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Abstract 

Author: Driton Xhaferi  

Title: Collaboration between municipal and state administrators about young adults who 

receive financial assistance- a qualitative study [Translated title] 

Supervisor: Lars Harrysson 

Assessor: Tove Harnett  

The aim of this qualitative study was to investigate how social workers and employment 

advisors on the administrator level collaborate in their work with young adults who receive 

financial assistance. This study is based on two different forms of collaboration between the 

municipality and the employment agency in a particular city in Sweden. The first form is a 

direct collaboration, and the second one is an indirect collaboration in the form of a 

collaborative project between the authorities. I have conducted semistructured-interviews with 

four administrators. Two of them work in the municipality, and the other two work in the 

employment agency. The reason why I chose to interview these professionals was because 

they work with the target group, young adults who receive financial assistance, but also 

because I wanted a deeper insight on how they collaborate with each other in their work with 

the target group. Two theories, structural perspective and external communication, have been 

used for deeper analyses of the administrators’ collaborative work.  The study shows that 

there are obstacles in the direct form of collaboration between the municipality and the 

employment agency, including the authorities’ different privacy laws that often hamper the 

exchange of information between the administrators. Another obstacle in this form of 

collaboration is the authorities’ different responsibilities, including different political missions 

and regulations. Otherwise the results show that collaboration is more successful in the direct 

form through a project created by the authorities.    
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1. Problemformulering  
 

Arbetslöshet anses vara ett socialt problem som ökar risken för utsatthet och fattigdom inom 

en rad olika välfärdsområden (Angelin 2009). Under de senaste decennierna har unga vuxna 

utgjort en majoritet av den samhällsgrupp som stått utanför arbetsmarknaden och där har 

andelen fattiga ökat enormt. Omfattande konjunkturnedgångar i Sverige är en av flera faktorer 

som har lett till att etableringsmöjligheterna försämrats för unga vuxna (ibid.). Oavsett vilka 

konjunkturnedgångar det gäller är arbetslösheten bland unga vuxna, i synnerhet 18-24 år, 

cirka tre gånger högre än den arbetslöshet som finns bland övriga åldersgrupper 

(Socialstyrelsen 2013). Mest utsatta är de personer som inte har tillräcklig utbildning, och som 

varken studerar eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdomstid och vuxenliv. 

Omfattningen av ekonomiskt bistånd för denna åldersgrupp beräknades vara 8 % i landet 

under 2013 (ibid.). Huvudansvaret för att genomföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder på 

lokal nivå i landet ligger på Arbetsförmedlingen, men även kommunen har en aktiv roll i 

arbetsmarknadspolitiken (Lundin 2008). Samverkan mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen är därmed viktig att belysa i samband med unga vuxna arbetslösa med 

ekonomiskt bistånd.  

Samverkan mellan myndigheter, interorganisatorisk samverkan, har under de senaste 

decennierna blivit en nödvändighet och utvecklats inom en rad olika samhällsområden, med 

huvudsakligt syfte att vidta insatser för utsatta samhällsgrupper och arbeta mot ett gemensamt 

mål (Johansson 2011). Myndighetssamverkan betraktas dock emellanåt som problematisk. 

Hinder för samverkan kan uppstå aktörerna emellan, både då det handlar om att arbeta 

praktiskt tillsammans och att göra gemensamma överenskommelser (Blomqvist 2012). 

Johansson (2011) och Blomqvist (2012) lyfter båda fram i sina respektive avhandlingar att 

samverkande aktörers otydligt formulerade mål och oenighet om mål samt olika regelverk är 

de främsta faktorerna som skapar hinder för samverkan. Enligt Axelsson och Bihari Axelsson 

(2013) finns det inte endast hinder för samverkan utan även risker då samverkan kan ta en 

mycket tid i anspråk och gå ut över arbetet med klienterna, och på så sätt bli något av ett 

självändamål.  

 

Policydimensionen samverkan kan ses som en mirakelmedicin för att lösa problem. Dock 

råder det emellanåt oenighet om vad samverkan är och hur den ska gå till. Det kan mycket väl 

bero på att det inte finns någon enhetlig begreppsanvändning på området. Johansson (2011) 

menar att samverkan är ett komplext begrepp som kan ha olika betydelser i olika 



7 
 

sammanhang, beroende på vem man frågar. Samverkan används enligt författarna många 

gånger även synonymt med samarbete och samordning, vilket kan skapa en viss 

begreppsförvirring (ibid.).  

 

Samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är organiserad på olika sätt i landet, 

beroende på de lokala förutsättningar som finns (Statskontoret 2013). Enligt den utredning 

som SOU (2013:74) har gjort råder det idag bristande samverkan mellan lokala aktörer som 

kommun och Arbetsförmedling kring unga vuxna arbetslösa. Orsakerna till det visar sig vara 

många. Det finns ingen helhetssyn på målgruppens behov. Dessutom kritiseras båda 

myndigheterna allt oftare för att insatserna är dåligt samordnade för denna målgrupp. Enskilda 

klienter som har sammansatta sociala problem är oftast i behov av insatser från både 

kommunen och Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan myndigheter kräver därmed en 

utvecklad helhetssyn på målgruppens behov, samt en ökad samordning av insatser.  Risken är 

annars att klienter hamnar i rundgång mellan olika myndigheter, med flera kartläggningar och 

handlingsplaner som följd från olika utförare (ibid.).  Andra faktorer som hämmar samverkan 

mellan dessa myndigheter är myndigheternas olika politiska uppdrag och regelverk 

(Statskontoret 2013). Lundin (2008) hävdar att kommunerna har en annorlunda syn på 

arbetsmarknadspolitiken än vad statliga aktörer som Arbetsförmedlingen har och att saker 

prioriteras olika mellan dessa myndigheter, vilket främst beror på myndigheternas olika 

politiska uppdrag och regelverk. Enligt Andersson et al. (2010) utgör sådana strukturella 

skillnader hinder för samverkan mellan myndigheter.  

I en utredning som Statskontoret (2013) utfört på uppdrag av regeringen kritiseras 

Arbetsförmedlingen av kommunala representanter för att vara en alltför centralstyrd 

myndighet som strikt följer regelverket. Samtidigt framhåller representanter från de lokala 

arbetsförmedlingarna att samverkan mellan myndigheterna hämmas på grund av 

kommunernas personalomsättningar och deras tidsbrist (ibid.).  

Samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen finns på olika nivåer. Jag har valt att 

avgränsa min forskning mer specifikt till myndigheternas samverkan på handläggarnivå, det 

vill säga den interprofessionella samverkan som finns mellan socialsekreterare och 

arbetsförmedlare. Denna samverkan kan hanteras på två olika sätt, direkt eller indirekt. Direkt 

samverkan sker i vanliga fall mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i en viss stad; 

Indirekt samverkan sker i form av ett samverkansprojekt som pågår mellan samma 

myndigheter.  Den samverkan som jag är intresserad av att undersöka är samverkan kring 
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unga vuxna klienter med ekonomiskt bistånd som handläggare från kommunen och 

Arbetsförmedlingen arbetar med och samverkar kring. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare och arbetsförmedlare på 

handläggarnivå formar samverkan i arbetet med unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd.  

1.3 Frågeställningar 
 

Hur beskriver handläggarna samverkansarbetet?  

Vilka faktorer framhåller handläggarna påverkar samverkan?  

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två olika samverkansformerna?  

1.4 Begreppsdefinition  
 

Samverkanspartner: Med samverkanspartner menas i denna studie samverkande handläggare.   

Kunder: Detta begrepp används av handläggare från Arbetsförmedlingen som en benämning 

för klienter.  

 

KM: Med förkortningarna KM menas kommunen. Med kommunen syftas i denna studie på 

socialtjänsten.  

 

AF: Med förkortningarna AF menas Arbetsförmedlingen.    

Samsyn: Med samsyn avses samverkanspartnernas gemensamma målbild, attityder och 

uppfattning om arbetssätt, det vill säga vikten av att förstå varandra i samverkan (Danermark 

och Germundsson 2007, s. 42). 

 

Helhetssyn: Med helhetssyn avses att man bemöter klientenes behov utifrån ett 

helhetsperspektiv. En helhetssyn kräver att hela klientens livssituation uppmärksammas 

(Danermark och Germundsson 2007, s. 42).  

 

Sträng sekretess: Sträng sekretess, omvänt skaderekvisit, innebär att en uppgift inte får 

lämnas ut om det inte står klart att den kan utlämnas, utan men för den enskilde eller honom 
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närstående. En sekretessprövning i detta fall leder normalt till att inga uppgifter lämnas ut. 

Myndigheter som omfattas av sträng sekretess är tillexempel kommunens socialtjänst 

(Clevesköld & Thuneved 2009, s. 50 ). 

