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Inledning 

Att samverka och arbeta tillsammans för klienters och organisationers bästa är en 

utmaning för många professionella människobehandlande organisationer (Hultberg, 

Glendinning, Allebeck & Lönnroth, 2005). Det är vanligt att människor inte endast 

drabbas av ett problem, därför krävs nya arbetsformer för att kunna hjälpa klienter inom 

olika problemområden. De senaste 25 åren har samverkan därför blivit en vanlig 

Abstract 

 

Artikeln är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka samverkan mellan organisationer 

sett ur socialsekreterares perspektiv. Den ämnar undersöka deras erfarenheter, åsikter samt 

attityder till samverkan för att kunna erhålla deras syn på arbetssättet. Samverkan som 

arbetssätt måste vara närvarande i människobehandlande organisationer för att säkerställa 

klientens bästa samt för att öka effektiviteten. Multipel problematik hos klienter gör det 

nödvändigt att organisationer samverkar. Socialsekreterarna i denna studie såg samverkan som 

nödvändig och de visar en positiv inställning till arbetssättet. De är nöjda med arbetet de utför, 

men nämner ansvarsfördelning och personliga attityder som hinder. Vidare är samverkan till 

stor del beroende av enskilda individer och deras initiativtagande, då det är de som utformar 

och upprätthåller arbetssättet. Slutligen bör samverkan främjas då arbetssättet är fördelaktigt 

för både klient och organisation. 

 

Keywords: samverkan  socialtjänst  organisation  nyinstitutionalism  
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arbetsform mellan organisationer (Sims, 2011). Samverkan är ett begrepp med flera 

olika definitioner. Socialstyrelsen beskriver samverkan som ett gemensamt handlande 

för ett syfte på organisatorisk nivå. Definitionen lyder: ”Samverkan avser den dialog 

och samarbete som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att 

samordnat uppnå gemensamma mål” (Socialstyrelsen, 2011). Germundsson (2011) 

skriver vidare att interorganisatorisk och interprofessionell samverkan är 

sammanlänkade i det svenska välfärdssystemet. Interorganisatorisk samverkan syftar till 

samverkan mellan organisationer och är i de flesta fall interprofessionell, vilket i sin tur 

innebär samverkan mellan olika yrkesgrupper och professioner. Samverkan som 

beskrivits i detta stycke kommer hädanefter ha denna innebörd i artikeln.  

 

Samverkan handlar även om att dela en idé och att ha förtroende för varandra, vilket kan 

vara nödvändigt för att tillgodose klienters behov. Personer med flera problem, det vill 

säga de som har en multipel problematik, gör att organisationer binds samman i syfte att 

ge klienter stöd, men även för att öka effektiviteten hos organisationerna (D’amour, 

Ferrada-videla, Rodriguez & Beaulieu, 2005). Samverkan ses som en grundläggande 

faktor för att på bästa sätt utnyttja resurser och undvika att det sker dubbelarbete mellan 

myndigheter (Tseng, Liu & Wang, 2011). Förutsättningar för en god samverkan är att 

det finns en vilja att gå ihop med andra organisationer men det är också viktigt att i 

arbetet vara tillmötesgående mot varandra. Ytterligare förutsättningar är att det finns en 

klar ansvarsfördelning mellan organisationer samt gemensamma riktlinjer för att uppnå 

målet. Otydliga mål, maktstrukturer och sekretesslagstiftning är faktorer som kan utgöra 

hinder för god samverkan (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Danermark (2004) visar att Socialtjänsten är en av de myndigheter som utför mest 

samverkan med andra och som samtidigt är i störst behov av det. Vilka organisationer 

som Socialtjänsten samverkar med varierar beroende på kommun. Våra intervjupersoner 
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berättade att de utför samverkan med enheter inom Socialtjänsten, men även med 

externa människobehandlande organisationer som exempelvis Arbetsförmedlingen, 

Polisen, Försäkringskassan samt inom hälso- och sjukvården. Med bakgrund av detta är 

syftet med denna artikel att undersöka Socialtjänstens samverkan med andra 

organisationer sett ur socialsekreterares perspektiv. Socialtjänsten i den undersökta 

kommunen har drygt 200 medarbetare och dess verksamheter erbjuder stöd till 

människor. Den har fyra enheter; Barn och familj, Försörjningsstöd, Integration samt 

Öppenvård. Dessa är uppdelade i mindre områden med arbetsgrupper inom varje. Fokus 

i vår studie ligger på socialsekreterares personliga perspektiv till samverkan i form av 

åsikter, erfarenheter och attityder. Vi anser att samverkan är ett område som bör främjas 

och stöttas då det är av relevans ur många olika aspekter. En god samverkan kan gynna 

både klienter och de samverkande organisationernas ekonomi, effektivitet och 

förhållande till varandra. Samverkan kommer alltid vara relevant i 

människobehandlande organisationer och det är därför viktigt att belysa ämnet. 

 

Studien utgår från följande tre frågeställningar: vad anser socialsekreterare inom 

Socialtjänsten om hur samverkan med andra organisationer fungerar? Vilka 

begränsningar upplever socialsekreterare att det finns vid samverkan? Vilka faktorer gör 

att samverkan fungerar eller inte fungerar?  

 

Metod 

Vi vill genom vår undersökning erhålla socialsekreterares perspektiv på samverkan, 

vilket motiverar varför vi valt en kvalitativ ansats. En sådan ansats har en 

konstruktivistisk inriktning som lägger tyngdpunkt på individens egna tolkningar av den 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). Studien inleddes med en litteraturinsamling där vi 

samlade in tidigare forskning inom ämnet samverkan i form av vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och böcker. I sökandet efter artiklar använde vi oss av följande sökord: 
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samverkan och organisationer, samverkan och sekretess, interdisciplinary 

collaboration, interprofessional collaboration social work, confidentiality and privacy 

in social work, interprofessional collaboration children welfare. Vi avgränsade vår 

insamling av forskning från år 2000 till 2012 för att få fram så aktuell forskning som 

möjligt. Utifrån litteraturinsamlingen formulerade vi en intervjuguide bestående av 22 

frågor, indelade under följande tema; Erfarenheter; Åsikter samt Attityder till 

samverkan. 

