel och dom tycker att jag gör fel, asså det, allt blir ju, då blir ju allt fel.  

(Person G) 

Det varierar också hur de professionella på olika enheter ser på hur klientarbetet ska utföras i 

den meningen hur mycket de professionella ska hjälpa till kontra hur stort ansvar den enskilda 

klienten har. Några intervjupersoner beskriver i vinjetten om Arne att de skulle hjälpa honom 

att få kontakt med olika enheter och myndigheter medan andra hänvisar Arne till olika enheter 

och lägger därmed mer ansvar för situationen på Arne själv.  

Vi har ju liksom olika syn och vi kanske mer, vi är mer omvårdande, omhuldande, eh, dom 

har lite mer det här att ta sitt eget ansvar kanske, såna saker kan det ju va.  

(Person E) 

Detta visar att domänkonflikt kan uppstå när enheterna har olika sätt att organisera arbetet och 

olika definitioner av klienterna (jmf. Grape 2006). De utgår från olika logiker (jmf. Grape 2006) 

vilket förklarar varför enheterna kan ha olika syn på vad som är viktigt i klientens livssituation, 

i vilken ordning saker ska genomföras och hur mycket ansvar den enskilda klienten har och hur 

behjälplig den professionella ska vara. Enheterna har olika ideal och åskådningar kring vad en 

människa kan och vad som ska göras för att en människa ska nå dit den vill. Utifrån detta 

resultat kan jag skapa två logiker som verkar vara rådande på olika enheter. Den ena logiken 

som kan skönjas är lite mer omvårdande och omhuldande vilket innebär att den professionella 

tar mer ansvar för att klienten får kontakt med olika organisationer och myndigheter. Den andra 

logiken som kan skönjas har mer fokus på att klienten ska sköta sig själv och klientens eget 

ansvar betonas mer. Att enheterna inom kommunerna har olika logiker kan vara en förklaring 
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till och öka förståelsen för varför klientarbetet och samverkan i specialiserade organisationer 

kan försvåras men också varför samverkan är nödvändigt i specialiserade organisationer. 

Därmed inte sagt att olika logiker alltid påverkar klientarbete och samverkan men det kan vara 

en påverkansfaktor som jag uppmärksammat i denna studie.  

 

I studien framkommer det att samverkan är viktigt och att det är något som ständigt diskuteras. 

Emellertid är det endast i en av de tre kommuner som deltar i studien som det finns ett utvecklat 

arbete kring samverkan, det vill säga ett arbete för att skapa rutiner och handlingsplaner för hur 

de professionella ska agera när en klient har insatser från mer än en kommunal enhet. 

Genomgående i studien menar intervjupersonerna att de samverkar men ofta sker det på sådana 

sätt som de anser lämpliga. I studien framkommer att de professionella ser nyttan med att ha ett 

mer strukturerat arbete kring samverkan och de efterfrågar rutiner och riktlinjer. Nedan följer 

tre exempel på hur arbetet kring samverkan fungerar i tre specialiserade kommuner och hur det 

kan påverka klientarbetet och varför samverkan är nödvändigt i specialiserade organisationer.  

 

Kommun 1 

Kommunen har inte något utvecklat projekt för samverkan, inte heller några riktlinjer, 

handlingsplaner eller liknande. Intervjupersonerna menar dock att de samverkar mycket genom 

att ringa varandra när det behövs och att de tar de kontakter som krävs, däremot finns det inga 

stående möten utan samverkan sker mer sporadiskt. Samverkan verkar vara något som 

diskuteras mer på högre nivå men som inte har nått de professionella som i sitt dagliga arbete 

samverkar med olika enheter.  

I första hand kanske det är på högre nivå men sen har vi ju också det att det är ju ändå vi 

som träffar våra klienter, eh så. Så det är på gång och att vi, att tanken är att, det har inte 

riktigt kommit dit än, men det är att vi ska planera upp när vi ska ses.  

(Person D) 

Ovanstående citat visar alltså att det finns intentioner om att starta arbetet kring samverkan med 

stående möten men det är inget som har kommit igång ännu. En intervjuperson från denna 

kommun beskriver att det går mycket tid till att ordna med samverkan, tid som annars hade 

kunnat läggas på klientarbetet, när det inte finns riktlinjer och handlingsplaner kring samverkan. 

Samtidigt varierar de institutionella logikerna som är styrande för organisation och handling 

(jmf. Grape 2006), på de specialiserade enheterna. Enheterna präglas antingen av logiken som 

är lite mer omvårdande och omhuldande eller logiken som har mer fokus på att klienten ska 

sköta sig själv vilket kan vara en förklaring till varför samverkan mellan enheterna försvåras. 
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Det framkommer också i intervjuerna att enheterna har olika syn på vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att vissa insatser ska bli beviljade vilket enligt min tolkning är ett exempel på 

svårigheten att samverka och arbeta mot gemensamma mål, då inte utgångspunkterna är 

samstämmiga. 

 

Kommun 2 

Kommunen har ett utvecklingsarbete kring samverkan och det blir bättre och bättre. Det finns 

grupper på olika nivåer som deltar i utvecklingsarbetet. Vidare finns det nerskrivet vilka målen 

är, vem som har ansvar för vilket mål och när de ska följas upp. I kommunen finns också stående 

samverkansmöten där olika ärenden kan lyftas vilket bidrar till att de professionella får en 

överblick och kan förbättra sitt eget klientarbete.  

O vi har samverkansmöten, både med, gällande barn ett möte ungefär, vad blir det, kan det 

vara en gång i månaden kanske. Och även vuxen då, gällande om det är missbruk då. Så 

där har vi sam, då kan man lyfta ärenden där med då.  

(Person E) 

En person beskriver alltså att de professionella börjar få en bättre bild av vad handläggarna på 

varje enhet kan göra och vem som har ansvar för vad. Denna kunskap har de professionella 

erhållit genom det aktiva arbetet kring samverkan och klientarbetet har påverkats i positiv 

riktning. Även om enheterna utgår från olika logiker, en lite mer omvårdande och omhuldande 

och en annan med mer fokus på klientens eget ansvar, har de i detta fall liknande domänanspråk 

vilket bidrar till domänkonsensus. Grape (2006) beskriver att domänkonsensus innebär att 

aktörerna är överens om vem som ska göra vad. Arbetet med riktlinjer och handlingsplaner är 

dock inte riktigt färdigt ännu vilket innebär att det fortfarande uppstår domänkonflikter då de 

olika enheterna till exempel ska försöka komma överens om hur arbetsuppgifter ska 

organiseras. Enheterna har fortfarande olika mål som de vill uppnå och olika sätt för hur de ska 

uppnås (jmf. Grape 2006) men arbetet för att dessa mål och medel ska bli mer gemensamma 

pågår som en kontinuerlig process. Hasenfeld (2010) förklarar att människobehandlande 

organisationer utvecklar system som passar med den viktigaste omgivningen, till exempel 

klienterna, eftersom de utför moraliskt arbete. I den aktuella kommunen kan det aktiva 

samverkansarbetet förstås som utvecklandet av ett system för samverkan som dels ska gynna 

klienten men också förbättra de professionellas klientarbete i den specialiserade organisationen.  