2. Bakgrund 

 

2.1 Direkt samverkan 
 

Kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar med varandra på olika nivåer, med 

huvudsakligt syfte att minska arbetslösheten och hjälpa enskilda klienter till självförsörjning 

(Arbetsförmedlingen 2015). En grundläggande utgångspunkt för samverkan mellan 

myndigheterna är att klienter har olika behov av insatser för sin rehabilitering från båda 

myndigheterna. Kommunen och Arbetsförmedlingen har även som övergripande mål att 

åstadkomma en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet 

(ibid). Samverkan mellan dessa myndigheter har utvecklats betydligt under de senaste åren i 

den stad som min studie är avgränsad till. Den målgrupp som myndigheterna prioriterar mest 

visar sig vara unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Anledningen till det är att arbetslösheten 

bland unga vuxna är högre än genomsnittet i landet, samt att den psykiska ohälsan bland unga 

har ökat dramatiskt under de senaste åren. Handläggare från kommunen och 

Arbetsförmedlingen samverkar kring målgruppen unga vuxna, dels i direkt samverkan, dels i 

indirekt samverkan via ett samverkansprojekt. 

 

2.2 Indirekt samverkan via projektet 
 

Under hösten 2013 startade kommunen och Arbetsförmedlingen ett samverkansprojekt som 

riktar sig till målgruppen unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Syftet med projektet är att 

klienten ska få möjligheten att komma i kontakt med en socialsekreterare och en 

arbetsförmedlare i form av ett trepartssamtal.  Den gemensamma träffen har som 

utgångspunkt att planera och kartlägga hur klienten snabbast ska få ett arbete. Klienten ges 

även möjligheten att få ta del av myndigheternas gemensamma arbetsmarknadsåtgärder och 

insatser, där planen är att klienten ska få den insats som anses vara lämpligast för denne. Det 

finns ett flertal alternativa insatser som kommunen och Arbetsförmedlingen kan erbjuda 

klienten, och möjligheten finns även att kombinera insatserna från båda myndigheter. Det 

unika med projektet är trepartssamtalet och det är det som skiljer de två olika 
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samverkansformerna åt. Projektet är ett testprojekt som myndigheterna driver tillsammans, för 

att se vilka effekter samverkan i denna form kan ge.   

 

Figur 1.  

  Figur 1 illustrerar direkt och indirekt samverkansform. 
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3. Metod  
 

I detta kapitel kommer jag bland annat att redogöra för valet av metod, metodens förtjänster 

och begränsningar, urval, validitet och reliabilitet.   

3.1 Val av metod  

 

Då jag med denna studie avser att undersöka hur samverkan formas mellan socialsekreterare 

och arbetsförmedlare har det varit relevant för min del att välja en kvalitativ metod, eftersom 

den kvalitativa metoden är inriktad på ord och en djupgående förståelse, en metod som 

föredrar att lägga fokus på hur respondenterna upplever och tolkar sin sociala verklighet 

(Bryman 2011, s. 40-41). Den kvalitativa metoden ger respondenterna möjligheten att utifrån 

sina perspektiv uttrycka sig fritt om vad de uppfattar vara viktigt och betydande (ibid., s. 371).  

De två olika samverkansformerna mellan kommunen och Arbetsförmedlingen innebär även 

två typer av fall som jag har valt att undersöka. Det handlar dels om hur den direkta 

samverkan mellan myndigheterna går till, dels om hur samverkan sker indirekt via det projekt 

som myndigheterna bedriver.  Jag har använt mig av fallstudiemetoden som ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. En fallstudie är enligt Merriam (1994, s. 24) en undersökning av en specifik 

företeelse. Vidare menar författaren att valet av intervju ska grunda sig på vilken sorts 

information som man är ute efter (ibid., s. 87).  

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer för mina fallstudier, då jag anser 

att denna intervjuform är lämpligast för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Valet 

av semistrukturerade intervjuer har inneburit att jag utifrån syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning utformat en intervjuguide (se bilaga 2) bestående av specifika teman med 

underfrågor (Bryman 2011, s. 206; Merriam 1994, s. 88). Frågornas ordningsföljd har varierat 

under intervjuerna med respondenterna, och jag har även haft möjligheten att ställa följdfrågor 

till det som jag har upplevt vara oklart eller det som varit av intresse för min studie. Jag har 

även kommit att ställa samma frågor till samtliga respondenter för att sedan kunna visa på 

likheter och skillnader mellan de två olika samverkansformerna. Intervjuerna har genomförts i 

direktkontakt, där jag har ställts ansikte mot ansikte med utvalda de respondenterna (Bryman 

2011, s. 208). 
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3.2 Metodens förtjänster och begränsningar 
 

Förtjänster med användandet av kvalitativa intervjuer har varit att jag har kunnat anpassa 

frågorna och dess ordningsföljd efter situationen, och på så sätt har jag även fått svar på andra 

frågor (Eriksson - Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40).  Valet av semistrukturerade intervjuer har 

inneburit att jag kunnat gå djupare in på studiens syfte och frågeställningar.  Denna 

intervjuform har även möjliggjort en insamling av respondenternas subjektiva och 

informationsrika utsagor. Intervjuguidens form har bidragit till en struktur under intervjuerna, 

där respondenterna även lämnats utrymme för en öppen diskussion med friheten att utforma 

svaren på sitt sätt (Bryman 2012, s.415). Jag anser därför att valet av semistrukturerade 

intervjuer på många sätt har gjort intervjuprocessen flexibel.   

 

Begränsningar med kvalitativa metoder och intervjuer är svårigheten med att generalisera 

svarsresultaten utöver den grupp som man undersöker (Bryman 2012, s. 369). Det innebär att 

resultaten som jag har fått fram genom mina intervjuer, inte är representativa för en hel 

population. Även om jag kan se likheter och skillnader kring hur respondenterna upplever och 

beskriver sitt samverkansarbete, kan resultaten inte generaliseras. Ett sätt att öka 

generaliserbarheten kan istället vara att jämföra den egna studiens resultat med andra 

forskningsstudier, för att visa på samstämmighet.  

3.3 Urval  
 

I förhållande till studiens syfte och frågeställningar har det varit relevant för min del att 

använda mig av ett målinriktat urval för min undersökning (Bryman 2011, s. 392). Det har 

inneburit att jag som forskare inte har haft avsikten att göra ett slumpmässigt urval, utan att 

jag istället valt organisationer och respondenter på ett strategiskt sätt som har relevans för 

studiens syfte och frågeställningar.     

Jag har begränsat mitt urval till en viss stad, där projektet bedrivs i samverkan mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen. Eftersom min studie intresserar sig för samverkan kring 

målgruppen unga vuxna med ekonomiskt bistånd har det varit relevant att ta kontakt med 

handläggare från kommunen och Arbetsförmedlingen. Jag har tagit kontakt med 

socialsekreterare som arbetar inom kommunens socialtjänst med ärenden om ekonomsikt 

bistånd för denna målgrupp. Vad gäller Arbetsförmedlingen har jag tagit kontakt med 

arbetsförmedlare som arbetar med arbetsmarknadsinsatser riktade till samma målgrupp. Mitt 

urval består av fyra handläggare. Två av handläggarna arbetar som socialsekreterare på 
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socialtjänsten och de andra två arbetar inom Arbetsförmedlingen.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

När jag skulle genomföra mina intervjuer tog jag i första hand kontakt med 

Arbetsförmedlingen via telefon då jag sedan tidigare, i en tidningsartikel, fått upp ögonen för 

det samverkansprojekt som denna myndighet bland annat är engagerad i. Arbetsförmedlaren 

som jag kom i kontakt med representerade Arbetsförmedlingen i projektet och var positivt 

inställd till att medverka i min undersökning.  Efter att jag hade genomfört min första intervju 

med arbetsförmedlaren tipsade hen mig om tre andra handläggare som arbetar med och 

samverkar kring målgruppen unga vuxna med ekonomiskt bistånd. En av de rekommenderade 

handläggarna var en kollega till denna förmedlare som representerade kommunens 

socialtjänst i projektet, och som även ingick i samma projektgrupp som hen. De andra två 

handläggare som hen rekommenderade mig var en arbetsförmedlare och en socialsekreterare. 

Dessa handläggare arbetade dock inte i projektet utan var mer involverade i den direkta 

samverkansformen mellan myndigheterna.  

 

Samtliga handläggare kontaktades via telefon där jag berättade att jag var en 

socionomkandidat som hade börjat skriva min kandidatuppsats. Jag informerade handläggarna 

om studiens syfte och frågade om de var intresserade av att medverka i min undersökning. 

Samtliga handläggare visade intresse för att medverka, och vi bestämde därefter tid för 

intervju. Intervjuerna med handläggarna ägde rum på deras respektive arbetsplatser och 

varade mellan 45 och 60 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon som jag fick låna 

av universitet. Alla handläggare gav sitt samtycke till att intervjun spelades in.   
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3.5 Beskrivning av handläggarna 

 

För att kunna urskilja resultaten för hur samverkan framhålls av handläggare från de två olika 

samverkansformerna har jag valt att avidentifiera handläggarna med fiktiva namn i syfte att 

säkra deras anonymitet. Med förkortningen KM menas kommunen och med förkortningen AF 

menas Arbetsförmedlingen. Handläggarna har dessa förkortningar tillagda efter sina namn. 