 

Vi har i studien eftersträvat att få kunskap om socialsekreterares perspektiv på 

samverkan i en mellanstor kommun i Sverige. En tvärsnittsdesign är därför lämplig då 

den innebär att kvalitativa intervjuer utförs med ett antal personer vid ett bestämt 

tillfälle (Bryman, 2011). De personer som valdes ut var fem socialsekreterare från 

enheterna Barn och familj, Försörjningsstöd och Öppenvård inom Socialtjänsten som 

har erfarenhet av samverkan, ett så kallat strategiskt urval (Bryman, 2011). Information 

samlades in genom halvstrukturerade intervjuer, vilket är att föredra då de ger utrymme 

för följdfrågor och därmed ytterligare information. Intervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplats. Det tog cirka en timme och den utrustning vi använde oss av var 

diktafon. Intervjuguiden var formulerad utifrån aktuell forskning och svaren från 

intervjuerna har på ett bra sätt kunnat återkopplas med denna. Intervjusvaren 

transkriberades för att sedan utgöra underlag för analysmetoden, vilken var 

meningskoncentrering. Detta innebär att vi utifrån den transkriberade texten skapade 

förkortade utsagor för innehållet i ett textsegment, som i sin tur underlättar identifiering 

av innehållet för ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi sökte 

socialsekreterares perspektiv anser vi att meningskoncentrering bidrog till att vi lättare 

kunde urskilja konkreta synpunkter från intervjusvaren, vilket är syftet med studien. 

Denna bidrog i sin tur till tolkning av resultatet i förhållande till nyinstitutionell 

organisationsteori och tidigare forskning i denna studie. Meningskoncentreringen 
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tematiserades under; Erfarenhet, Åsikt, Attityd, Verksamhetsbeskrivning samt 

definition av Samverkan.  

 

Under studiens gång har vi beaktat de olika forskningsetiska riktlinjerna. Vid förfrågan 

om intervjuer uppfylldes samtyckeskravet då intervjupersonerna gav sitt samtyckte till 

att bli intervjuade. Samtidigt följdes informationskravet när vi informerade om studiens 

syfte och förklarade att deltagande var frivilligt. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom intervjupersonernas anonymitet gentemot alla utomstående parter, förutom för 

oss som genomförde studien, samt att informationen raderas efter studiens slut. När vi i 

resultatet hänvisar till socialsekreterarnas utsagor, använder vi oss av pseudonymer.  De 

uppgifter vi erhöll används endast i studiens syfte och därmed uppfylls även 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vår studie behandlar ett ämne på organisatorisk nivå 

som inte rör människors privatliv, vilket kan ha bidragit till att studien inte visat sig vara 

känslig ur etiska synpunkter. 

Nyinstitutionell organisationsteori 

Organisationsteorier hjälper oss att förstå och förklara organisationer, samt hur de 

uppstår och utvecklas (Flaa, Hofoss, Holmmer-Hoven, Medhus & Rönning, 2010). 

Nyinstitutionalism är ett led inom organisationsteorin som uppstod på 1970-talet och såg 

organisationer som det ”ömsesidiga sociala och kulturella beroendet mellan 

organisation och omgivning i centrum för intresset” (Grape, Blom & Johansson, 2006). 

Den fokuserar på utvecklingen inom organisatoriska fält. Organisationer blir allt mer 

heterogena men också integrerade i varandra i syfte att uppnå god samverkan. 

Begreppet integration inom organisationsteorin syftar främst till de olika aktörernas 

mål; om de har gemensamma målsättningar, vilket i sin tur leder till lyckad samverkan 

eller inte (Grape et al, 2006). Att erhålla hög integration och bra samverkan med 
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gemensamma målsättningar kan försvåras i och med att organisationerna arbetar efter 

olika villkor och har skilda målsättningar och förutsättningar. 

 

Grape et al (2006) presenterar följande begrepp inom nyinstitutionalismen; 

verksamhetsdomän, domänanspråk, domänkonsensus samt domänkonflikter. 

Verksamhetsdomän lägger fokus på det ärende man vill bedriva samverkan om. Inom 

begreppet finns två linjer; 1) de olika organisationernas anspråk samt 2) verksamheterna 

och deras mål. Inom ett verksamhetsområde bildas olika domänanspråk där 

verksamheterna är företrädare och legitima för just sitt verksamhetsområde. Om dessa 

verksamheter kommer överens om vem som ska göra vad inom områdena så skapas 

domänkonsensus. Om de däremot inte skulle komma överens skapas domänkonflikter 

(Grape et al, 2006).  

 

För att nå framgång inom samverkan är en projektgrupp, som har en god samsyn på de 

olika verksamhetsdomänerna, att föredra. Då överkommer man lättare juridiska, 

kulturella och professionella hinder, vilket i sin tur leder till hög integration mellan 

verksamheter (Grape et al, 2006). Ovan nämnda begrepp är inom ramen för en 

interorganisatorisk nivå. Denna rör förhållandet mellan organisationer, där det centrala 

är hur organisationsbeteenden påverkas av andra grupper samt organisationer och hur 

organisationen påverkar sin omgivning (Flaa et al, 1995). Nyinstitutionell 

organisationsteori är aktuell för vår analys av samverkan, då ovanstående begrepp kan 

ge förklaringar till hur olika verksamheter arbetar och integreras samt ge förslag till hur 

man uppnår lyckad samverkan. 

 

Vad säger forskningen om samverkan? 

Det har gjorts en del forskning på ämnet samverkan, mestadels internationellt, där 

genomgående teman i det insamlade materialet handlar om samverkans betydelse för 
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människor och organisationer samt efterfrågan om en större medvetenhet om 

samverkan. Fördelar med samverkan, samt underlättande faktorer och hinder, är vanliga 

aspekter som tas upp och diskuteras, samt hur den ska kunna förbättras.  