 

Kommun 3 
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I den tredje kommunen förekommer inte något särskilt arbete kring samverkan och det finns 

inga riktlinjer, handlingsplaner eller rutiner för hur samverkan ska gå till. Det framkommer att 

enheten har stående möten med vissa aktörer men dessa arbetar med samma frågor som den 

aktuella enheten, så det är inte enheter på andra förvaltningar i kommunen. I kommunen finns 

det en förbättringspotential för samverkan mellan olika enheter då de professionella i dagsläget 

inte får helheten i alla situationer.  

Och att det skulle bli någon mer, någon mer, där skulle vara någon mer helhetssyn för de 

har sånt fokus på barnen asså, asså ja jag undrar ibland varför de inte undrar mer om 

föräldrarna, jag menar vad gör den hur går det för den.  

(Person B) 

Det framstår också i en intervju som att bättre samverkan med andra enheter skulle förbättra 

klientarbetet då klientarbetet idag påverkas negativt av att de professionella inte är medvetna 

om varandras kriterier och vad som är viktigt i utredningarna på de olika enheterna.  

Man vet inte ibland deras kriterier för umgänge och såhär, asså, så jag tycker man borde ha 

mycket mer samarbete […] 

(Person B) 

Ovanstående citat visar på att enheternas olika ideal och riktlinjer kring vilka kriterier som är 

viktiga i en utredning påverkar klientarbete och samverkan. Enheterna kan ha olika 

institutionella logiker, till exempel olika organisation inom enheterna, varierande syn på hur 

arbetet ska utföras och olika förutsättningar för arbetet (jmf. Grape 2006). Enheternas olika 

logiker kan förklara varför utredningar utförs på olika sätt och varför det förekommer olika 

kriterier för vad som är viktigt i en utredning. Det kan också förklara varför enheterna inte har 

mer koll på varandra, då de är påverkade av den egna enhetens normer och värderingar, 

exempelvis angående förutsättningarna för hur klientarbetet genomförs. Intervjupersonen 

uttrycker dock en vilja till att ta del av andra enheters kriterier, vilket i intervjun framstår som 

en möjlighet för att förbättra klientarbetet.  

 

Klienter bollas mellan enheter och förvaltningar i specialiserade organisationer  

I studien framkommer att klienterna bollas mellan enheter och förvaltningar i specialiserade 

organisationer när samverkan inte fungerar. Det kan hända att personer hävdar att det inte är 

deras bord och därmed inget som de ska ta i. Klienterna skickas runt utan att någon tar ett 

helhetsansvar vilket innebär att det ibland inte händer någonting och klienterna riskerar att falla 

mellan stolarna. 

Ja. Ja och då är det ju lätt hänt att det inte blir nånting.  
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(Person D) 

Ehm att ja, att dom fallit mellan stolarna det har jag ju varit med om, kan man ju säga.  

(Person E) 

Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) visar i sin forskning i likhet med min studie att 

det finns risk för att individer trillar mellan stolarna när problembilden inte stämmer överens 

med hur socialtjänstens organisering i olika problemområden ser ut. Resultatet i min studie kan 

förstås utifrån att människobehandlande organisationer sorterar och klassificerar klienter för att 

anpassa dessa till organisationens strukturer och gränser (jmf. Hasenfeld 2010). Hasenfeld 

(2010) beskriver att de klienter som inte passar in eller lever upp till förväntningarna nekas 

hjälp eller hänvisas någon annanstans. Empiri i studien visar att kategorier och klassificeringar 

är viktiga för att de professionella ska kunna avgöra om klienten tillhör deras målgrupp eller 

inte vilket är avgörande för om de startar en utredning eller om klienten ska hänvisas till någon 

annan enhet.  

Ehm så just i det i det, exakt just nu från start kanske inte jag känner att vi kan göra så 

mycket mer här utan vi behöver nog komma tillrätta med de här bitarna först för att se lite, 

o för att se så att han tillhör våran målgrupp och få lite mer kött på benen kring det då.  

(Person E) 

Ovanstående citat visar på att kategorisering och klassificering kan leda till att klienter bollas 

mellan enheter men att individer bollas mellan olika enheter kan också förstås utifrån att de 

olika enheterna har olika institutionella logiker, en lite mer omvårdande och omhuldande och 

en med mer fokus på att klienten ska sköta sig själv. När dessa logiker möts kan jag utifrån 

denna studie se att klientarbetet påverkas bland annat genom att klienter bollas mellan olika 

förvaltningar om inte samverkan sker mellan enheterna. Grape (2006) beskriver att 

organisationer som ägnar sig åt likartad verksamhet kan ha olika institutionella logiker, alltså 

olika materiella, kulturella och symboliska utgångpunkter som styr handlandet i organisationen. 

Enheternas regler för vilka som tillhör målgruppen och vad de professionella ska förhålla sig 

till verkar påverkas av vilken logik som är rådande. Resultatet i studien visar att det är viktigt 

att klienterna tillhör enheternas målgrupper för att de ska praktiskt ska agera, det vill säga starta 

en utredning och inte endast hänvisa vidare till någon annan enhet. Detta blir problematiskt då 

det beskrivs i studien att klienter bollas vidare till andra enheter vilket kan försvåra klientarbetet 

och visar på när samverkan inte fungerar.  

 

En intressant att aspekt av att klienter bollas mellan enheter i en specialiserad organisation är 

att de professionella ändå trivs med specialisering. Trots att specialisering och samverkan inom 
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specialiserade organisationer kan inverka både positivt och negativt på klientarbetet vill de 

professionella fortsatt ha en specialiserad organisation då de inte ser hur integrering skulle 

fungera i relation till klientarbetet. Detta kan ställas mot tidigare forskning som visar att 

socialarbetare vill gå mot mer integrerade organisationer och att de upplever en frustration över 

att inte kunna hjälpa klienterna tillräckligt bra (Meeuwisse, Scaramuzzino & Swärd 2011). 

Tidigare forskning visar alltså ett motsatt resultat jämfört med denna studie. Intervjupersonerna 

i studien beskriver en tilltro till specialisering och att de överlag är nöjda med hur deras 

klientarbete fungerar. Ett annat resultat som framkommer är att de professionella anser att de 

kan göra ett bättre klientarbete och ett mer rättssäkert arbete i en specialiserad organisation 

jämfört med om de skulle arbeta i en integrerad organisation. Det är inte möjligt att ha ansvar 

för allt då det är olika ingångspunkter och integrering kräver en bredd som inte är möjlig att ha.  

Men då tänker jag att för att jag ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt då tänker jag 

att man skulle ha, då vill jag fortfarande ha det uppdelat, att jag jobbar exempelvis bara 

med personens missbruk, men att man har ett väldigt tätt samarbete med dom andra 

personerna som jobbar kring Arne (person i vinjett, min anmärkning) exempelvis då. 

(Person G) 

Det känns som det blir mer rättssäkert för klienten då. Om jag sitter o vet allt om personens 

liv, men ändå bara ska svara på en fråga i missbruksutredningen så är det ju lätt att allt 

annat jag vet färgar, asså färgar det utan att det borde göra det, tror jag.  

(Person G) 

Det framstår också som problematiskt att ha ansvar för alla delar om det krävs till exempel ett 

omedelbart omhändertagande av ett barn i familjen eller tvångsomhändertagande enligt till 

exempel LVM.  