De två handläggare som ingår i projektgruppen (P) har dessutom fått förkortningen P.  

Bengt är arbetsförmedlare och arbetar på Arbetsförmedlingen. Han har arbetat där sedan 

2009. (Bengt AF)    

Maria är socialsekreterare och arbetar på kommunens socialtjänst. Hon har arbetat där sedan 

2008. (Maria KM) 

Anette är arbetsförmedlare och arbetar 100 % i samverkansprojektet där hon representerar 

Arbetsförmedlingen. Anette har arbetat i projektet sedan 2013, då det startade, och på 

Arbetsförmedlingen sedan 2007. (Anette AF:P) 

Stefan är socialsekreterare och arbetar 100 % i samverkansprojektet där han representerar 

kommunens socialtjänst. Stefan har arbetat i projektet sedan 2013, då det startade, och på 

socialtjänsten sedan 2010. (Stefan KM:P) 

3.6 Metodens tillförlitlighet och trovärdighet 
 

Validitet och reliabilitet är två kriterier som används för att säkra kvaliteten i en 

undersökning. Enligt Bryman (2011, s. 352) handlar validitet om hur man mäter det som man 

avser att mäta i det relevanta sammanhanget, medan reliabilitet anger tillförlitligheten i en 

undersökning och handlar om huruvida undersökningens resultat blir detsamma vid 

upprepande mätningar (Bryman 2011, s. 49). Enligt författaren förknippas reliabilitet mer 

med den kvantitativa metoden, som lägger större vikt vid mätning och numerisk data (ibid.).  

För att öka validiteten i denna studie har jag valt att skicka ett informationsbrev (se bilaga 1) 

till samtliga respondenter där jag informerat om studiens syfte och frågeställningar. Jag har 

även skickat över en intervjuguide (se bilaga 2) bestående av teman med underfrågor för att 

ge respondenterna möjligheten att förbereda sig inför intervjuerna. Genom att skicka över 

dessa bilagor i förväg anser jag mig ha bidragit till att respondenterna fått en tydligare 
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uppfattning om intervjuns olika moment, studiens syfte och frågeställningar, vilket även 

bidragit till en relevant intervju med hög validitet. 

Även urvalet av respondenter för min undersökning anser jag har betydelse för validiteten. 

Jag har valt ut respondenter som kan bidra med information om och synpunkter på 

samverkan. Genom att citera relevanta delar av respondenternas utsagor i studiens resultat -

och analysavsnitt redogör jag för deras uttalanden, och med det avser jag ha uppnått en hög 

validitet.  

Bryman (2011, s. 355) skriver att pålitlighet är den kvalitativa metodens motsvarighet till 

reliabiliteten inom den kvantitativa metoden. Pålitlighet innebär enligt författarna att 

forskaren redogör för alla faser under forskningsprocessen på ett fullständigt sätt för att andra 

ska kunna bedöma studiens pålitlighet. I strävan att öka pålitligheten har jag därför försökt att 

vara så tydlig och öppen som möjligt med hur jag har gått till väga genom att redogöra för alla 

avsnitt under forskningens gång. 

3.7  Etiska hänsynstaganden 
 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2014, s. 5) har formulerat grundar sig 

dels på ett forskningskrav, dels på ett individskyddskrav. Forskningskravet innebär att 

forskning får bedrivas av samhällets medlemmar, där befintliga kunskaper fördjupas och 

utvecklas samtidigt som forskningsmetoder förbättras. Individskyddskravet syftar till att säkra 

medlemmarnas integritet, där de som deltar i en forskningsundersökning inte ska behöva 

riskera att utsättas för kränkningar, psykiska eller fysiska skador (ibid.). Både innan och under 

kontakten med handläggarna från kommunen och Arbetsförmedling har det varit ytterst 

viktigt för min del att ha ett etiskt förhållningssätt för att inte hamna i etiska dilemman.  

 Individskyddskravet som är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden har varit viktigt för min del att uppnå (Vetenskapsrådet 2014, s. 6). Detta är 

uppdelat i fyra etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (ibid.).   

Informationskravet anser jag mig ha mig uppfyllt då jag har informerat handläggarna om 

undersökningens syfte, men även då deltagandet i undersökningen var frivilligt. Handläggarna 

har även informerats om möjligheten att avbryta deltagande när som helst. Detta etiska krav 

har informerats via mail där jag bifogade ett informationsbrev till samtliga handläggare. 

Samtyckeskravet har jag informerat muntligt, och det via telefon där jag frågade handläggarna 
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om de samtyckte till att medverka i min undersökning. Samtliga handläggare visade sig vara 

positivt inställda till att medverka. Informationsbrevet innehöll även information om 

konfidentialitetskravet, där det framkom att handläggarnas personuppgifter och intervjusvar 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan komma åt dem. Handläggarna 

kommer därmed att vara anonyma och avidentifieras i syfte att det inte ska gå att läsa vem 

som har sagt vad. Vad gäller nyttjandekravet har jag informerat handläggarna om att deras 

uppgifter endast kommer att vara till användning för mitt forskningssyfte. Nyttjandekravet har 

jag informerat om i det bifogade informationsbrevet, men även muntligt i mötet med 

handläggarna.   

3.8 Bearbetning av empirisk data  
 

Efter varje genomförd intervju har jag omgående transkriberat materialet till skrift, vilket har 

varit en mycket tidskrävande process. Därefter har jag genomfört en kodning i syfte att 

strukturera mitt empiriska material. Kodning innebär att forskaren bearbetar och sorterar det 

insamlade materialet eller vissa delar av det, utifrån teman och begrepp (Jönsson 2010, s. 56). 

Min avsikt med kodning har varit att koda olika delar av den insamlande empirin och att 

synligöra mönster och samband. Efter det har jag kategoriserat mitt empiriska material utifrån 

teman och begrepp som har relevans för studiens syfte och frågeställningar.  Användandet av 

semistrukturerade intervjuer har inneburit att öppna frågor har ställts till respondenterna. Till 

skillnad från slutna frågor kräver öppna därför ofta betydligt mer bearbetning av svaren 

(Bryman 2011, s. 244). Att koda öppna frågor har inneburit att jag ett flertal gånger fått läsa 

igenom respondenternas svar, för att sedan formulera skilda teman och begrepp (ibid., s. 243).    
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4. Tidigare forskning    

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för urval av tidigare forskning som berör denna studie. 

 

Jag har sökt litteratur och annat material om ungdomsarbetslöshet, samverkan, 

kommunikation samt andra teman som jag ansett vara relevanta för mitt forskningsområde. 

Det har jag gjort genom att jag sökt och lånat material på Campus Helsingborgs bibliotek med 

hjälp av söktjänsten Lovisa samt databaserna Libris och Lubsearch, från vilka litteratur, 

elektroniska avhandlingar och vetenskapliga artiklar är hämtade. Relevanta sökord har bland 

annat varit: ungdomsarbetslöshet, samverkan, rehabiliteringssamverkan, collaboration, 

vocational rehabilitation. Jag har upplevt att det har varit svårt att hitta tidigare forskning om 

just den samverkan som jag undersöker, det vill säga den mellan socialsekreterare och 

arbetsförmedlare. Dock har jag lyckats hitta en hel del forskning om interorganisatorisk och 

interprofessionell samverkan. Forskningen innefattar faktorer som påverkar samverkan, både 

hämmande och främjande faktorer. Jag anser att den utvalda forskningen har relevans för 

denna studie då jag ämnar undersöka hur handläggarna formar samverkan i arbetet med unga 

vuxna, samt vilka faktorer som påverkar denna samverkan.   

 

4.1 Forskning om strukturella och kulturella hinder i samverkan  

 

Andersson et al. (2010, s. 14) skriver om strukturella skillnader som kan utgöra hinder för 

rehabiliteringssamverkan mellan myndigheter. Strukturella skillnader menar författarna vara 

myndigheternas olika uppdrag och ansvarsområden, men det kan även vara olika politiska 

direktiv och olika regelverk (ibid.) Exempelvis styrs kommunens socialtjänst av 

socialtjänstlagen som är en ramlag, medan Arbetsförmedlingen styrs av lagar, förordningar 

och föreskrifter. Myndigheternas olika regelverk innebär att ansvarsuppdragen ser olika ut för 

dem, vilket kan utgöra hinder för samverkan just eftersom man arbetar utifrån olika uppdrag. 