Samverkan mellan organisationer i Sverige har blivit allt vanligare de senaste 

decennierna, inte minst inom den offentliga sektorn (Germundsson, 2011). Utöver de 

anledningar för samverkan som nämnts i inledningen om ökad multipel problematik hos 

klienter samt organisationers resurser och effektivitet, ger Germundsson (2011) 

ytterligare förslag på anledningar till samverkan. Ökad specialisering och 

professionalisering av välfärdstjänster kräver att yrkesgrupper engagerar sig i varandras 

arbete eftersom specialisering leder till att välfärdsområdet blir alltmer splittrat. Detta 

bidrar till en ”tvungen” samverkan mellan organisationer där man förbättrar kvaliteten 

på arbetet genom att dela kunskap, kompetens och resurser. Han beskriver vidare att 

samverkan oftast benämns som något positivt och önskvärt. 

Sowa (2008) skriver att det är viktigt att klargöra varför samverkan behövs innan man 

tillämpar denna mellan organisationer. Genom detta klargörande kan man välja en 

samverkansform som på bästa sätt ska representera organisationerna. Vidare föreslås i 

internationell forskning tillvägagångssätt som kan appliceras för att uppnå en god 

samverkan. Willumsen (2008) beskriver integration mellan organisationer som en viktig 

förutsättning för god samverkan. Strukturer, funktioner och attityder inom och mellan 

olika organisationer måste klargöras för att enighet med varandra ska uppnås och leda 

fram till en hög integration.  Detta i sin tur ökar kvaliteten på samverkan och därmed 

kvaliteten på arbetet med klienter. Bronstein (2003) skriver att när yrkesverksamheter 

sluts samman maximeras samverkan till att uppnå mer än vad professionella klarat av 

självständigt. Han skriver även att det är viktigt att visa flexibilitet gentemot varandra 

samt arbeta aktivt tillsammans för att kunna nå det gemensamma målet. Slutligen bör de 



 10 

olika professionerna reflektera över samverkansprocessen för att stärka relationerna 

sinsemellan samt öka effektiviteten.  

Underlättande faktorer 

Germundsson (2011) beskriver främjande faktorer för samverkan. En av de viktigaste 

faktorerna är att det finns tillräckliga tidsmässiga och ekonomiska resurser för att 

utveckla samverkan mellan organisationer. Även ledarskap är en central del för att föra 

samverkan framåt. Vidare är ömsesidigt engagemang och tydlighet samt kunskap om de 

andra organisationernas regelverk och arbetsförhållanden viktiga aspekter för att 

samverkan ska bli lyckad. Förutom dessa faktorer är kommunikation mellan 

professionella av vikt då det leder till att organisationer bättre förankras i varandra. 

Crawford (2012) har en stark åsikt om att personliga attityder spelar stor roll i 

samverkan mellan organisationer. Involverade måste visa respekt för varandra inom 

samverkansgruppen och vara villiga att engagera sig i varandra samt bry sig om sina 

kollegor. Vidare behövs självförtroende i sin egen yrkesroll och kompetens samt en bra 

attityd mot människorna runt omkring sig. D’amour et al (2005) visar även på olika 

koncept som är genomgående för att samverkan ska skapas och bli lyckad; 1) fördelning 

av arbete, beslutstagande och planering, 2) ömsesidigt beroende mellan organisationer, 

3) makt som en påverkansfaktor, 4) vikten av teambuilding, 5) samverkan som en 

dynamisk process samt 6) fokus på klienten. För att uppnå en lyckad samverkan måste 

man bejaka och följa dessa koncept på ett korrekt sätt som gynnar klient och 

organisation.  

 

Försvårande faktorer 

Tidigare forskning framhåller hinder som kan försvåra samverkan. Löfström (2001) 

skriver i sin artikel om gränser som utgör hinder. Vid samverkan är det viktigt med 

bestämda ansvarsområden för att klargöra vad respektive organisation arbetar med. 
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Olika ansvarsområden med skilda intressen kan annars utgöra hinder om oenighet 

uppstår. Handläggare kan endast ta hänsyn till sitt eget ansvarsområde. Danermark 

(2004) skriver även att rollfördelning mellan organisationer kan utgöra hinder om den 

inte fördelas på rätt sätt. Det måste klargöras vem som sköter vad för att kunna hjälpa 

klienter på olika områden. Ett problem kan enligt Löfström (2001) vara att de olika 

organisationerna endast ser till sitt eget arbetsområde istället för en helhetsbild, till 

exempel att Socialtjänsten ser till klientens sociala välmående medan Försäkringskassan 

tänker mer på klientens ekonomiska situation. Organisatoriska former, regelsystem och 

kunskapstraditioner är faktorer som påverkar samverkan enligt Danermark (2004).  

 

Makt 

Vid samverkan finns makthierarkier ständigt närvarande, vilket kan utgöra hinder. Makt 

är en aspekt som inte alltid är uppenbar och får ofta andra benämningar som 

handlingsutrymme, inflytande och delaktighet, där fokus brukar ligga på hur den 

enskilda personen upplever detta. Maktaspekten kan ta sig olika uttryck beroende på 

inom vilken arena den verkar i. Via regelverk och lagstiftning fastställs olika 

yrkesrollers ställning, ansvarsområden och grad av beslutsbefogenhet. Detta behöver 

inte innebära att samhällsaktörer ständigt utövar makt gentemot varandra (Danermark, 

2004). Han menar att framgångsrik samverkan mer handlar om strukturella 

grundläggande förhållanden, än om personkemi. Han förnekar inte att personkemi kan 

vara en maktfaktor, men menar att den inte har betydelse i samma utsträckning inom 

samverkan. Vidare kan även professioners status utgöra grund för makt. En person som 

tillhör en viss yrkesgrupp kan uppleva och upplevas av andra som att ha en låg eller hög 

status. Det är därför viktigt för en välfungerande samverkansprocess att professioner 

upplever jämställdhet gentemot varandra (Danermark, 2004). Enligt Pollard (2008) 

upplever inte alltid personer som är verksamma inom socialt arbete en jämställd relation 

med andra yrkesgrupper. Även ekonomiska resurser i samverkansprocesser kan ofta 
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utgöra ett problem. Maktaspekter kan uppstå om en aktör inom samverkansprocessen 

innehar mer ekonomiskt ansvar än andra aktörer och därmed får mer makt. Makt kan 

även vara baserad på personliga egenskaper såsom social kompetens, det vill säga 

huruvida man kan skapa goda relationer med andra människor (Danermark, 2004).  