Det finns ju nackdelar med allt, så är det ju. Eh men jag har svårt o se, för jag menar det är 

ju dels bara det här att jag, jag, blir det riktigt illa och jag måste öppna en LVM-utredning, 

det är ju ingen som tycker, dom tycker inte det är roligt liksom och jag måste 

tvångsomhänderta någon ifall det skulle gå så långt. Men skulle man då ha barn-och familj 

och ekonomiskt bistånd på det, det skulle inte alls bli bra. Att man gjorde allt, jag tror inte 

det.  

(Person D) 

Ovanstående visar på att människobehandlande organisationer ska värna om klienten och 

samtidigt tillgodose statens och samhällets intressen (jmf. Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). En del intervjupersoner beskriver att det är bra för klientarbetet om ansvaret är uppdelat 

på olika professionella då de inte kan ha fullständig kompetens på alla områden. Vidare 

beskriver en del intervjupersoner att det också kan uppstå problematiska situationer i en 
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integrerad organisation om de professionella måste göra drastiska ingripanden i en persons liv. 

När organisationen är specialiserad framstår det som lättare för de professionella att endast fatta 

beslut på underlag som är relevant för det område som beslutet avser och inte väga in andra 

aspekter, vilket kan ses som ett sätt att å ena sidan värna klienten och å andra sidan tillgodose 

statens och samhällets intressen, utredningar och beslut kan till exempel bli tydligare och mer 

rättssäkra. Det verkar alltså som att klassificeringar samt kategoriseringar och den struktur detta 

skapar (jmf. Hasenfeld 2010) även kan inverka positivt på klientarbetet i specialiserade 

organisationer och inte endast bidra till att klienter bollas mellan enheter och förvaltningar, då 

det bidrar till att målgruppen för socialsekreterarna och handläggarna blir tydligare vilket 

innebär att klientarbetet blir bättre och mer rättssäkert.  

 

Ännu ett intressant resultat är att vissa av intervjupersonerna beskriver att de får en helhetssyn 

av klientens situation trots att klienter bollas mellan enheter och förvaltningar i specialiserade 

organisationer. Intervjuerna säger dock inget om hur socialsekreterarna och handläggarna får 

en helhetssyn. Det förekommer emellertid skilda åsikter om helhetssynen bland 

intervjupersonerna, i resultatet framstår det å ena sidan som att specialiserade enheter bidrar till 

att viktiga bitar i individens livssituation inte försvinner. Å andra sidan framstår det som att 

helhetssynen kan försämras, att de professionella kan tappa viktiga bitar av individens 

livssituation när de är specialiserade och samverkan inte fungerar eller om de inte har samtycke 

från individen till att lämna uppgifter till varandra. Blom (2004) visar i sin studie att 

helhetssynen kan minska i en specialiserad organisation vilket i min studie alltså såväl bekräftas 

som motsägs. En faktor som kan påverka helhetssynen och klientarbetet framstår i studien vara 

på vilket sätt enheterna arbetar, hur deras utredningar går till.  

 […] nu gör vi ASI. Det gör vi på alla och då liksom går man igenom hur ser din hälsa ut 

och din ekonomi. Och just de här vårdbehoven jag pratade om, ni saknar bostad, har taskig 

ekonomi. Vi går igenom alla vårdbehov som handlar om en människa […] vi har alltid haft 

väldigt, sådär om helheten. 

(Person B) 

Ovanstående kan förstås utifrån Hasenfeld (2010) som beskriver att människobehandlande 

organisationer skapar ett system som passar med den viktigaste omgivningen eftersom de utför 

moraliskt arbete, till exempel klienterna och lagstiftningen för att erhålla legitimitet. I studien 

framstår det som att vissa enheter använder mer utvecklade arbetssätt än andra, arbetssätt som 

ger en bättre helhetssyn än andra och som kan vara skapade för att möta en eventuell brist av 

helhetssyn i specialiserade organisationer. Några intervjupersoner beskriver till exempel ASI 
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som ett arbetssätt där de får en helhetssyn eftersom att de frågor som ingår berör hela 

livssituationen och inte endast det aktuella problemområdet.  

 

Specialiserade organisationers dubbelbottnade påverkan på relationen  

Perlinski, Blom och Morén (2012a) visar i sin forskning att socialarbetare i specialiserade 

organisationer bedömer möjligheterna att skapa en relation till klienterna som små. Anmälan är 

ett resultatexempel från denna studie som visar att relationsskapandet kan påverkas negativt i 

en specialiserad organisation. Intervjupersonerna beskriver svårigheterna med att avgöra om de 

ska göra en anmälan eller inte.  

Sen liksom, har man något på fötterna, man tror att så här kan det vara, det kan vara såhär, 

där barnet far illa, då får man ju göra en annan, då får man gå hårdare år anmälan. Men är 

man väldigt tveksam, då kan man ju inte orosanmäla, för då vet man ju inte vad är det jag 

ska gå på i sådana fall. Jag måste ju ha något stoff innan jag kan göra en anmälan.  

(Person C) 

Specialisering försvårar alltså klientarbetet, enligt min tolkning, på så vis att om en person 

istället hade haft hand om alla delar, det vill säga att organisationen varit integrerad, hade de 

professionella inte ställts inför överväganden om att anmäla eller inte. En intervjuperson 

beskriver att när de är specialiserade måste de anmäla för att barnets situation ska bli känt för 

barnhandläggarna och situationen för en person med missbruk ska bli känt för 

missbrukshandläggarna då de har en anmälningsskyldighet vilket följande citat visar.  

Och samtidigt har jag en anmälningsskyldighet när det gäller barn, när det gäller brott så 

att det är ju jävla liksom linje man går på ibland, och det är svårt.  

(Person D) 

Citatet ovan pekar också på att det ibland kan vara svårt för de professionella att avgöra om till 

exempel en orosanmälan kring barn ska göras om de har föräldern som klient, då det riskerar 

att skada relationen till klienten, samtidigt som följderna av att inte göra en anmälan kan bli 

svåra. Relationen mellan professionell och klient viktig i människobehandlande organisationer 

för att hjälpen ska kunna utvecklas (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008; Hasenfeld 2010). 

Hasenfeld (2010) beskriver att relationen är viktig bland annat när klienten måste ha 

kontinuerlig kontakt med organisationen. Vidare ska människobehandlande organisationer 

värna klienten och samtidigt tillgodose statens och samhällets intressen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). Intervjupersonerna beskriver att en del anmälningar är självklara att göra 

medan andra anmälningar kräver en viss avvägning där relationen till klienten måste beaktas. 

Relationen till klienten är viktig så att hjälpen kan utvecklas samtidigt som det ligger i 
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samhällets och statens intresse att bli uppmärksammade på de eventuella missförhållanden som 

föreligger. 

 

Å andra sidan visar resultat från intervjuerna att de professionella bedömer att det är lättare att 

skapa en relation till klienten i en specialiserad organisation. Socialsekreterarna och 

handläggarna beskriver att de blir mer kompetenta inom sitt eget område och klienterna får 

möta mer specialiserad kompetens, vilket skapar en trygghet i de professionellas arbete som 

avspeglas i mötet med klienten och påverkar om relationen blir bra eller inte. Om klienten 

uppfattar att den professionella är trygg kan klienten troligtvis anförtro sig bättre till den 

professionella jämfört med om klienten uppfattar att den professionella är osäker vilket följande 

citat visar.  