Bortsett från regelverken är ovanstående nämnda myndigheter även målstyrda, vilket innebär 

att de styrs utifrån uppsatta mål. Sådana strukturella skillnader kan orsaka målkonflikter 

mellan samverkande myndigheter, och därmed hindra samverkan (Andersson et al. 2010, s. 

14).  
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Kommunens och Arbetsförmedlingens olika sekretesslagar är ett exempel på en strukturell 

skillnad som kan utgör hinder för samverkan. Myndigheterna har olika informationssystem 

med olika krav på konfidentialitet. Exempelvi skriver Danermark och Kullberg (1999, s. 82) 

att den stränga sekretessen som föreligger inom socialtjänsten ofta försvårar samverkan med 

andra myndigheter.  Samtidigt som sekretess är till för att skydda klientens integritet så kan 

den hindra aktörer från att samverka (ibid.). Johansson (2011, s. 56) menar att oavsett om det 

finns bestämmelser om samverkan så gäller sekretessen fortfarande eftersom det finns lag 

integritetsskydd.  Varje aktör som ingår i samverkan bör enligt författaren noggrant bedöma 

om den egna myndighetens sekretessbestämmelser medger att uppgifter får lämnas ut (ibid., s. 

57).       

Andersson et al. (2014, s. 14) nämner även att det finns kulturella skillnader som kan utgöra 

hinder för rehabiliteringssamverkan. Det som författarna syftar på är skillnader i 

organisatoriska och professionella kulturer (ibid.). Oftast handlar det om 

samverkanspartnernas skillnader i status och utbildningsbakgrund, samt olikheter i 

beteendemönster, språkbruk och värderingar (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 27; Edvall 

2012, s. 29).  Sådana kulturella skillnader kan orsaka allvarliga kulturkrockar mellan parterna, 

och därmed hindra samverkan (ibid.).  

4.2 Forskning om ansvarsfördelning i samverkan  
 

Enligt Eliasson (2010, s. 24) påverkas samverkan och ansvarsfördelning av varandra. 

Författaren menar att en tydlig ansvarsfördelning mellan samverkande myndigheter innebär 

en fungerande samverkan i praktiken, medan en otydlig ansvarsfördelning kan försvåra 

samverkan (ibid.). En otydlig ansvarsfördelning resulterar oftast i att klienter hamnar i 

rundgång mellan myndigheterna, då ingen aktör anser sig vara ansvarig för ärendet.  

Samverkande aktörer bör därför klargöra sina befogenheter för varandra samt tydliggöra 

ansvarsfördelning och arbetsrollerna för att samverkan ska lyckas (Blomqvist 2012, s. 19). Ett 

sätt för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheter i samverkan menar Eliasson 

(2010, s. 24) kan vara att upprätta en individuell planering för klienten.  

4.3 Forskning om faktorer som främjar samverkan   

 

Andersson et al. (2010, s. 16) har i sin studie funnit ett flertal faktorer som främjar 

rehabiliteringssamverkan. En främjande faktor för en fungerande samverkan menar 

författarna vara att samverkanspartnerna skapar sig ett gemensamt arbetssätt, vilket i sin tur 
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bör leda till ett gemensamt synsätt för klienternas behov av stöd och hjälp (Andersson et al. 

2010, s. 16). Detta arbetssätt kan enligt författarna uppnås i en process där 

samverkanspartnerna lär känna varandra och utvecklar en förståelse för varandras arbetsroller 

och olika kulturer (ibid.).   

Hjortsjö (2005, s. 120) beskriver samlokaliseringens betydelse för samverkan och samarbete. 

Med samlokalisering menas enligt författaren att samverkanspartnerna arbetar i samma lokal. 

Samlokalisering, och den fysiska närheten som den innebär, är något som de intervjuade 

respondenterna i hennes studie upplevde vara en god förutsättning för samverkan. Att arbeta i 

samma lokal visar sig ha en positiv påverkan på samverkanspartnernas arbete, och relation till 

målgruppen. Förutom det har samlokalisering en viktig betydelse för hur 

samverkanspartnerna bygger ett förtroende mellan varandra, men även till målgruppen (ibid.). 

Andra fördelar med att arbeta i samma lokal är att kommunikationen blir både enklare och 

tydligare mellan parterna (ibid., s. 59).  

Andersson et al. (2011, s. 10) nämner informationsutbytet mellan myndigheterna som en 

främjande faktor för samverkan, där samverkanspartnerna överför information och andra 

kunskaper till varandra för att underlätta arbetet med klienterna. Informationsutbytet beskrivs 

som den enklaste formen av samverkan, och är på många sätt viktigt för skapandet av en 

helhetssyn på klienternas livssituation och behov av stöd (ibid.). En helhetssyn är även det en 

främjande faktor för samverkan. Andersson et al. (2010, s. 15) menar att den utgör själva 

utgångspunkten för en framgångsrik samverkan. För att åstadkomma en utvecklad helhetssyn 

i samverkan är det dock viktigt att samverkanspartnerna har en ömsesidig förståelse för 

varandras uppdrag (Edvall 2012, s. 29).  

4.4 Sammanfattning om tidigare forskning 

 

Enligt Edvall (2012, s. 28) handlar en omfattande del av tidigare samverkansforskning om 

myndighetssamverkan inom den offentliga sektorn, och innefattar oftast studier av 

organisationer och yrkesprofessioner. Tidigare samverkansforskning kan enligt författaren 

delas upp i två områden. Det ena området handlar om faktorer som hämmar samverkan 

mellan organisationer och yrkesprofessioner, och det andra anger faktorer som främjar 

densamma (ibid.). Som vi kan se finns det en mängd olika faktorer som här påverkar 

samverkan, såväl hämmande som främjande. Andersson et al. (2011, s. 6) beskriver hinder 

och framgångsfaktorer i samma termer, där flera av dem kan uppfattas som två sidor av 
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samma mynt. Enligt författarna kan en och samma företeelse antingen hindra eller främja 

samverkan, beroende på hur den hanteras (ibid.).  

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som jag har valt för att djupare kunna 

tolka och analysera hur samverkande handläggare från kommunen och Arbetsförmedlingen 

formar samverkan i arbetet med unga vuxna.  

5.1 Kommunikation  
 

Kommunikation är ett brett begrepp, som även användas synonymt med begreppet 

information (Larsson 2008, s. 31). Kommunikation beskrivs som själva processen för 

människors samspel med varandra, medan informationen står för processens innehåll (ibid., s. 

32).  Enligt Nilsson och Waldermarsson (2007, s. 11) innebär kommunikation att något 

uppnås gemensamt. Begreppet är hämtat från latinets “communicare” och betyder dels att vi 

människor meddelar något, dels att vi delar med oss av något såsom upplevelda erfarenheter, 

värderingar eller handlingar (ibid.).  

Kommunikation i organisationer, däremot, beskrivs som en fortlöpande process där 

organisationens medlemmar upprätthåller och förändrar organisationen genom både intern 

och extern kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2014 s. 257). Enligt Larsson (2008, s. 79) 

kan organisationskommunikation delas in på tre olika sätt. I första hand delas den in i två 

huvuddelar, vilka innefattar intern -och extern kommunikation. Intern kommunikation är den 

kommunikation som sker inom en organisation, det vill säga mellan ledningen, chefer och 

medarbetare. Extern kommunikation innebär däremot den kommunikation som når 

organisationens yttre omvärld (ibid.). Förutom det innefattar organisationskommunikation 

både formell -och informell kommunikation, samt en verbal och en icke-verbal del (Larsson 

2008, s. 79).  Alla dessa kommunikationsformer hänger ihop och kompletterar varandra i 

samtliga kanaler som organisationens medlemmar kommunicerar i. Jag har valt att fokusera 

närmare på den externa kommunikationen som innefattar både informationshämtning och 

informationsförmedling (Jacobsen & Thorshvik 2014, s. 258). Extern kommunikation visar 

sig vara vanligt förekommande i samverkan mellan handläggarna när det gäller utbyte av 

information.  Det blir därmed naturligt att undersöka deras syn på informationsutbytet och den 

betydelse det kan ha i arbetet med klienterna.  
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5.2 Strukturella perspektivet  
 

Enligt Bolman och Deal (2012, s. 75) bygger det strukturella perspektivet på organisationers 

sociala arkitektur och organisationsdesign. Detta perspektiv grundar sig på en tro om 

rationalitet och formell ordning. Om den formella ordningen utformas på ett korrekt sätt 

minimeras uppkomsten av problem och utfallet maximeras. Vidare inriktar sig det strukturella 

perspektivet på att forma genomtänkta roller och relationer, mellan dessa (ibid.). 

Inom ramen för detta perspektiv finns två centrala begrepp som anger organisationens 

struktur, differentiering och integrering. Differentiering handlar om hur arbetsuppgifter 

fördelas inom en organisation (Bolman & Deal 2012, s. 80). Jacobsen och Thorsvisk (2014, s. 