 

Samverkan och sekretess 

Lagstiftning och riktlinjer framhålls i forskning som en av de största begränsningarna 

för samverkan. I Sverige regleras grunden för samverkan i Förvaltningslagen (FL) 

(1986:223) 6§ och lyder: ”Varje verksamhet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 

ramen för den egna verksamheten.” Det framgår även i Socialtjänstlagens (SoL) 

(2001:453) 3:5§ att om behov finns, ska insatser för en enskild utformas och 

genomföras genom samverkan med organisationer, andra samhällsorgan och föreningar 

(Norstöm & Thunved, 2011). Danermark & Kullberg (1999) skriver att samverkan dock 

kan försvåras av att myndigheter, till skydd för en persons integritet, måste ta hänsyn till 

sekretesslagstiftningen. Sekretess är alltid närvarande i relationen mellan klient och 

socialarbetare och begreppet definieras som: 

 

”Confidentiality is defined as the human service worker’s obligation not to 

disclose client information that is gained in the course of a professional human 

service relationship.” (Collingridge, Miller & Bowles, 2008). 

 

Att erbjuda sekretess till klienter innebär att hålla ett löfte, och det ses allmänt som 

moraliskt fel att bryta ett sådant. Om klienten inte har fullt förtroende för 

socialsekreteraren är det troligt att klienten inte kommer berätta hela sanningen, vilket 

de behöver för att kunna erbjuda rätt stöd (Clark, 2006). 
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Vård och omsorg ska vara baserad på en persons integritet och självbestämmande, 

vilket framgår i SoL 1:1§ tredje stycket (Norstöm & Thunved, 2011). Detta kan försvåra 

arbetet kring en klient då man behöver samtycke för att kunna samverka om inte 

omständigheter som anges längre fram motiverar att sekretessen bryts. Bestämmelser 

om sekretess som gäller för Socialtjänsten återfinns i Offentlighets - och sekretesslagen 

(OSL) (2009:400).  Där fastställs i 26:1§ att: ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för 

uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men” (Norstöm & 

Thunved, 2011). Begreppet ”personliga förhållanden” har en bred definition och kan 

innefatta såväl uppgifter om en persons ekonomi som uppgifter om en persons psykiska 

hälsa (Norstöm & Thunved, 2011).  

 

Sekretess inom Socialtjänstens verksamhet är stark, dock finns omständigheter där 

undantag är motiverade. Detta rör omhändertagande av enskild, vård utan samtycke 

eller beslut om sluten ungdomsvård och dessa regleras i OSL 26:7§ (Norstöm & 

Thunved, 2011). Ytterligare bestämmelser om undantag från sekretess finns i OSL 

26:9§ och rör endast uppgiftslämnande mellan myndigheter inom hälso – och sjukvård 

och socialtjänst. Grupper som berörs av denna lag är personer under 18 år, personer med 

fortgående missbruk samt gravida kvinnor eller närstående till dessa där insats kan bli 

nödvändig till skydd för det ofödda barnet (Norstöm & Thunved, 2011).  Vidare hindras 

inte Socialtjänsten av sekretess om den berörda personen har gett sitt samtycke att 

uppgifter om denne lämnas vidare till annan enskild eller myndighet, vilket återges i 

OSL 10:1§.  

 

Utvärdering och utbildning 

I syfte att utveckla god samverkan föreslås utvärdering och utbildning som viktiga 

tillvägagångssätt. Utvärderingsinstrument kan användas för att mäta effekter av 
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samverkan. Woodland & Hutton (2012) visar att dessa instrument behövs för att 

ständigt utveckla och förbättra samverkan. Deras förslag för utvärdering; Collaboration 

Evaluation and Improvement Framework (CEIF), vill åstadkomma förbättring genom 

att mäta olika faktorer och steg inom samverkansprocessen och på så sätt mäta 

utveckling, kvalitet, kvantitet, och effektivisering. Resultatet av dessa ska leda till en 

förbättring av arbetet. Vidare föreslår Tseng et al (2011) ett utvärderingsinstrument de 

kallar Scope-Duration-Stage Framework (SDS), där de istället vill mäta vilka faktorer 

som påverkar och influerar samverkan, för att i sin tur kunna förbättra samverkan 

utifrån svaren. 

Pollard (2008) skriver att utbildning behövs för att studenter ska kunna utveckla 

egenskaper som kommunikationsförmåga, medvetenhet, respekt för andra professioner 

samt lyhördhet inför deras synpunkter och perspektiv. Dessa egenskaper skulle vara 

främjande för samverkan. Sims (2011) skriver vidare att det är nödvändigt att studenter 

inom det sociala området tillhandahålls möjligheter att utveckla samarbetskompetens, 

eftersom förändringar inom socialt arbete kräver ett integrerat samarbete mellan olika 

aktörer. Författaren menar att interprofessionell utbildning kan utgöra en grund för 

förbättring och utveckling av samverkan. Pollard (2008) skriver om Interprofessional 

Education (IPE), som i Storbritannien har utvecklats i syfte att studenter inom områdena 

social omsorg samt hälso- och sjukvård ska lära sig om och av varandra. IPE-baserad 

praktik har visat sig kunna påverka både organisatorisk förändring och 

personalutveckling. Hon framhåller även att studiepraktik bidrar till att studenter kan 

utveckla egenskaper och attityder som är främjande för samverkan. 