Så att, nä jag tror mer på det här med kompetensområden, asså, för då blir man trygg i det 

man kan med tror jag, att det blir en trygghet för en annan med.  

(Person B) 

Vidare framkommer det också i intervjuerna att relationen blir bättre av att klienten möter 

personer som har ansvar för olika saker då inte alla problem i livssituationen ska tas om hand 

av endast en person. Detta visar på att relationen mellan professionell och klient är viktig i 

människobehandlande organisationer för att hjälpen ska kunna utvecklas (jmf. Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008; Hasenfeld 2010). Hasenfeld (2010) förklarar att relationen mellan 

professionell och klient bidrar till att den professionella kan strukturera och förstå klientens 

information för att kunna bedöma klientens hjälpbehov. De professionella får förutsättningar 

för att avgränsa vad de kan göra för klienten vilket bidrar med tydlighet för både professionell 

och klient. Vidare lär de sig se mönster och kan rikta samtalet på ett annat sätt jämfört med om 

de hade haft ansvar för fler olika delar. Ovanstående visar även på att det kan finnas underlag 

för enheterna att kategorisera och klassificera klienterna då relationen verkar påverkas positivt 

om det finns en tydlighet för såväl klienten som den enskilda socialsekreteraren eller 

handläggaren, då det skapar en struktur för arbetet och relationen i den specialiserade 

organisationen (jmf. Hasenfeld 2010). Intervjupersonerna beskriver i relation till vinjetten om 

Arne att om de hade haft ansvar för flera områden skulle det kunna uppstå situationer då den 

professionella till exempel vill prata om barnet vid mötet medan Arne endast tänker på 

ekonomin vilket kan göra mötet otydligt och försämra relationen.  

 

Sammanfattningsvis verkar samverkan vara nödvändigt i specialiserade organisationer, bland 

annat till följd av olika logiker samt att specialiserade organisationer klassificerar och 
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kategoriserar klienterna. Det verkar däremot som att samverkan kan ske på olika sätt, till 

exempel genom möten, telefonsamtal, SiP-ar och mailkontakt. Hur samverkan praktiskt ska ske 

är inte utarbetat i någon kommun, däremot är en kommun på gång då de har gemensamma 

möten över förvaltningsgränserna för att arbeta fram handlingsplaner, rutiner och riktlinjer, 

vilket verkar påverka klientarbetet positivt bland annat till följd av att de professionella får 

bättre koll på vem som har ansvar för att göra vad i klientens liv. Studien visar att specialisering 

och eventuell samverkan inom specialiserade organisationer påverkar klientarbetet på olika sätt. 

Vissa intervjupersoner menar att enheters olika logiker påverkar klientarbetet och eventuell 

samverkan inom specialiserade organisationer. Jag har efter studiens genomförande skapat två 

olika logiker, den ena är lite mer omvårdande och omhuldande medan den andra har mer fokus 

på att klienten ska sköta sig själv. Klienterna verkar bollas mellan enheter och förvaltningar, å 

ena sidan till följd av klassificering och kategorisering, å andra sidan till följd av att enheterna 

har olika logiker som är styrande för arbetet som utförs. Det framstår som att de professionella 

fortsatt vill ha en specialiserad organisation men däremot råder det delade meningar kring om 

det är möjligt att erhålla en helhetssyn i specialiserade organisationer. Det verkar också som att 

relationen mellan professionell och klient påverkas både positivt och negativt i specialiserade 

organisationer.  

 

Hinder och möjligheter för samverkan inom specialiserade organisationer 
Samtycke och sekretess 

En faktor som kan ses som både hindrande och möjliggörande för samverkan är klientens egen 

vilja och samtycke till att kontakter tas med andra enheter. Detta är en faktor som alla 

intervjupersoner återkommer till i studien dels när de resonerar om Arne i vinjetten men också 

när de ger egna exempel, men som inte nämns i tidigare forskning (jmf. Bergnéhr 2012). Det 

spelar ingen roll hur intresserade de professionella är av att samverka, hur mycket tid de har 

eller vilka riktlinjer som finns, om det inte finns ett samtycke från klienten.  

Om vi får ha kontakt med varandra under tiden och sånt där. Man måste ju alltid fråga. För 

en sekretess, man kan ju alltid ta tillbaka den när som helst.  

(Person A) 

Sekretessen är ett hinder som kan vara både på gott och på ont dels för klientarbetet men också 

för klienten själv. Klienten kan skyddas mot att flertalet personer får reda på information om 

denne men samtidigt kan det hindra klientarbetet då vissa saker ibland behöver komma fram 

för att de professionella ska kunna ge rätt stöd. Människobehandlande organisationer ska värna 

klienten och samtidigt tillgodose statens och samhällets intressen (Svensson, Johnsson & 
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Laanemets 2008). Utifrån detta kan det förstås att de professionella i en specialiserad 

organisation kan stå inför svåra situationer då sekretessen kan påverka deras klientarbete på så 

sätt att de inte kan ge rätt stöd vilket kan ses som att statens och samhällets intressen inte 

tillgodoses, men samtidigt värnar de klientens intresse, då dennes vilja att kontakter med andra 

enheter inte tas, respekteras. Jag tolkar detta som att socialsekreterarna och handläggarna står 

inför ett dubbelt uppdrag, dels att värna klienten men också tillgodose statens och samhällets 

intressen, där sekretessen är viktig för att skydda klienten. 

 

Personbundenhet  

Resultat i studien visar att samverkan i specialiserade organisationer påverkas av vilka personer 

som befinner sig i organisationen. En del av intervjupersonerna betonar chefens betydelse för 

hur samverkan fungerar och om det är en fråga som diskuteras. Det verkar som att chefen kan 

vara den avgörande skillnaden mellan en fungerande och icke fungerande samverkan. 

Resultatet påvisar att det krävs en tydlighet från närmsta chef för att de enskilda 

socialsekreterarna och handläggarna ska veta hur de ska agera i olika situationer.  

[…] när jag började här så har det blivit en liten omorganisering för vi har fått nya chefer 

och det har blivit, så jag var ju med i precis det här och då var det lite kaosartat men det har 

blivit en oerhörd skillnad till det bättre.  

(Person D) 

Min studie visar alltså att närmsta chef är betydelsefull för hur samverkan fungerar. Chefen kan 

ta initiativ till olika stående möten med andra enheter eller andra sätt att samverka. Ett annat 

resultat som framkommer i studien är att det till viss del är chefens ansvar att skapa samsyn 

mellan de professionella kring klienten så att arbetet drar åt samma håll och de beslut som fattas 

är kompatibla, vilket då underlättar de professionellas klientarbete. När det finns en samsyn kan 

det ses som att det råder domänkonsensus mellan enheterna. Grape (2006) beskriver att 

domänkonsensus uppstår då organisationer inom en organisatorisk domän är överens om vilka 

mål som ska uppnås och hur målen ska uppnås, med vilka medel. Det skulle innebära att 

enheterna är överens om hur arbetet ska bedrivas och vem som ska göra vad. Cheferna på de 

olika enheterna verkar också ha ett ansvar för att få till en fungerande samverkan trots att 

enheterna kan styras och påverkas av olika logiker, då vissa enheter kan vara mer omvårdande 

och omhuldande medan andra har mer fokus på att klienten ska sköta sig själv (jmf. Grape 

2006).  
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Likväl som chefen har betydelse för samverkan påverkar även de professionella samverkan i 

specialiserade organisationer. Samverkan underlättas om det finns uppbyggda kontakter mellan 

de professionella och att det sker ett gemensamt arbete. Det verkar som att samverkan 

möjliggörs av att de professionella är öppna för att ta kontakter, givet att det finns ett samtycke 

från klienten, vilket följande citat är ett exempel på.  