172) beskriver differentieringens betydelse inom en organisation och förklarar att ju mer 

uppdelad en organisation är, såväl strukturellt som kulturellt, desto större är risken att 

konflikter uppstår mellan organisationens medlemmar. Integrering, däremot, handlar om att 

tydliggöra ansvarsområdena i en organisation. (Bolman & Deal, 2012 s. 80). Enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 172) bidrar integrering till att skapa en tydlig fördelning av 

arbetsuppgifter och ansvar i en organisation. Vad gäller dessa två begrepp blir det därför 

relevant att djupare analysera huruvida ansvarsfördelningen är tydlig i samverkan mellan 

myndigheterna, i förhållande till de två olika samverkanformerna som finns.  

Bolman & Deal (2012, s. 82) menar även att organisationer använder sig av ett flertal olika 

metoder för att samordna enskilda insatser och gruppinsatser, för att sedan involvera lokala 

initiativ i samverkan. Samordning och kontroll kan enligt författarna uppnås på två sätt, 

genom vertikala och laterala metoder (ibid.).    

Vertikal samordning sker via en styrning uppifrån, där den högre hierarkiska nivån inom 

organisationen samordnar och kontrollerar medarbetarna på lägre nivåer (Bolman & Deal 

2012, s. 82). Detta sker enligt författarna utifrån den formella makten som ledningen har, men 

även utifrån regler, policy, planerings -och kontrollsystem (ibid.). Huruvida vertikala 

samordningsmetoder fungerar beror på om medarbetarna är villiga att ta emot direktiv från 

ledningen eller inte (ibid., s. 89). Vid sidan av den vertikala samordningsformen finns även en 

lateral samordningsform (Bolman & Deal 2012, s. 85). Laterala samordningsmetoder används 

i huvudsak för fylla det tomrum som uppstår när vertikala samordningsmetoder inte fungerar. 

Laterala metoder som används i detta sammanhang är främst formella och informella möten, 

men det kan även vara kommittéer, samordningsroller eller nätverksorganisationer (ibid.). 

Förutom det kan lateral samordning nås via arbetsgrupper och projektgrupper (ibid., s. 86).  
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Jag har även valt att utgå från dessa två begrepp för att närmare förstå hur projektgruppen 

samordnas av ledningen från respektive myndigheter.     

6. Resultat och analys  
 

I kommande kapitel kommer jag att presentera de utvalda svarsresultaten av det empiriska 

materialet om hur samverkan formas av socialsekreterare och arbetsförmedlare i arbetet med 

unga vuxna. Presentationen kommer att ske utifrån de teoretiska utgångspunkter som jag har 

valt samt utifrån tidigare forskning för att djupare analysera vilka faktorer som påverkar 

samverkan mellan handläggarna.  Jag kommer även att använda mig av annan kompletterande 

litteratur samverkan för en djupare analys.  

6.1 Handläggarnas arbetsuppgifter   
 

Handläggarnas arbetsuppgifter i samverkan skiljer sig mer eller mindre åt. De handläggare 

som är involverade i den direkta samverkansformen mellan myndigheterna har varierande 

arbetsuppgifter, medan de som arbetar i projektgruppen har i stort sett samma arbetsuppgifter. 

Gemensamt för dem är att samtliga arbetar med och samverkar kring unga vuxna med 

ekonomiskt bistånd.  

 

 I nedanstående citat redogör två av de intervjuade handläggarna för sina arbetsuppgifter i den 

direkta samverkansformen mellan myndigheterna:  

Kring samverkan rör det sig mycket om att upprätta en planering och erbjuda jobbgarantin efter tre 

månader, men även att hitta en insats och att tala med en gemensam röst tillsammans med 

socialsekreterare från kommunen. Jag har en ganska strategisk roll och i jobbgarantin rör det sig 

mycket om att kunderna ska få en insats, exempelvis jobbcoach.  (Bengt AF)    

Min arbetsuppgift är att arbeta med de ungdomar som är inskrivna på jobbgarantin för ungdomar 

där jag har ett direkt samarbete med dem och Arbetsförmedlingen. De ungdomar som jag har är 

givetvis aktuella här på kommunen också, men är samtidigt inskrivna på Arbetsförmedlingen. I 

mitt uppdrag handlägger jag även beslut om ekonomiskt bistånd plus att jag har som uppgift att 

upprätta en individuell planering med ungdomarna. (Maria KM) 

Gemensamt för arbetsförmedlaren Bengt och socialsekreteraren Maria är att båda arbetar med 

unga vuxna som är inskrivna på jobbgarantin. Enligt handläggarna är jobbgarantin ett 

program som består av olika arbetsmarkandsinsatser som riktar sig till unga vuxna arbetslösa 

upp till 25 år. Insatserna syftar till att hjälpa klienter att så snabbt som möjligt hitta ett arbete. 
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Enligt handläggarna är man kvalificerad att ingå i jobbgarantin när man har varit öppet 

arbetslös under de första tre månaderna. Att vara öppet arbetslös innebär att klienten har en 

förmåga att utföra ett arbete och att aktivt kunna söka arbete.  

 

Arbetsuppgifterna i projektgruppen skiljer sig en del från ovanstående handläggares. I 

följande citat beskriver socialsekreteraren Stefan de arbetsuppgifter som ligger till grund för 

projektet:  

Jag och min kollega från Arbetsförmedlingen sitter ju i ett bedömningssteam en gång i veckan där 

vi får in ärenden som kommer in av klienter som har sökt ekonomiskt bistånd. Därefter kallar vi 

personerna som har sökt ekonomiskt bistånd till ett första trepartssamtal för en planering och 

kartläggning för att få en förståelse av vad de har med sig och vad de vill, samt vad de har för 

planer i livet. Vid nästa mötestillfälle brukar vi bestämma tillsammans i det här trepartsamtalet 

vilken insats klienten ska placeras i som vi anser är bäst för klienten och där de kan få den bästa 

hjälpen. [...] Därefter fortsätter vi att ha kontinuerliga samtalsmöten med klienten för att se hur det 

går för honom eller henne och vi släpper inte klienten tills personen är ute i egen försörjning. 

(Stefan KM:P)  

Trepartssamtal som socialsekreteraren beskriver är något som handläggarna i projektgruppen 

arbetar i huvudsak med. Målet med trepartssamtal, där socialsekreteraren, arbetsförmedlaren 

och klienten medverkar, är att klienten ska få rätt insats redan från början för att inte riskera 

att hamna mellan myndigheternas olika ansvarsområden.  

 

Enligt handläggarna i projektgruppen har man inga annorlunda insatser i projektet utan man 

arbetar med de befintliga insatserna från respektive myndigheter. Möjligheten finns även att 

kombinera insatser för klienten från båda håll. I nedanstående citat beskriver Anette några av 

de insatser som projektgruppen har möjlighet att erbjuda klienterna: 

Vi använder ju många av våra arbetspsykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter som är 

involverade i samverkansprojektet. Vi har tillgång till dem både konsultativt men även om vi 

behöver koppla in kunden och få kunden att träffa någon av de kompetenserna. Insatser som 

kommunen kan erbjuda är ju psykiatrin och de psykologer som finns i region Skåne som vi kan 

koppla in ifall kunden behöver den insatsen om denne har psykisk ohälsa eller drogproblematik. 

(Anette AF:P)  
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6.2 Handläggarnas definition av samverkan 
 

För att få en djupare insyn i den samverkan som handläggarna är involverade i och för att 

förstå hur den fungerar i praktiken, valde jag att ställa två frågor om samverkans definition. 

“Vad innebär samverkan för dig?” och “Skiljer du på samverkan, samarbete och 

samordning?” Följande synpunkter framkom:   

Ja en viss skillnad finns även om… för att man kan samarbeta utan att ha en samverkan, men 

samarbete är egentligen en lägre nivå av samverkan. För samarbetar man så är det någon typ av 

samverkan också men samverkan är mer att myndigheter har kommit överens om någonting. […] 

Samordning tänker jag mig är kanske att man tar alla insatser ihop och så gör man någonting av 

det liksom. (Bengt AF)  

Denna arbetsförmedlare beskriver såldes samverkan som överenskommelse mellan 

myndigheter, men samarbete som en lägre nivå av samverkan. Vad gäller definitionen 

av samordning är han lite osäkrare. 

Arbetsförmedlaren, vars roll är att representera Arbetsförmedlingen i projektet beskriver 

även hon samverkan och samarbete på ett liknande sätt. Samordning, däremot, har hon 

en annorlunda uppfattning om: 

Samverkan innebär för min del då en eller flera myndigheter försöker samverka mot ett 

gemensamt mål. Samarbete kan ju vara på en liten nivå medan samverkan ligger på en nivå högre. 