Resultat 

Resultatet i vår studie bygger på insamlat material från tre olika enheter inom 

Socialtjänsten; Barn och familj, Försörjningsstöd och Öppenvård. Samtliga 

intervjupersoner har socionomutbildning och deras arbetserfarenhet inom Socialtjänsten 
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varierar mellan fyra till tjugo år. I studien går de under pseudonymerna Sara, Erika, 

Mikaela, Anna och Elin. Utifrån resultatet ämnar vi att besvara vårt syfte vilket är att 

erhålla socialsekreterares perspektiv på samverkan. Frågeställningar i studien är; vad 

anser socialsekreterare inom Socialtjänsten om hur samverkan med andra myndigheter 

fungerar? Vilka begränsningar upplever socialsekreterare att det finns vid samverkan? 

Vilka faktorer gör att samverkan fungerar eller inte fungerar? I resultatet dras 

kopplingar mellan intervjusvaren och tidigare forskning samt nyinstitutionell 

organisationsteori och fokus ligger på socialsekreterarnas erfarenheter, åsikter, attityder. 

 

Vad tycker socialsekreterarna? 

Definitionen som de intervjuade socialsekreterarna gav för samverkan är snarlik den 

som anges i det inledande avsnittet. Anna och Elin ser samverkan som ett gemensamt 

behov mellan organisationer som delar en gemensam målbild av hur något ska bli. Sara 

och Erika delade denna uppfattning samt definierade samverkan som ett arbete utfört 

tillsammans, istället för var för sig; både med socialsekreterare och organisationer. 

Slutligen framhöll Mikaela vikten av samverkan och dess betydelse inom socialt arbete: 

 

”Samverkan, det är verkligen A och O om man ska kunna hjälpa människor 

(…) ja, jag kan bara säga att det kommer man väldigt långt med om man har 

bra samverkan.” 

 

Generellt är inställningen till samverkan positiv och intervjupersonerna uppger att de 

mestadels har goda erfarenheter av arbetsformen. De var av åsikten att samverkan är 

grundläggande i deras arbete med klienter. Tseng et al (2011) har också den åsikten att 

samverkan bör ses som en grundläggande faktor inom människobehandlande 

organisationer. Anna och Elin målar upp en väldigt stark bild av hur viktig samverkan 

är, då de menar att arbete med klienter skulle vara bortkastat utan det. Gemensamt för 



 16 

alla intervjuade är att de anser att samverkan är bra eftersom det leder till effektivare 

behandlingsarbete med klienten, där man får större förståelse för dennes problematik. 

Några negativa aspekter av samverkan kan enligt socialsekreterarna vara 

ryktesspridning om klienter och samverkanspartners. Detta kan påverka 

yrkesverksamma personers inställning till dessa. 

 

Samtliga socialsekreterare i studien anser att samverkan alltid är viktigt, men att den är 

viktigare om klienten har en multipel problematik som är nödvändig att behandla inom 

flera olika instanser.  Alla intervjupersoner uppgav att deras samverkan med andra 

organisationer var välfungerande även om det fanns undantag. Intervjupersonerna 

visade missnöjdhet med en större myndighet och två avdelningar inom hälso- och 

sjukvården då man ansåg det svårt att skapa samverkan med dessa. Socialsekreterarna 

upplever en attityd från andra myndigheter att det är Socialtjänsten som har allt ansvar 

för samverkan:  

 

”Så kan det vara mycket känner jag, att man kan få ta emot mycket sånt, mycket 

skit som man egentligen inte behöver (…) men Socialtjänsten gör allt liksom.”  

(Mikaela) 

 

Som tidigare nämnt, menar Danermark (2004) att Socialtjänsten är en av de 

myndigheter som utför mest samverkan och samtidigt är i störst behov av den. Detta 

kan förklara varför ett antagande finns att Socialtjänsten bär störst ansvar vid 

samverkan. Mikaela upplever att den större myndigheten är en svår samarbetspartner, 

då de anser att de har mycket att göra och inte har tid att samverka med andra. Vidare 

visar Sara och Erika missnöjdhet med två avdelningar inom hälso- och sjukvården då de 

haft svårt att samordna samverkansträffar med dem. De ger förslaget att det borde finnas 

möjlighet att kunna anlita en samverkansamordnare inom Socialtjänsten. Grape et al 
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(2006) föreslår att projektgrupper med god insyn i olika verksamhetsdomäner skulle 

underlätta samverkan. En samordnare skulle enligt nyinstutionalismen överkomma 

hinder, vilket i sin tur leder till hög integration. Sara säger: 

 

”Jag tänkte på det, om man hade någon inom Socialtjänsten eller någon som 

jobbade just med samverkan som man kunde anlita, då kanske det skulle bli 

bättre. Alltså att det skulle vara någon som hjälpte till eller tog tag i det, höll i 

trådarna. Så kanske det skulle vara fler som använde sig av att samverka.” 

 

Riktlinjer 

Danermark och Kullberg (1999) uppger att gemensamma riktlinjer är en förutsättning 

för god samverkan. Elin tror inte att nationella riktlinjer för samverkan skulle fungera, 

då de på grund av kommuners olika resurser måste regleras på lokal nivå. Sara och 

Erika upplever att det inte finns tydliga riktlinjer för samverkan i den undersökta 

kommunen: 

 

”Den riktlinjen som finns då är väl att vi ska vara öppna för samverkan och 

sträva mot samverkan, men inte sen hur vi ska sträva mot samverkan.” (Sara) 

 

Som tidigare nämnt, regleras samverkan i FL 6§ samt i SoL 3:5§ som framhåller att 

samverkan ska ske vid behov. Angående gällande lagrum tycker Elin och Anna att 

regleringen i dessa är tillräckliga riktlinjer för samverkan. Sara och Erika påpekar dock 

att det vore underlättande för samverkansgruppen om man tillsammans har genomgång 

av relevanta lagrum för ärendet. Vidare föreslår Erika att det skulle vara till fördel att i 

början av ett ärende ha en problem- och resursinventering så det tydliggörs vem som har 

ansvar för vad. 