Nej jag tror väl egentligen det handlar om personerna som handläggare, jag menar är man 

öppen för samverkan så, så tror jag inte det finns några direkta svårigheter. Men sen finns 

det alltid personer som inte tycker det är så viktigt och att då, där landar vi ju liksom.  

(Person C) 

Det kan emellertid vara problematiskt för de professionella att samverka med varandra om inte 

tiden är tillräcklig. När de professionella har för lite tid verkar det som att samverkan blir mindre 

prioriterat.  

[…] just att hitta tiden o sätta sig i ett samverkansmöte när man bara försöker hålla huvudet 

över ytan för att göra det jag verkligen ska göra för den personen, det prioriteras ju bort då.  

(Person G) 

Samtidigt som samverkan är tidskrävande kan det vara svårt att avgöra hur mycket tid som ska 

läggas ner på att motivera andra professionella till att samverka. Det framstår som ett moraliskt 

övervägande (jmf. Hasenfeld 2010) att avgöra hur mycket av den tillgängliga tiden som ska 

läggas på att försöka motivera andra professionella till att samverka, tid som annars hade kunnat 

läggas på klientkontakt och klientarbete. Dock ställer jag mig frågande till om de professionella 

alltid avgör själva hur mycket tid de ska lägga på att motivera andra till att samverka. Detta kan 

likväl påverkas av organisationens rutiner vilket innebär att de professionella påverkas av 

organisationen, den osynliga handen (jmf. Hasenfeld 2010), i sina beslut kring samverkan.  

 

Närhet underlättar samverkan 

Resultat i studien visar att närhet kan underlätta samverkan i specialiserade organisationer. 

Intervjupersonerna beskriver att det är lättare att samverka med enheter inom samma 

förvaltning än med enheter på andra förvaltningar eftersom sekretessen mellan förvaltningarna 

kan försvåra klientarbetet. Intervjupersonerna menar att det hade varit fördelaktigt för 

klientarbetet och samverkan om de hade tillhört samma förvaltning. Även om det är sekretess 

mellan enheterna på samma förvaltning så är den inte lika sträng.  

Eh så på ett sätt hade det varit bättre att vi varit i samma förvaltning asså tror jag, med 

samma nämnd. För det, för det blir på automatik att man skulle kunna ha tätare samarbete 

så tror jag.  
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(Person F) 

När enheterna tillhör olika förvaltningar har de troligtvis olika institutionella logiker, 

exempelvis antingen en mer omvårdande och omhuldande eller en med mer fokus på att 

klienten ska sköta sig själv, vilket bland annat innebär att de har olika förutsättningar och 

regelverk för sitt arbete (jmf. Grape 2006). Det behöver inte uppstå några domänkonflikter om 

det inte är målet med arbetet som försvårar samverkan mellan enheterna utan sekretessen. 

Domänkonflikter uppstår när aktörer har olika domänanspråk, det vill säga när de till exempel 

inte kommer överens om hur arbetet ska organiseras eller inte har samma mål med 

verksamheten och medel för hur målen ska uppnås (Grape 2006). Domänkonflikter kan dock 

uppstå om enheterna har olika åsikter om vilka mål som föreligger för arbetet och med vilka 

medel dessa ska uppnås. Dessa problem skulle alltså kunna avhjälpas om enheterna tillhörde 

samma förvaltning då de i större utsträckning skulle präglas av samma logik, antingen en mer 

omvårdande och omhuldande eller en med mer fokus på att klienten ska sköta sig själv. Det 

framstår i en intervju som att arbetet skulle kunna utföras i samma riktning i större utsträckning 

om enheterna tillhörde samma förvaltning och samverkan mellan enheterna skulle förbättras. 

Det verkar alltså som att samsyn bidrar till högre grad av domänkonsensus. Samtidigt 

framkommer det i studien att oavsett hur uppdelningen ser ut i en specialiserad organisation så 

ställs organisationen inför problem.  

Det är ju såhär att vart man än drar gränsen så blir det ju andra problem istället.  

(Person A) 

 

Något annat som framkommer är att samlokalisering påverkar hur samverkan sker och hur 

klientarbetet fungerar. Intervjupersonerna menar att samlokalisering kan möjliggöra samverkan 

mellan enheterna då det är en enklare väg för att få kontakt med varandra. Närheten underlättar 

klientarbetet och samverkan då de professionella kan jobba mer tätt med varandra.  

Här behöver jag kanske sitta o ringa och försöka få tag på dem på telefon och det kan ju 

vara helt omöjligt eh bara för att kanske fråga en enkel fråga. Där kunde jag bara gå över 

till rummet mittemot så o där satt ekonomihandläggaren eller vem det nu kan ha varit. Så 

att såna saker förenklar ju samverkan, asså fysisk miljö hur man sitter.  

(Person G) 

Samtidigt behöver inte samlokalisering innebära bra samverkan om de professionella inte har 

insyn i varandras verksamheter och vilka utredningar varje enhet har. Samlokalisering kan 

också vara negativt för klienten om denne inte vill att professionella på olika enheter ska veta 

att den enskilde har insatser på olika enheter och vilka de insatserna är. Människobehandlande 
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organisationer ska värna om klienten och göra det bästa för dem (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008), vilket alltså eventuellt inte uppfylls om enheterna är samlokaliserade, om 

klienten inte vill att andra enheter ska veta vart denne har insatser. Studiens resultat kan 

jämföras med resultat i tidigare forskning som visar att samlokalisering innebär såväl fördelar 

som nackdelar för samverkan, de professionellas klientarbete och klienten (jmf. Hjortsjö 2006).  

 

Sammanfattningsvis visar resultat i studien att det förekommer hinder och möjligheter för 

samverkan inom specialiserade organisationer. Intervjupersonerna beskriver att den enskildes 

samtycke kan vara både ett hinder och en möjlighet för såväl samverkan som för hur 

klientarbetet ser ut samtidigt som sekretessen är ett hinder. Det framkommer i studien att 

samverkan kan vara personbundet vilket också påverkar klientarbetet samtidigt som samverkan 

tenderar att få lägre prioritet om tiden är knapp. Intervjupersonerna förklarar att det kan vara 

lättare att samverka med enheter på den egna förvaltningen än med enheter på andra 

förvaltningar och de menar också att samlokalisering påverkar hur samverkan och klientarbete 

fungerar, vilket visar på att närhetens betydelse i specialiserade organisationer.  