[…] Samordning är ju då man kan samordna vissa insatser. Det jobbar vi med också, men det finns 

en annan dimension för samordning i vårt arbete. Vet man nu att man har en person som är i behov 

av en insats så vet vi att bägge myndigheter kan samordna med att säga att då ger vi från vår 

myndighet den insatsen så kan ni backa. (Anette AF: P)  

 

Vidare beskriver en socialsekreterare från kommunen att samverkan kan vara svårt att 

definiera. Samverkan och samarbete beskriver hon som två överlappande termer. 

Samordning, däremot, menar hon är något som sker på ledningsnivå: 

Samverkan är ju ett jättebrett begrepp, man kan nästan tycka att det är svårt att definiera. Men för 

min del innebär det att tillsammans i samarbete med en annan myndighet försöka hitta ett sätt att 

jobba med enskilda individer som båda myndigheter har ett gemensamt ansvar för. Samordning för 

mig ligger mer på ledningsnivå där man exempelvis samordnar och organiserar olika kompetenser 

och resurs för samverkan. (Maria KM)   
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Socialsekreteraren, som representerar kommunen i projektet, gör heller inte någon större 

skillnad mellan samverkan och samarbete. Han tolkar även samordning på ett liknande 

sätt som ovanstående socialsekreterare: 

 

Samverkar och samarbetar gör vi dagligen, där vi samarbetar över myndighetsgränserna och 

samverkan ser jag som något likadant. Så samverkan för mig betyder att samarbeta utifrån 

individens behov för att få en hel lösning på situationen som klienten befinner sig i [… ] 

Samordning tänker jag mig ligga mer på ett chefsperspektiv då man samordnar vilka resurser som 

man har i verksamheten. (Stefan KM:P) 

 

Ovanstående citat visar att samtliga handläggare är bekanta med samverkansbegreppet i sitt 

arbete. De har dock olika uppfattningar om begreppets innebörd, och de gör heller inte några 

större skillnader mellan definitionerna av samverkan och samarbete i sina beskrivningar, utan 

beskriver dessa termer som mer eller mindre synonyma. Hjortsjö (2005, s. 11) stärker detta 

resonemang där hon i sin avhandling skriver att det är vanligt förekommande att dessa två 

termer används synonymt, men att de ändå kan tolkas och förklaras olika. Definitionen av 

samordning, däremot, framhåller några av handläggarna som ett sätt för hur man organiserar 

insatser och resurser, det vill säga något som sker på ledningsnivå. Samordning anser de 

därmed inte vara synonymt med de andra två termerna.  Detta kan hänga samman med det 

som Lindberg (2009, s. 21) nämner i sin bok där hon skriver att samordning skiljer sig från 

samverkan och samarbete eftersom det är något som kan göras i förväg av någon annan på en 

annan plats. Samtidigt menar författaren att samordning och samverkan förhåller sig till 

varandra eftersom det handlar om att organisera och genomföra aktiviteter som har ett 

gemensamt syfte (ibid., s. 22). 

 

Ovanstående citat visar även att samverkan är ett mångfacetterat begrepp.  Som tidigare 

nämnt har forskning inom samverkansområdet haft det svårt att definiera samverkan, där man 

i ett flertal studier kommit fram till att det inte finns någon enhetlig eller klar definition av 

begreppet (Johansson 2011 s. 79; Blomqvist 2012, s. 14). Liknande svårigheter har man även 

haft inom den engelska forskningen vad gäller definitionerna av collaboration , cooperation 

och coordination (Johansson 2011, ibid.).  Samverkansbegreppet är enligt Johansson (2011, s. 

82) otillräckligt för att förstå hur samverkan fungerar i praktiken. För att närmare studera 

samverkan och hur den fungerar i praktiken menar författaren att det krävs andra teoretiska 

begrepp som kompletterar samverkansbegreppet.  
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6.3 Informationsutbyte och helhetssyn i projektgruppen 

 

Brandt et al. (2007, s. 148) nämner att kommunikationen är i särklass den viktigaste faktorn 

för att åstadkomma en framgångsrik samverkan. I den samverkan som sker via projektet 

mellan kommunen och Arbetsförmedlingen uppmärksammade jag extern kommunikation. 

Som tidigare nämnts innefattar detta slags kommunikation både informationshämtning och 

informationsförmedling (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 257). Denna kommunikationsform är 

på många sätt viktig mellan samverkande handläggare när det gäller utbyte av information. 

Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 276-277) menar att organisationer är beroende av varandra 

för att kunna erbjuda god service till sina kunder. Ju mer beroende organisationer är av 

varandra, desto viktigare är det enligt författarna att kommunicera externt (ibid). I samverkan 

mellan kommunen och Arbetsförmedlingen visar det sig att informationsutbytet är viktigt för 

att kunna skapa sig en helhetssyn på klientens behov av stöd, för att sedan kunna erbjuda rätt 

insats för klienten. Följande citat menar jag illustrerar detta:    

Möjligheter som jag ser med samverkan är informationsutbytet som är jätteviktigt, för det har vi 

sett när vi börjat med de här ärendena i projektet och träffat klienterna gemensamt, då exempelvis 

Arbetsförmedlingen kan ha en viss information eller vissa delar om klientens verklighet och vi 

från kommunen har andra delar och när man lägger ihop delarna så kanske bilden blir helt 

annorlunda. […] Det kan exempelvis vara så att här på kommunen så berättar klienten att man har 

ett missbruk och på Arbetsförmedlingen så vet handläggarna ingenting om klienten har ett 

missbruk då Af kan vara mer fokuserad på att få ungdomen ut i jobb och inte blivit informerad om 

problematiken. Och om man lägger ihop de här bitarna så ser man att problematiken är större än 

vad man till en början hade trott. Då kanske man får ha en annan lösning på planeringen istället. 

(Stefan KM: P) 

Informationsutbytet är väldigt viktigt i vår samverkan och allt det är ju för att det ska vara till gagn 

för kunden, att kunden ska komma framåt och få ett bättre liv. Det är ju egentligen inte för vår 

skull, utan det är ju för att vi ska få oss en helhetsbild av kundens situation och hitta en så bra 

lösning som möjlig. (Anette AF:P) 

 

Enligt handläggarna i projektgruppen sker informationsutbytet på det sätt som är lämpligast 

för situationen. I trepartssamtalet sker det muntligt då samtliga är samlade. Utbytet kan också 

ske både via vanlig post och via mail, förklarar handläggarna.   Sammantaget betonar därmed 

handläggarna att informationsutbytet är viktigt för att kunna skapa sig en helhetssyn på 

klientens behov, och för att underlätta arbetet med ärendet. Med denna utgångspunkt blir det 

också lättare att ge klienten rätt insats redan från början. Enligt handläggarna ger en 
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helhetssyn goda kunskaper, dels om klientens livssituation, både vad gäller dennes 

hälsotillstånd och arbetsförmåga, dels om de insatser som respektive myndigheter kan 

erbjuda.  Även Hjortsjö (2015, s. 10) nämner fördelar med att arbeta utifrån denna helhetssyn. 

Författaren menar att det kan bidra till att arbetet mellan samverkande parter underlättas, samt 

att ömsesidiga kontakter skapas parterna emellan. Förutom det kan en helhetssyn bidra till nya 

möjligheter för samverkan och effektivare lösningar för klientens situation (ibid.).  

 

6.4 Sekretess, ett hinder i den direkta samverkansformen 
 

Samtidigt som informationsutbytet mellan handläggarna i projektgruppen framställs som 

främjande för samverkan visar det sig att sekretessen kan begränsa utbytet i den direkta 

samverkansformen mellan myndigheterna. En strukturell skillnad som jag här har 

uppmärksammat är myndigheternas olika sekretesslagar, som enligt handläggarna kan utgöra 

hinder för deras samverkan. Arbetsförmedlaren Bengt och socialsekreteraren Maria uttrycker 

sig kring detta: 

Sekretessen kan vara ett hinder men det är hinder som vi måste ha om man säger så, med tanke på 

att det är väldigt strikta regler gällande sekretessen. Det är viktigt att det efterföljs, men samtidigt 

så kan sekretessen försvåra och komplicera samverkan som jag upplever det. (Bengt AF)  

[…] Men det finns även vissa problem, som tillexempel det här med sekretess och självklart måste 

man ha sekretess och det har vi ju mot alla klienter, men sekretessen kan hindra samverkan då vi 

måste säkerställa att klienten tycker att det är okej att vi handläggare pratar mellan varandra om 

klientens situation. (Maria KM) 

Handläggarna beskriver även att det främst är kommunens sekretessbestämmelser som ofta 

försvårar och förhindrar deras samverkan. De förklarar att detta beror på att kommunens 

socialtjänst omfattas av sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut oavsett 

omständigheter.   Johansson (2011, s. 56) menar att sekretessbestämmelserna står i emellertid 

oftast i ett spänningsförhållande till samverkansbestämmelserna. Även om det finns allmänna 

bestämmelser om samverkan, så gäller fortfarande sekretessen eftersom det finns lag om 

integritetsskydd (ibid). Danermark och Kullberg (1999, s.167) skriver i sin bok att 

myndigheter som ingår i samverkan måste ibland respektera sekretessen, även om samverkan 

försvåras av detta.   