 



 18 

Samverkan med andra organisationer 

Löfström (2001) skriver att olika organisationer tenderar att enbart se till egna 

arbetsområden istället för att se en helhetsbild av klientens problematik. Utifrån vad 

socialsekreterarna berättade kan detta vara ett problem med andra samverkanspartners, 

där till exempel en större statlig myndighet och Socialtjänsten ser till skilda områden av 

klientens problematik. Sett ur ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv syns 

att de ovan nämnda organisationernas domänanspråk skulle kunna leda till en 

domänkonflikt då de inte tillsammans uppnår en önskvärd samverkan. För att uppnå hög 

integration för en bra samverkan menar nyinstitutionalismen att olika verksamheter bör 

ha gemensamma målsättningar (Grape et al, 2006). Den större myndigheten och 

Socialtjänsten måste alltså se helheten i problematiken och skapa gemensamma mål 

istället för att endast se till sitt eget område. Anna och Elin uppgav att de har en 

välfungerande samverkan med Polisen. Willumsen (2008) menar att när organisationer 

blir allt mer integrerade i varandra uppstår ökad kvalitet på samverkan. Detta verkar 

vara fallet för dessa organisationer utifrån vad socialsekreterarna upplevt. De uppger att 

Socialtjänst och Polis har ett gott förhållande till varandra med regelbunden kontakt 

varje vecka: 

 

”… deras ungdomsgrupp är ju väldigt framåt i samarbetet med socialtjänsten 

och vill väldigt mycket och polisen är en duktig samarbetspartner. De kan 

väldigt mycket, de kan sin juridik så himla bra till skillnad från vad kanske 

andra kan.” (Elin) 

 

Ovanstående citat visar på lyckad integration mellan Socialtjänst och Polis. De har 

uppnått hög integration i sitt samarbete med kontinuerlig kontakt, en etablerad 

samverkan som förs framåt samt att det finns en klar ansvarsfördelning. Detta gör att det 

kan antas att de uppnått domänkonsensus (Grape et al, 2006).  
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Underlättande faktorer 

I avsnittet för tidigare forskning beskriver D’amour et al (2005) fem koncept för en 

lyckad samverkan. Ett av koncepten; fördelning av arbete, beslutstagande och 

planering, är något som kan urskiljas i intervjun med Sara och Erika. De menar att 

professioner med myndighetsutövning kanske inte har lika mycket tid till samverkan 

och att det lätt blir de som får ta initiativ till samverkansträffar. Samverkan sker inte 

kring varje klient, utan det är utefter behov som initiativ tas till detta. 

 

En annan underlättande faktor, enligt intervjupersonerna, är att de olika 

organisationerna är i nära anslutning till varandra. Detta var något alla intervjuade 

socialsekreterare var överens om, dock har detta inte uttryckts som en underlättande 

faktor i vår insamlande forskning. Intervjupersonerna är också överens om att det är 

lättare att samverka med redan etablerade samverkansparters. Personliga möten tas, till 

skillnad från den insamlade forskningen, upp som en underlättande faktor.  

 

”Det vet vi ju att personkännedom är jätteviktigt, att man känner varann. Man 

har träffats tidigare och att man hört positivt om att det fungerat bra med dem.” 

(Elin) 

 

Vidare menar Crawford (2012) att attityder är en påverkande faktor i samarbetet mellan 

organisationer. Danermark och Kullberg (1999) framhåller även vikten av att 

professioner är tillmötesgående mot varandra för att komma överens i sitt samarbete. 

Intervjupersonerna uppger att det underlättar om inblandade parter är positiva till 

samverkan samt visar vilja inför detta. Sims (2011) hävdar att det är viktigt att studenter 

inom socialt arbete får möjlighet att utveckla samarbetskompetens eftersom det kommer 

till användning i arbetslivet, något som syns i socialsekreterarnas uttalanden. 
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”… alltså en faktor är att man har intresserade personer som verkligen vill 

samverka, exempelvis att jag är jättepositiv. Det känns som jag är en sån person 

som skulle kunna samverka i allting.” (Mikaela) 

 

Försvårande faktorer 

Gränssättning kan vara en försvårande faktor vid samverkan. Sara känner att vissa 

organisationer har lättare att sätta gränser än andra och tror snarare att detta beror på 

tidsmässiga och ekonomiska resurser, än brist på vilja. Detta argument håller 

Germundsson (2011) med om då han skriver att ovanstående anledningar är viktiga 

faktorer för att utveckla samverkan mellan olika organisationer. Han skriver vidare att 

ledarskap spelar en central roll i samverkan. Detta är något Sara håller med om då hon 

anser att det är svårt att genomföra samverkan om en ledare på en organisation inte visar 

intresse. Mikaela instämmer: 

 

”Jag har varit inne på att det handlar om rätt person, rätta människor som sitter 

på rätt ställe, så att säga. Så det är en tidsfråga innan vi verkligen har fångat 

dem och verkligen är med. Men den personen som just nu är chef, han verkar 

vara någorlunda intresserad så det känns som det kan bli bra i framtiden.” 

 

Enligt både socialsekreterare och forskare läggs stor vikt på ledarskapets betydelse för 

hur samverkan fungerar. Den IPE-baserade utbildningen som vi tidigare nämnt 

fokuserar dock till stor del på utveckling av personliga egenskaper som är främjande för 

samverkan, och inte på ledarskap (Pollard, 2008).  

 

Ytterligare gränssättningar för samverkan kan vara personliga attityder gentemot 

samverkan och organisationer emellan. Mikaela har intrycket att det generellt finns en 

negativ attityd kring samverkan. Anna menar att det kan finnas brist på tillit samt en 
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negativ attityd gentemot socialtjänsten som försvårar samverkan. D’amour et al (2005) 

argumenterar för att professionella måste ha förtroende för varandra, vilket 

människobehandlande organisationer behöver för att tillgodose klientens behov. Vidare 

tycker Anna att samverkan kan försämras om de inblandade instanserna inte är överens 

om klientens behov, vilket kan grunda sig i negativa attityder från personerna som 

representerar instanserna. 