 

Slutsatser  
Jag kan efter studiens genomförande dra vissa slutsatser av det material som erhållits och den 

analys som genomförts. I det inledande problemet skrev jag bland annat fram att kommunernas 

alltmer specialiserade organisationer borde ställa krav på samverkan för att de professionella 

ska få en helhetssyn och kunna utföra ett bättre klientarbete. Jag kan konstatera att samverkan 

är nödvändigt i specialiserade organisationer, men det kan ske på olika sätt och det är tämligen 

oklart hur socialsekreterarna och handläggarna ska agera i komplexa fall likt Arne i vinjetten. 

Vidare kan jag konstatera att klienterna i vissa fall bollas mellan enheterna och förvaltningarna 

vilket dels kan förstås utifrån att enheterna kategoriserar och klassificerar klienterna men också 

utifrån att olika logiker råder på enheterna som styr organisation och handling. Utefter resultat 

i studien har jag skapat två logiker som verkar vara rådande på olika enheter. Jag kan konstatera 

att de professionella är positiva till specialisering men de är oense angående om de får en 

helhetssyn i den specialiserade organisationen. Vidare verkar relationen mellan professionell 

och klient påverkas både positivt och negativt i specialiserade organisationer. Studiens resultat 

gör det också möjligt att konstatera att den enskilda klientens samtycke är såväl hindrande som 

möjliggörande för samverkan i specialiserade organisationer samtidigt som sekretessen är ett 

hinder. Det verkar också som att samverkan i specialiserade organisationer påverkas av vilka 

som arbetar i organisationen. Slutligen kan jag konstatera att det verkar vara lättare att samverka 
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med enheter på samma förvaltning och att samlokalisering kan möjliggöra samverkan vilket 

visar på närhetens betydelse.  

 

Slutdiskussion  
Studiens syfte var att förstå hur en specialiserad organisationsform och eventuell samverkan 

inom specialiserade organisationer påverkar socialsekreterares och handläggares klientarbete. 

För att uppfylla syftet skapade jag två frågeställningar som handlade om hur socialsekreterare 

och handläggare upplever att specialisering och eventuell samverkan inom specialiserade 

organisationer påverkar klientarbetet samt vilka hinder och möjligheter som föreligger för 

samverkan inom specialiserade organisationer. Jag har ställt studiens resultat mot tidigare 

forskning för att se vad min studie kan bekräfta och vad den kan motsäga av tidigare forskning. 

Denna studie visar på sådant som redan är känt i tidigare forskning vilket bekräftar och stärker 

sådant som andra kommit fram till. Emellertid visar också studien resultat som motsäger vad 

som framkommit i tidigare forskning vilket bidrar med intressanta aspekter och visar på 

områdets bredd. Från tidigare forskning har jag även använt begreppen koordination och 

kollaboration för att beskriva och förstå hur samverkan sker. Vidare har jag skapat förståelse 

och tolkat mitt resultat utifrån begrepp från nyinstitutionell organisationsteori och begrepp som 

relaterar till människobehandlande organisationer. De teoretiska begreppen har varit relevanta 

eftersom de bidragit till att studiens frågeställningar har besvarats och skapat förståelse för 

resultatet. Däremot kan kritik riktas mot att de använda teorierna är omfattande teorier och där 

jag endast kunnat använda några få utvalda begrepp som jag ansett relevanta för att förstå och 

analysera studiens empiri, vilket innebär att användbara begrepp kan ha selekterats bort. Jag 

menar dock att fördelarna med att använda begrepp från två olika teorier övervägde nackdelarna 

eftersom det gav två olika perspektiv, å ena sidan ett organisatoriskt perspektiv och å andra 

sidan ett perspektiv som fokuserar mer på personerna i organisationerna.  

 

Samverkan verkar vara något som är nödvändigt i specialiserade organisationer och det 

diskuteras i alla kommunerna som representeras i studien. Däremot framkommer inte hur 

kommunerna och enheterna på de olika förvaltningarna arbetar med samverkan praktiskt, med 

undantag från en kommun där arbetet startat men ännu inte hunnit färdigställas. I en annan 

kommun framkommer att gemensamma möten har börjat diskuteras men hur arbetet för att 

skapa rutiner kring samverkan ska organiseras är fortfarande oklart. I den tredje kommunen är 

samverkan endast något som diskuteras men hur det praktiska arbetet kring samverkan ska ske 

diskuteras däremot inte. Ett flertal av intervjupersonerna efterfrågar rutiner och riktlinjer så att 
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alla inom enheterna ska veta vad de ska göra och vad andra ska göra. Intervjupersonerna vill ha 

tydlighet så att alla personer vet vad som gäller för att förbättra samverkan inom den 

specialiserade organisationen samt klientarbetet. Jag kan inte efter denna studie säga att ett 

strukturerat arbete kring samverkan innebär att klienter inte faller mellan stolarna och inte heller 

det omvända. Däremot kan jag se att klientarbetet påverkas i olika riktning beroende på hur 

utvecklat arbetet kring samverkan är i de specialiserade organisationerna. Resultat i studien 

visar att samverkan och klientarbete verkar bli bättre om organisationen aktivt arbetar med hur 

samverkan praktiskt ska ske då domänkonflikter inte behöver ske i lika stor utsträckning, utan 

att det istället råder domänkonsensus (jmf. Grape 2006). Eliasson (2010) visar i likhet med 

denna studie att samverkan kan förbättras om det genomförs gemensamma träffar där 

exempelvis gemensamma rutiner kan diskuteras. Svårigheterna med att organisera samverkan 

i kommunerna kan förstås av de två logiker jag kunnat skapa efter denna studie, där den ena är 

mer omvårdande och omhuldande medan den andra är mer inriktad på att klienten ska sköta sig 

själv. Dessa logiker verkar inte vara kompatibla med varandra vilket är försvårande i det 

gemensamma arbetet. Detta kan jämföras med Blomqvist (2012) som menar att bland annat 

olika logiker och olika problembilder kan påverka samarbetet och samverkan.  

 

Ett resultat som framkommer i denna studie är att de professionella trivs med specialisering och 

de ser inte hur integrering skulle fungera, eller att det ens skulle fungera i relation till 

klientarbetet. Detta resultat kan ställas mot resultat i tidigare forskning som visar att 

socialarbetare vill gå mot mer integrerade organisationer och att de upplever en frustration över 

att inte kunna hjälpa klienterna tillräckligt bra (Meeuwisse, Scaramuzzino & Swärd 2011). 

Annan tidigare forskning säger dock att det finns en stark tilltro till uppdelningen av 

arbetsuppgifter i en specialiserad organisation eftersom det förväntas bidra till högre 

kompetensnivå, precision och kvalitet i klientarbetet (Grell, Ahmadi & Blom 2013). De 

professionella i min studie menar att kompetensen blir bättre, rättssäkerheten ökar och att det 

blir tydligare för såväl den professionella som klienten angående vad varje professionell har 

ansvar för och vad de ska diskutera på varje möte. Dock verkar det som att klienten kan bollas 

mellan enheterna om enheterna hänvisar till att klienten inte tillhör deras målgrupp, det vill säga 

inte passar in i deras kategorier och klassificeringar. En del av de professionella i studien menar 

ändå att de får en helhetssyn trots att de är specialiserade vilket jag frågar mig om det är rimligt 

i en specialiserad organisation. Det kan vara en överlevnadsinstinkt för professionen att hävda 

att socialsekreterarna och handläggarna har kontroll över klientens livssituation. Det kan också 
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vara ett led i att erhålla legitimitet för det arbete som utförs för att exempelvis öka chanserna 

för att socionomer som profession ska erhålla en legitimation och därmed få en högre status.  