 

Dock visar det sig att sekretessen inte utgör något större hinder i den samverkan som sker via 
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projektet, då socialsekreteraren och arbetsförmedlaren alltid möter klienten tillsammans i 

trepartssamtalet. Handläggarna i projektgruppen använder sig av en samtyckesblankett i 

arbetet med klienten. Det innebär att klienterna får skriva under en samtyckesblankett som 

möjliggör utbytet av information i deras ärende. Socialsekreteraren Stefan uttrycker sig kring 

detta i nedanstående citat:  

När vi träffar en klient för första gången får de skriva under en samtyckesblankett om de vill där 

de häver sekretessen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, och därför utgör sekretessen 

inget hinder för oss.  (Stefan KM: P)  

 

6.5  Samverkan genom samlokalisering  
 

Att arbeta samlokaliserat beskriver handläggarna i projektgruppen som en förutsättning för 

samverkan. Arbete i samma lokal bidrar till ett ökat samarbete och underlättar 

kommunikation.  Hjortsjö (2005, s. 14) nämner i sin studie att fysisk närhet är en förutsättning 

för samverkan och samarbete mellan samverkande aktörer och deras möjligheter till påverkan. 

Att arbeta i samma lokal har enligt författaren en positiv påverkan på samverkanspartnernas 

arbete, men även på relationen till klienterna (ibid., s. 120). Liknande resultat har även 

Andersson et al. (2010, s. 8) kommit fram till i sin studie, där de hävdar att samlokalisering 

skapar goda möjligheter för gränsöverskridande samverkan.  

I projektgruppen arbetar handläggarna alltid tillsammans. Vid de trepartssamtal som 

socialsekreteraren Stefan och arbetsförmedlaren Anette medverkar i, upplever båda att 

närheten till varandra och till klienterna som en främjande faktor för samverkan:   

Det är viktigt med fysisk närhet, absolut. Trepartssamtalet innebär ju att vi har ett tätt samarbete. 

Budskapet blir ju mycket tydligare när alla är samlade på samma ställe och man kommer även 

överens om en gemensam planering från alla håll.[…] Jag upplever att det är sällan som vi har 

några missförstånd när det gäller kartläggning och planering sedan projektet startade och det beror 

nog mycket på att vi träffas tillsammans.  (Stefan KM: P)  

Just i det här projektet så har det rätt så stor betydelse då vi träffar våra kunder alltid tillsammans. 

Det har en stor betydelse eftersom vi då bollar tankar, och efter varje möte så bollar man igång 

mötets innehåll… vad tycker du, hur tänker du? Det har ju i slutändan också betydelse för kunden 

då det är kunden som står i fokus för vårt arbete. E det så att jag och min kollega har samma bild 

så är det ju stor sannolikhet att den bilden stämmer, och ibland har man olika uppfattningar och då 

får man diskutera hur tänker vi här, hur ska vi gå vidare? Så att just i vårt samarbete så har det rätt 

så stor betydelse att vi arbetar tillsammans med klienten. (Anette: AF: P) 
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Ovanstående citat visar på flera fördelar med att arbeta samlokaliserat. Stefan beskriver här att 

närheten som handläggarna har till varandra i trepartssamtalet, bidrar till en underlättande 

kommunikation. Även tidigare forskning lyfter fram sambandet mellan fysisk närhet och 

kommunikation. Sammanfattningsvis konstaterar följaktligen Hjortsjö (2005, s. 59) att 

kommunikationen underlättas om alla är samlade i en lokal. 

Motsvarigheten till det trepartssamtal som finns i projektgruppen, finns inte i den direkta 

samverkansformen mellan myndigheterna. Handläggarna här arbetar heller inte tillsammans i 

samma grad som handläggarna inom projektgruppen. Det fysiska avståndet som handläggarna 

i den direkta samverkansformen har till varandra, beskriver de som en grundläggande orsak 

till varför de möter hinder i samverkan. Andersson et al. (2010, s. 13) stärker således 

ovanstående resonemang, eftersom de kommit fram till liknande resultat.  

6.6 Ansvarsfördelningen i samverkan 
 

Ansvarsfördelningen är tydlig. Mitt ansvar rör ju arbetsmarknaden och de beslut som fattas 

härifrån. Vi försöker hålla oss till de regelverken som vi bäst känner till och ansvarfördelningen i 

Pilotprojektet gör vi utifrån regelverken helt enkelt. Vi har även bra kunskaper om varandras 

arbetsroller, vilket bidrar till en ökad förståelse och samsyn. Det viktiga är att man försöker ha en 

samsyn för kunden men även att man respekterar varandras regelverk. (Anette AF: P)   

Ovanstående citat illustrerar en tydlig ansvarsfördelning för arbetet inom projektgruppen. Det 

visar även att det finns en ökad integrering i gruppen, då ansvarsfördelningen framställs som 

tydlig. Det innebär i sint tur samtidigt en minskad differentiering, eftersom ju tydligare 

arbetsfördelningen är, desto mindre utrymme är det för oenighet när det gäller arbetsuppgifter 

(Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 172). I sina studier har både Blomqvist (2012, s. 22-23) och 

Eliasson (2010, s. 24) funnit att samverkan och ansvarsfördelning på många sätt påverkas av 

varandra. En tydlig ansvarsfördelning menar författarna innebär en fungerande samverkan i 

praktiken (ibid.).  

Dessutom menar Bolman och Deal (2010, s. 104) att om centrala ansvarsområden inte 

fördelas på ett tydligt sätt finns det en risk att betydelsefulla frågor hamnar mellan stolarna. I 

samverkanssammanhang innebär detta följaktligen att en otydlig ansvarsfördelning mellan 

myndigheter kan drabba enskilda klienter, då dessa riskerar att hamna mellan myndigheternas 

olika ansvarsområden. Socialsekreteraren Maria ger exempel på detta: 

 […] Det händer ju väldigt ofta att individen slussas mellan myndigheterna och det kan bli mycket 

frustration, då det kan leda till att individen ger upp enkelt då man exempelvis varit i kontakt med 
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åtta handläggare hos och på Arbetsförmedlingen och upplever att man inte förstått något.[…]Det 

är ju därför viktigt att på ett tydligt sätt informera individen om hur det fungerar och vem som 

ansvarar för vad. (Maria KM). 

Enligt socialsekreteraren Maria råder det alltså en otydlig ansvarsfördelning i den direkta 

samverkansformen mellan myndigheterna. Detta beror på, menar hon, att det inte finns några 

krav på att samverka och att det därmed kan resultera i ett otydligt huvudmannaskap mellan 

handläggarna. Nedanstående citat menar jag belyser detta:  

Det finns inga riktlinjer som säger att vi måste samverka, men det är ganska fritt spelrum så att 

säga. Det står ju inte beskrivet i någon lag som säger att du måste samverka med 

Arbetsförmedlingen.  (Maria KM)  

Enligt Danermark och Kullberg (1999, s.54-55) innebär ett otydligt huvudmannaskap, i form 

av otydliga uppdrag och otydlig ansvarsfördelning, hinder för samverkan. Samverkande 

organisationer bör därför klarlägga sina befogenheter för varandra samt tydliggöra 

ansvarsfördelning och arbetsrollerna för att samverkan ska fungera (Danermark och Kullberg 

1999, ibid; Blomqvist 2012, s.19) 

6.7 Samordningsmetoder för samverkansprojektet 

 

Vad gäller samverkansprojektet finns det tydliga riktlinjer för hur samverkan mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen ska gå till, och för hur ansvarsfördelningen ska se ut. 

Handläggarna som ingår i projektgruppen organiseras och samordnas vertikalt av chefer på 

ledningsnivå från båda myndigheter (Bolman & Deal 2010, s. 82). Ledningen, det vill säga 

chefer från kommunen och Arbetsförmedlingen, har det formella ansvaret att 

samverkansprojektet bedrivs i enlighet med de uppsatta mål som myndigheterna har satt upp 

(ibid.). Enligt handläggarna i projektgruppen fungerar de vertikala samordningsmetoderna 

effektivt, där samarbetet mellan ledningen och handläggarna framställs som välutvecklat. 