 

Sekretess och samverkan 

Danermark & Kullberg (1999) framhåller att sekretesslagstiftningen kan utgöra en 

begränsning inom samverkan. Detta påstående delades inte av någon av 

intervjupersonerna i studien. Alla hävdar att sekretess inte utgör ett hinder i samverkan 

mellan organisationer. Elin säger: 

 

”Det här känns som en ganska gammal bild där man alltid lät sekretess… Det är 

klart, i samverkan är sekretess inte ett hinder.” 

 

Danermark & Kullberg (1999) skriver att myndigheter måste ta hänsyn till en persons 

integritet, dock upplevde ingen av intervjupersonerna att klienter motsatte sig att de tog 

kontakt med övriga instanser. Socialtjänsten hindras inte av sekretess om klienten har 

gett sitt samtycke till att information om denne lämnas vidare. Detta regleras i OSL 

10:1§ (Nordström och Thunved, 2011).  Dokumentering av samtycke från klienter var 

något som alla enheter använde sig av, dock på olika sätt. En av enheterna använde sig 

av ett mer formellt sätt att erhålla samtycke. Mikaela berättar att de inom enheten har 

arbetat fram ett samtyckesdokument där klienten undertecknar en fullmakt som innebär 

att de godkänner utelämnande av uppgifter till andra organisationer, något hon tycker 

känns tryggt. Mikaela tillägger: 
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”För då blir det liksom enklare för den personen att komma vidare och vi kan 

hjälpas åt på ett bättre sätt.” 

 

De övriga enheterna använder sig inte av samtyckesdokument, utan dokumenterar i 

journalanteckningar, klientens medgivande till att sekretessen bryts. Sara och Erika 

påpekar dock att de uppgifter som lämnas vidare är sådana som är relevanta för ärendet. 

De anser även att det är viktigt för alla inblandade parter att ta del av informationen för 

att kunna arbeta med ärendet så bra som möjligt. Vidare berättar de att klientens 

samtycke kontrolleras kontinuerligt.  

”Det gäller att vara väldigt följsam när man får det förtroendet med samtycke.” 

(Elin)  

Clark (2006) menar att det är viktigt att klienter har fullt förtroende för sin 

socialsekreterare. Att erbjuda sekretess till klienter innebär att hålla ett löfte och det ses 

allmänt som moraliskt fel att bryta det. Han skriver vidare att socialsekreterare måste ha 

tillgång till all information om klienten för att kunna erbjuda rätt stöd. Därför är det 

viktigt att klienten känner förtroende att berätta hela sanningen. Utifrån vad 

intervjupersonerna sagt tar de hänsyn till klientens förtroende för dem.  

 

Makt och samverkan 

Forskning visar att makt är en aspekt som kan försvåra samverkan. Danermark (2004) 

framhåller att makthierarkier är en ständigt närvarande aspekt vid samverkansprocessen. 

Makt kan ta sig uttryck på olika sätt och skiljer sig beroende på hur den enskilda 

personen uppfattar detta. Pollard (2008) skriver att människor som är verksamma inom 

socialt arbete kan uppleva en ojämnställd relation till andra yrkesgrupper. D’amour et al 

(2005) tar upp olika koncept för en lyckad samverkan, där makt belyses som en 
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påverkansfaktor. I studien framkommer att intervjupersonerna upplever att det till viss 

del råder makthierarki mellan professioner inom samverkan: 

 

”… men lite vem som styr samtalet, lägger fokus på det de tycker är viktigt, och 

sen snabbt lämnar ämnet och går över på något annat så får man själv försöka 

styra tillbaka ifall man inte tycker det är färdigpratat. Lite så kan jag tycka.” 

(Sara) 

 

Elin anser att det inte finns en generell makthierarki mellan organisationer. Denna visar 

sig istället mellan människor som är representanter för de olika organisationerna. Hon 

tror dock att andra upplever att Socialtjänsten har mer makt än andra organisationer, 

vilket kan bero på att de är ”spindeln i nätet” vid samverkan. Mikaela anser att 

makthierarkier kan undvikas mellan professioner om det utarbetas tydliga riktlinjer för 

de olika ansvarsområdena, vilket de har gjort på hennes enhet. Danermark & Kullberg 

(1999) uppger att detta är en förutsättning för att kunna uppnå gemensamma mål i 

samverkan. Maktperspektiv ges stort utrymme i forskning om samverkan och anses vara 

en viktig påverkansfaktor. Enligt intervjupersonerna i studien verkar dock inte makt ha 

så stor inverkan på samverkan i praktiken.  

 

Utvärdering 

Gemensamt för alla undersökta enheter är att ingen använder sig av utvärdering för att 

mäta effekter av samverkan. Mikaela tror att det skulle vara bra att införa 

utvärderingsinstrument då det skulle locka andra professioner till samverkan. Övriga 

intervjupersoner ställer sig också positiva till utvärderingsinstrument, dock ifrågasätter 

Anna huruvida samverkan är mätbart: 
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”Jag tänker att det vi jobbar med, att ha det som mätbara mål är ganska svårt 

(…) Ja, det är ju lite lurigt att mäta, det blir ju ganska subjektivt isåfall.” 

 

Woodland & Hutton (2012) och Tseng et al (2011) presenterar varsin modell för 

utvärdering av samverkan; CEIF mäter faktorer inom samverkansprocessen medan SDS 

mäter faktorer som påverkar och influerar samverkan. Detta visar att samverkan är 

mätbar och utvärdering genomförbart. Denna forskning visar på vikten av utvärdering 

för att kunna föra samverkan framåt och bli ännu bättre. 

 

Diskussion  

Resultaten av studien visar att de intervjuade socialsekreterarna ställer sig positiva till 

samverkan och anser att det är en nödvändig arbetsform. Alla anser att de har en 

fungerande samverkan med olika organisationer, men upplever att ansvarsfördelning 

och personliga attityder kan utgöra problem. Främjande faktorer enligt 

socialsekreterarna för god samverkan är personkännedom, positiva attityder samt närhet 

till varandra. 