 

Specialiserade organisationer och samverkan inom specialiserade organisationer verkar 

påverkas av vilka personer som befinner sig i organisationen. Resultat som framkommer i 

studien visar att chefen är betydelsefull för hur samverkan och arbetet kring det fungerar. Likaså 

de enskilda socialsekreterarna och handläggarna är betydelsefulla för hur samverkan sker eller 

inte sker och hur samverkan fungerar då deras intresse för samverkan, vilken tid de lägger ner 

för samverkan och hur kontakten mellan de professionella fungerar är faktorer som påverkar, 

vilket kan jämföras med Eliasson (2010) som visar att samverkan kan vara personbundet. Det 

verkar som att samverkan får lägre prioritet om tiden är knapp. Jag menar dock att personerna 

som arbetar i organisationen har ett ansvar för att fördela och använda tiden som föreligger för 

att göra klientarbete och samverkan så bra som möjligt. Prioriterar ledningen samverkan kan 

det också skapa tid för samverkan. Likaså om socialsekreterarna och handläggarna bokar möten 

för samverkan och inte skjuter upp dem, kan samverkan förbättras. Arbetsbelastningen är hög 

på flertalet enheter men om inte samverkan prioriteras framöver tror jag att det kan leda till 

negativa konsekvenser för klienterna, till exempel att de inte erhåller stöd som de är i behov av 

men också att de professionellas klientarbete försämras. Om samverkan prioriteras tror jag att 

klientarbetet blir bättre i förlängningen då det blir tydligt vad varje professionell har ansvar för, 

onödig tid behöver inte läggas på att organisera samverkan och mer tid kan ägnas åt klienterna. 

Samtidigt som jag anser att samverkan bör prioriteras kan jag fråga mig om samverkan är så 

pass viktigt som det framställs, om det leder till så många vinster för klientarbetet och klienterna 

jämfört med tidsåtgången för att administrera samverkan. Jag menar att samverkan skulle kunna 

ifrågasättas i den meningen att det kan finnas andra sätt att arbeta på för att göra de enskilda 

socialsekreterarnas och handläggarnas klientarbete bättre som inte är lika tidskrävande som 

samverkan, åtminstone i denna studie, verkar vara.  

 

Metoddiskussion  

Jag tog en första kontakt med avdelningscheferna på de olika förvaltningarna via mail då 

studien kortfattat presenterades vilket möjliggjorde för individerna att bilda sig en uppfattning 

om studien. Dessa förmedlade sedan vidare kontakt med handläggare/socialsekreterare. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) förklarar att det kan innebära att cheferna väljer ut vilka 

som ska vara med i studien inte endast på grundval av att de arbetar med den målgrupp eller de 

arbetsuppgifter forskaren är intresserad av utan också vilka de tror ger den mest positiva bilden 
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av organisationen. Detta kan givetvis ha påverkat vilka personer som inkluderades i studien då 

cheferna kan göra ett val angående vilka de anser lämpliga eller passande för studien. Jag fick 

dock uppfattningen om att cheferna vidarebefordrade mitt mail till eller kontaktade de personer 

som de ansåg arbeta med målgruppen. Alla de chefer jag kontaktade var tillmötesgående och 

positivt inställda till studien vilket jag menar påvisar att de inte försökte välja ut personer som 

skulle kunna ge den mest positiva bilden av organisationen utan de som faktiskt uppfyllde 

studiens urvalskriterier. Jag ansåg också att det var viktigt att ha chefens godkännande för att 

genomföra studien på arbetsplatserna trots att det innebar att fler blev medvetna om att 

personerna deltog i studien samt att det kan ha påverkat intervjupersonernas villighet att svara.  

 

Vid en av intervjuerna slutade inspelningen att fungera efter en halvtimme vilket jag upptäckte 

först efter att intervjun var slut. Det innebar att den sista tredjedelen av den intervjun inte 

spelades in och inte heller kunde transkriberas. Detta påverkade givetvis hur mycket 

information som kunde erhållas från intervjun och hur många citat jag kunde plocka ut. Jag 

anser emellertid att intervjumaterialet bidrar med kunskap och viktig information då den innan 

inspelningen stoppades gav bra information samtidigt som jag skrev ner det jag kom ihåg direkt 

efteråt. Jag är medveten om att jag missat information som kan ha tillfört mer till materialet på 

grund av att inspelningen slutade fungera, men jag har gjort mitt bästa för att få med så mycket 

information som möjligt från intervjun.  

 

Innan första intervjun genomförde jag inte någon pilotstudie, det vill säga testade min vinjett 

och mina frågor, för att få reda på om de var relevanta eller inte. Detta kan ses som en nackdel 

då jag inte hade möjlighet att ändra min vinjett eller frågor innan den första riktiga intervjun. 

Efter den första intervjun var jag nöjd med mina svar men jag uppmärksammade några 

följdfrågor som jag ville ställa i de kommande intervjuerna. Samtidigt var varje intervju unik, 

beroende på vilka frågor den intervjuade var mer eller mindre intresserad av tog intervjuerna 

olika riktning även om de fortfarande handlade om specialisering, samverkan och klientarbete. 

 

Studiens begränsningar  

Dessa resultat är inte möjliga att generalisera i den meningen att de kan gälla för alla 

specialiserade kommuner i Sverige. Studiens resultat kan inte heller ses som fullständigt då det 

inte varit möjligt att redovisa alla de perspektiv och faktorer som framkommit under 

intervjuerna, exempelvis har externa aktörers betydelse uteslutits då det inte faller inom 

studiens syfte. Studiens resultat har också påverkats av de frågor som ställts vilket innebär att 
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det kan finnas fler viktiga och intressanta aspekter relaterat till specialisering och samverkan. 

Eftersom studien utgår från de professionellas perspektiv kan studien inte heller säga något om 

hur klienterna anser att specialisering och eventuell samverkan inom specialiserade 

organisationer påverkar dem som enskilda individer.  

 

Förslag på framtida forskning 

Under arbetets gång med studien har nya frågor väckts. Förslag på vidare forskning är bland 

annat att studera projekt eller program för hur samverkan kan organiseras så att det utvecklas 

riktlinjer och handlingsplaner, eftersom att detta verkar vara en brist. Samtidigt har jag 

ifrågasatt hur effektiv samverkan är med tanke på den tidskrävande administrationen, vilket har 

väckt ett intresse för vidare studier kring alternativa sätt att arbeta för att förbättra till exempel 

klientarbete och helhetssyn i specialiserade organisationer.  
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Bilagor  
Bilaga 1 Informationsbrev och samtyckesbrev  

 

Informationsbrev  

Hej! 