Trots det visar det sig att ledningen från båda myndigheterna arbetar med laterala 

samordningsmetoder, i form av formella -och informella styrgruppsmöten (Bolman & Deal, 

2012 s. 85). Det är i sig naturligt att projektgruppen har styrgruppsmöten eftersom det är ett 

projekt. I den direkta samverkansformen mellan myndigheterna har man däremot inte några 

liknande möten, vilket kan vara en bakomliggande orsak till varför handläggarna möter 

hinder.  
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Styrgruppsmötena sker regelbundet där både chefer och handläggare från båda myndigheter 

medverkar. Vid dessa möten diskuteras i huvudsak de mål och resultat som handläggarna har i 

uppgift att uppnå med klientgruppen. Dessutom resoneras här om hur arbetet med 

klientgruppen kan utvecklas och hur insatserna bättre kan samordnas. Det visar sig att det 

finns ett vertikalt och lateralt stöd för projektgruppen, där handläggarna även getts 

möjligheten till att påverka riktlinjerna för projektet. Nedanstående citat menar jag belyser 

detta: 

I styrgruppsmötet bestäms det vilka riktlinjer, mål och resultat som vi handläggare har i uppgift att 

uppnå med samverkan och med kundgruppen, där även vi medarbetare sitter med i gruppen där vi 

redovisar för ledningen hela tiden för våra resultat. [...] I styrgruppen är det beslutat att vi får lov 

att bestämma riktlinjer för vårt arbete utifrån de resultat som vi får. Så därför kan vi få tillgång till 

insatser som vi annars inte hade fått. (Anette AF: P)   

Jag är positivt inställd till de riktlinjer som finns för vårt arbete vilket beror mycket på att jag kan 

påverka den biten i och med att vi handläggare själva samverkar samt medverkar i styrgruppen. 

Där vi kan berätta om hur vi ser på saker och om vad vi tycker är rimliga mål och vad vi ser på den 

klientgruppen vi jobbar med, och vilka svårigheter vi möter samt vilka saker vi upplever är viktiga. 

(Stefan KM: P) 

Bolman och Deal (2010, s. 89) nämner flera fördelar med lateral samordning. Ett möte ger 

deltagarna möjligheten att diskutera ansikte mot ansikte samt fatta gemensamma beslut. 

Dessutom är den mer effektiv än den vertikala motsvarigheten, men samtidigt dyrare då den 

kostar i både tid och energi (ibid.).  

7. Studiens sammanfattning och avslutande diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat 

och en diskussion kring dessa.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare och arbetsförmedlare på 

handläggarnivå formar samverkan i arbetet med unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd. 

Det utifrån två olika samverkansformer som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 

i en viss stad. De frågeställningar som jag önskade få besvarade med denna studie var: Hur 

beskriver handläggarna samverkansarbetet? Vilka faktorer framhåller handläggarna påverka 

samverkan? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två olika samverkansformerna?  
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Denna studie har bidragit till olika perspektiv på hur samverkan mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen kan gå till i praktiken. Det visar sig att det finns en rad olika faktorer, 

såväl främjande som hämmande, som påverkar handläggarnas samverkansarbete.   

Resultaten i studien visar att det förekommer hinder för samverkan i den direkta 

samverkansformen mellan myndigheterna, främst beroende på olika sekretesslagar. 

Handläggarna beskriver att sekretessen ofta hindrar informationsutbytet. Samtidigt som 

sekretessen är till för att skydda den enskilde klientens integritet, kan den således samtidigt 

utgöra hinder för samverkan, och därmed i förlängningen riskera att försämra möjligheterna 

att hjälpa en klient.  Sekretessbestämmelserna väger nämligen tyngre än 

samverkansbestämmelserna. Inom kommunens socialtjänst föreligger exempelvis sträng 

sekretess som kräver noggranna bedömningar vid utbyte av information. Frågan är om det kan 

försvåra handläggarnas möjligheter att göra ett bra arbete för klienterna. Om det skulle visa 

sig vara så, innebär det då att klienternas etablering på arbetsmarkanden försvåras?  

Ett annat hinder som jag har uppmärksammat med den direkta samverkansformen är att det 

råder en otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna. Det visar sig att det är vanligt 

förekommande att klienter hänvisas runt mellan kommunens och Arbetsförmedlingens olika 

ansvarsområden. Resultaten kan då bli att de får träffa flera olika handläggare och delta i flera 

olika möten utan att de får någon vidare hjälp. En bakomliggande orsak till varför 

ansvarsfördelningen är otydlig kan vara att det inte finns några bestämda riktlinjer för hur 

samverkan ska gå till.   

För att minimera hindren i den direkta samverkansformen mellan myndigheterna och för att 

hjälpa unga vuxna med ekonomiskt bistånd till egen försörjning, har samverkansprojektet 

skapats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektgruppen som innefattar både en 

socialsekreterare och en arbetsförmedlare, arbetar bland annat med trepartssamtal vilket 

handläggarna anser vara ett viktigt verktyg för att samverkan ska bli framgångsrik, men även 

för att lyckas komma vidare med klienterna.  Trepartssamtalet och den fysiska närheten som 

det innebär, visar sig ha en positiv påverkan på handläggarnas samverkansarbete och deras 

relation till klienterna. Exempelvis utgör sekretessen då inte något hinder för samverkan 

mellan handläggarna i projektgruppen, eftersom socialsekreteraren och arbetsförmedlaren 

alltid möter klienten tillsammans. Genom att klienten undertecknar en samtyckesblankett vid 

det första samtalet ges handläggarna möjligheten att utbyta information. Andra fördelar med 

trepartssamtal är att kommunikationen både blir enklare och tydligare när parterna är fysiskt 
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samlade. Dessutom bidrar den fysiska närheten till varandra att man kan komma överens om 

en gemensam planering för klienten. Studiens resultat visar även att det finns en tydlig 

ansvarsfördelning i projektgruppen samt tydliga riktlinjer för arbetet. Klienter som kommer i 

kontakt med projektgruppen kan från båda myndigheter erbjudas insatser, som även går att 

kombinera. Även i detta sammanhang har den fysiska närheten en viktig betydelse i relationen 

mellan handläggarna och klienterna.  

 

Enligt handläggarna i projektgruppen skapar trepartssamtalet vidare goda förutsättningar för 

klientens etablering på arbetsmarknaden, eftersom denne ges möjligheten att komma i 

direktkontakt med båda myndigheterna, i ett och samma möte.   Sannolikheten är även stor att 

klientens behov bedöms ur ett helhetsperspektiv i kontakten med handläggarna. Dock vet vi 

inte vilka effekter insatserna har för klienternas etablering på arbetsmarknaden, och frågan är 

hur insatserna går att mäta.  

 

De frågeställningar som har väckts under forskningens gång är: Hur gör handläggarna för att 

bedöma effekterna av sina insatser? Leder handläggarnas samverkansarbete till att fler 

ungdomar kommer ut i egen försörjning? Hur kan samverkan som del i arbetet utvecklas?  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Mitt namn är Driton Xhaferi och jag läser 6:e terminen på socionomutbildningen, Lunds 

Universitet Campus i Helsingborg. Den sista delkursen för denna termin består av att skriva 

en kandidatuppsats, och jag har valt att skriva om samverkan mellan myndigheter.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare och arbetsförmedlare på 

handläggarnivå formar samverkan i arbetet med unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd.  

Studiens frågeställningar är:  

1. Hur beskriver handläggarna samverkansarbetet?  

2. Vilka faktorer framhåller handläggarna påverka samverkan?  

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan de två olika samverkansformerna? 

Personuppgifter och intervjusvar för dig som ingår i undersökningen kommer att förvaras på 

så sätt att utomstående inte kommer åt dem, och uppgifterna kommer endast att vara till 

användning för mitt forskningssyfte. Uppgifterna kommer även att avidentifieras och du 

kommer att vara anonym i min undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt 

och du kan avbryta det när som helst.   

Jag har en önskan om att få intervjua handläggare från kommunens socialtjänst och 

Arbetsförmedlingen som arbetar med och samverkar kring målgruppen unga vuxna med 

ekonomiskt bitstånd.  

Härmed tillfrågas du om deltagande i min undersökning.  

För mer information om deltagandet kan du nå mig via mail eller via telefon: 

d.x@hotmail.com / 076-xxx xxxx  

 

Med vänliga hälsningar 

Driton Xhaferi 

mailto:d.x@hotmail.com
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

1. Namn, ålder, kön?   

2. Vad arbetar du med?  

3. Vilken arbetsroll har du på din nuvarande arbetsplats? 

4. Hur länge har du arbetat med detta? 

Samverkans definition 

1. Vad innebär samverkan för dig?  

2. Skiljer du på samverkan, samarbete och samordning?  

Samverkansarbetets innehåll 

1. Vad gör ni konkret i ert arbete? 

2. Vilka insatser har ni för målgruppen unga vuxna med ekonomiskt bistånd?   

3. Vilka riktlinjer finns för hur ni ska samverka?  

4. Vad är en helhetssyn för dig? 

5. Vilken betydelse har kommunikationen i ert arbete?  

6. Vilken betydelse har närheten i ert arbete?   

7. Hur upplever du att samverkan fungerar mellan er som samverkar?  

8. Vilka hinder respektive möjligheter upplever du vid denna samverkan?  

9. Hur hanterar ni ansvarsgränser? 

10. Något du vill tillägga kring ert samverkansarbete? 

 