 

Under studiens gång upptäckte vi att befintlig forskning inte helt överensstämmer med 

hur det ser ut i praktiken, baserat på våra forskningsresultat. Sekretesslagstiftning och 

maktaspekter framställdes bland annat av Danermark & Kullberg (1999) och 

Danermark (2004), som centrala hinder för samverkan, något som motbevisades i vår 

forskning. Intervjupersonerna såg inte dessa hinder som överhängande problem, utan 

som något hanterbart. Arbetsfördelning mellan organisationer sågs inte som ett 

problem, däremot verkade inte ansvarsfördelningen vara tillräckligt tydlig för olika 

organisationer. Tydlig ansvarsfördelning är en förutsättning för god samverkan, därför 

är det av vikt att alla är införstådda med vilket ansvarsområde de har, skriver Löfström 

(2001). Vi instämmer med detta då vi tror att klienter riskerar att hamna i kläm om det 
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inte finns tydliga ansvarsområden. Även brist på medvetenhet om sina egna och andras 

ansvarsområden kan vara en faktor som riskerar detta.  

 

Socialsekreterarna menade att samverkan gynnade klienten, samtidigt som de visade 

förståelse för att den kunde innebära en utelämnande situation. Både studiens 

socialsekreterare och tidigare forskning (Germundsson, 2011) påpekar att samverkan är 

nödvändig för socialt arbete, då kan det tyckas konstigt att en så viktig arbetsform i stor 

utsträckning är beroende av människors vilja och initiativtagande. Vi reflekterade över 

hur stort ansvar den enskilde individen får ta vid samverkan. Detta märks i både tidigare 

forskning och intervjusvaren. Klienter måste förlita sig till den enskilde individens 

kunskap, omdöme, vilja samt tolkning av lagrum vid samverkan. Hur hållbart är detta? 

Vi anser att det vore bra med riktlinjer som specificerar hur yrkesverksamma ska gå 

tillväga vid samverkan. Finns det riktlinjer som gör att alla yrkesverksamma handlar 

likadant, så behöver man inte enbart förlita sig till den enskilda individen. Vi inser dock 

att detta kan bli problematiskt sett till det faktum att klienter har olika behov och 

befinner sig i olika livssituationer, men vi tror ändå att detta hade kunnat vara till fördel.  

 

Det har under studiens gång framkommit styrkor och svagheter. Att vara två personer 

har varit fördelaktigt i detta arbete, vilket har varit extra tydligt vid intervjuerna, då vi 

har kunnat kontrollera och komplettera varandra. Under arbetets gång har vi genomfört 

det mesta tillsammans, men av praktiska skäl delade vi upp transkribering och 

litteraturinsamling. Att arbeta tillsammans har inneburit en del kompromisser, samtidigt 

som möjligheten att kunna diskutera studiens ämne med varandra ledde till olika 

synpunkter och infallsvinklar som annars inte hade framkommit.  

 

I studien använde vi oss av strategiskt urval, där vi tog kontakt med enhetschefer som i 

sin tur rekommenderade socialsekreterare. Detta medförde att vi inte kunde kontrollera 
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vilka intervjupersonerna var, utan fick lita på enhetschefernas omdöme. Vi kan inte veta 

hur enhetscheferna har resonerat i sina val av socialsekreterare, vilket kan ha påverkat 

resultatet och bidragit till en subjektiv bild av samverkan. I sökandet efter tidigare 

forskning har det genomgående förmedlats en bild om samverkan som ett fördelaktigt 

arbetssätt, något som även bekräftades av våra intervjupersoner. Detta kan ha påverkat 

oss under studien och gjort oss mindre kritiska till samverkan. Frågan är dock hur väl 

detta fungerar i praktiken. Den positiva bild av samverkan som har förmedlats 

förutsätter att samverkan fungerar i praktiken. Vidare är ett argument för samverkan att 

det är fördelaktigt för klienter, dock har vi inte hittat någon forskning som fokuserar på 

klientens perspektiv. Klienters upplevelser av samverkan bör uppmärksammas då de är 

den centrala punkten inom arbetssättet. 

 

Intervjupersonerna var väldigt tillmötesgående och engagerade, vilket gjorde att vi 

kände oss trygga under intervjuerna, något som bidrog till att intervjuerna blev lyckade. 

Vi fick mycket användbar information som kunde relateras till tidigare forskning och 

fick därmed bekräftelse på att intervjuguiden höll hög kvalitet. Under studien hade vi 

problem med att hitta svensk vetenskaplig forskning som var användbar för vår studie, 

vilket gjorde det svårt att överblicka hur samverkan generellt ser ut i svensk kontext.  

 

Den studie vi har genomfört skulle kunna sättas i ett större sammanhang, där man väljer 

en större kommun med fler Socialförvaltningar och fler intervjupersoner för att få en 

bredare bild om ämnet. Vi hade även kunnat undersöka samverkan mellan 

organisationer, sett ur båda organisationernas perspektiv. Det hade varit intressant då 

man hade kunnat ställa deras olika perspektiv mot varandra och se hur deras 

uppfattningar skiljer sig.  
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Vår studie belyser socialsekreterares personliga perspektiv på samverkan för att få en 

uppfattning om vad personer som dagligen utför detta tycker. Eftersom samverkan till 

stor del är individberoende för att kunna fungera, är det intressant att kartlägga vad 

personer som arbetar med detta tycker. De är skyldiga att samverka vid behov, men det 

är socialsekreterarna som utformar och upprätthåller samverkan och detta är 

anledningen till varför deras perspektiv bör studeras. Att undersöka erfarenheter, 

attityder och åsikter av samverkan är viktigt för att kunna föra arbetssättet framåt. Som 

vi tidigare nämnt, har klienten en central roll inom samverkan och därför anser vi att 

framtida forskning bör fokusera mer på klientens perspektiv, då det vore intressant att se 

deras upplevelser när organisationer samverkar kring dem. Slutligen kan resultatet från 

denna studie användas i syfte att uppmärksamma faktorer som har inverkan på 

samverkan, för både yrkesverksamma och studenter.  
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