Mitt namn är Hanna Haraldsson och jag är student på Socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete som ska 

examineras i juni 2016. Arbetet handlar om att studera en specialiserad organisation och hur 

samverkan inom specialiserade organisationer påverkar professionellas klientarbete. Jag 

kommer att använda mig av intervjuer i studien. Under intervjun kommer du få resonera kring 

en vinjett (kort individfall) och även svara på intervjufrågor. Intervjun beräknas ta cirka 45-60 

minuter och jag kommer spela in intervjun för att underlätta transkriberingen.  

 

Just du är utvald eftersom du arbetar med målgruppen personer med psykisk eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har barn, samtidig missbruksproblematik eller 

ekonomiska svårigheter, och jag tror att du besitter den kunskap som studien efterfrågar. 

Deltagande i studien är frivilligt och du har närsomhelst rätt att avbryta din medverkan. Om det 

är någon fråga du inte vill svara på kan du avstå från det utan vidare förklaring. Det är endast 

jag, min handledare och examinatorn som kommer ta del av det insamlade materialet innan det 

är omarbetat. I det arbete som lämnas in kommer jag avidentifiera alla svar vilket innebär att 

det inte kommer framgå att du deltar i studien. Materialet kommer förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och förstöras efter att arbetet är examinerat och godkänt. Studien kommer publiceras 

på internet men du kan också få det färdiga arbetet skickat till dig om du önskar.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Kettil Nordesjö. 

 

Din medverkan är värdefull! Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning, 

Hanna Haraldsson  

 

Hanna Haraldsson             Kettil Nordesjö 



46 
 

Mailadress (borttagen)                                                                       Mailadress (borttagen) 

Telefonnummer (borttaget)  

 

Informerat samtycke 

 Jag har fått information om hur studien kommer genomföras och presenteras.  

 Jag är informerad om att deltagande i studien är frivilligt och att jag närsomhelst har rätt 

att avbryta mitt deltagande i studien.  

 Jag har fått information om att mina svar kommer vara avidentifierade i 

resultatpresentationen.  

 Jag samtycker till att delta i studien, att bli intervjuad samt att intervjun spelas in.   

 

 

Stad  xxxxxx (datum) 

 

............................................................................................. 

Underskrift 

 

……………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 Intervjuguide   

Intervjuguide (med vinjetter och frågor) 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

.- Hur länge har du arbetat i förvaltningen/den aktuella enheten?  

.- Vad har du för position i organisationen? 

.- Vad har du för erfarenhet av tidigare arbete i kommunen?  

.- Vad har du för utbildning? 

 

Vinjett 1: Arne är 36 år gammal. Hans båda föräldrar är i livet och han har även två syskon 

som bor på annan ort. Arne har tvångsproblematik och misstänkt ADHD. Han har gått ut 

grundskolan och efter det haft lite olika jobb inom industrisektorn. Sedan några månader 

tillbaka har Arne inte längre något jobb. Han har sedan dess levt på sina sparade pengar och 

även fått låna lite av sina föräldrar men de har nu tröttnat och han står utan någon inkomst. Arne 

har inget stöd för sin tvångsproblematik eller sin förmodade ADHD eftersom han själv inte 

anser att det är nödvändigt. Han har heller inte något ekonomiskt bistånd.  

 

Hur skulle du hantera denna situation? (Vem har ansvar för vad? Samverkan? Möjligheter och 

hinder?) 

 

Vinjett 2: Det visar sig efter ett tag att det förekommer missbruksproblematik. 

Missbruksproblematiken har lett till att Arne inte kunnat sköta sitt jobb och han blev därför 

uppsagd till följd av upprepade förseelser. Arbetsgivaren har uppfyllt sitt ansvar för att försöka 

möjliggöra arbete för Arne men till slut nådde de en gräns då det inte var möjligt att göra något 

mer. Arne har ett utbrett alkoholmissbruk då han dricker alkohol varje dag i varierande mängd. 

Han har inte sökt någon hjälp för sitt missbruk och han har undanhållit det för övriga familjen.  

 

Hur skulle du gå vidare med det här? (Vem har ansvar för vad? Samverkan? Möjligheter och 

hinder?) 

 

Vinjett 3: Efter ännu ett litet tag visar det sig också att Arne har en son som är sex år gammal. 

Arne och barnets mor gick skilda vägar ett halvår efter att barnet var fött. Arne ska ha sonen 

hos sig varannan helg. Barnets mor och Arne brukar träffas vid en lekplats för att lämna över 
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de grejer som sonen behöver över helgen och Arne hämtar sedan sonen på förskolan. Det är 

också Arne som lämnar sonen på förskolan på måndag morgon. På sonens förskola har man 

inte kännedom om Arnes missbruksproblem eller psykiska och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

 

Hur skulle du hantera denna situation? (Vem har ansvar för vad? Samverkan? Möjligheter och 

hinder?)  

 

ALLMÄNNA OCH FÖRDJUPANDE FRÅGOR 

Organisation  

Innan jag ställer frågorna ska jag förklara hur jag uppfattar att organisationen är organiserad 

och skapa samsyn med personen som intervjuas (så att utgår från samma sak).  

.- Påverkar er organisering ditt klientarbete? I sådana fall på vilket sätt?  

.- Vad ser du för fördelar med en specialiserad organisation i relation till ditt  klientarbete? Och 

vad ser du för nackdelar med en specialiserad organisation i relation till ditt klientarbete? 

(Följdfrågor kring: utredningar, effektivitet, klientkontakt, relationsskapande?) 

.- Hur skulle du beskriva det bästa sättet att organisera arbetet för att göra arbetet med klienterna 

så bra som möjligt? 

.- Upplever du att samverkan är viktigt i organisationen? Är det något som diskuteras? 

(Följdfråga kring: hur kommer det till uttryck?) 

 

Samverkan  

.- Vilka förvaltningar eller enheter samverkar du med? 

.- Hur fungerar samverkan mellan förvaltningarna eller enheterna? (Följdfråga: finns det något 

särskilt program eller liknande?) 

.- Hur anser du att samverkan fungerar mellan förvaltningarna eller enheterna i komplexa 

individfall? (likt de vinjetter som beskrivs ovan). Konsekvenser för klienterna?  

.- Har du i din yrkesroll varit med om situationer där samverkan inte har fungerat? I sådana fall, 

vad är det som inte har fungerat och hur har det påverkat ditt klientarbete? (Följdfråga: kan du 

ge exempel?) 

.- Har du i din yrkesroll varit med om situationer där samverkan har fungerat? I sådana fall vad 

är det som har fungerat och hur har det påverkat ditt klientarbete? (Följdfråga: kan du ge 

exempel?) 
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.- Vilka hinder anser du finns för samverkan mellan den förvaltning eller enhet du tillhör och 

andra förvaltningar eller enheter? Vad möjliggör samverkan mellan förvaltningarna eller 

enheterna? (Följdfrågor: målsättningar, institutionella riktlinjer, utgångspunkter?) 

 

AVSLUTANDE FRÅGA  

.- Har du något övrigt du vill tillägga?  

 

I anslutning till intervjufrågorna har jag ställt följdfrågor. En del av de följdfrågor som ställdes 

redovisas i intervjuguiden inom parentes, främst de som ställdes till alla intervjupersonerna. De 

följdfrågor som endast ställdes till vissa, beroende på hur intervjusituationen utvecklades, 

redovisas inte i intervjuguiden.  

 


