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Abstract  
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between assistance caseworker, manager and staff 
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Assessor: Ulf Drugge  

 

The purpose of this study is to explore the co-operation between two professional teams in 

municipality social services working with persons with neuropsychiatric disorders. The study 

explores the boundary work, co-operation and how information flows between these three 

parties. The method used is a comparative case study between two municipalities. Semi-

structured interviews have been performed with an assistance caseworker, a manager and a 

person from the staff who works with the clients. The material gathered during the interviews 

was analyzed through four different themes. 

 

This study shows that most of the co-operation takes place between the assistance caseworker 

and the manager and between the manager and the staff. There is a difference between the two 

municipalities in their cooperation, one of them have higher frequency of meetings than the 

other that make the co-operation closer. 

 

The overall result of this study is that both teams studied had an equal co-operation and the 

difference between them lays in how often they have this co-operation. The argument for the 

more frequent co-operation lies in the diagnoses of the clients they work with. 
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1. Inledning 

Det har under 1990-talet i Sverige skett en stor organisationsförändring gällande de två 

ansvarsområdena handläggning och verkställighet. Detta gäller handläggning inom både 

biståndsbedömning och inom LSS-verksamhet (Blomberg 2004). Det är inom LSS som denna 

studie utförs. LSS står för Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade och trädde i 

kraft den första januari 1994 (Ekensteen 2011:115). Studien riktar sig inte till LSS i stort utan 

till två team som arbetar för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Fokus ligger på hur samarbetet ser ut mellan handläggare, chef och utförare i två jämnstora 

kommuner. Handläggaren är den som ansvarar för att utreda personens behov av insatsen/ 

biståndet och sedan fatta det beslut som chefen verkställer och som utförarna sedan utför 

utefter beslutet. De chefer som medverkar i studien är första linjens chefer och dessa 

karaktäriseras av att de har chefer över sig och personal under sig. Dessa chefer har ett 

administrativt ansvar som innefattar ansvar för verksamhet, budget och personalfrågor 

(Wolmesjö 2005:34). I empirin framkommer två benämningar av chefen från de båda 

kommunerna - enhetschef och områdeschef. För objektivitetens skull har vi valt att använda 

benämningen chef genomgående i studien. De så kallade utförarna som deltar i denna studie 

är den personal som arbetar med brukarna ute i verksamheterna och de benämns som utförare 

då det är de som utför de beslutade insatserna. I denna studie benämns de personer som tar 

emot insatser som brukare. 

 

Förr var det vanligast att en person satt på båda stolarna, alltså att en person var ansvarig för 

både handläggning av ärende samt hade den ledande rollen inom verkställigheten. Genom 

denna organisationsförändring har det nu lett till att det är en person som är ansvarig för 

handläggning och en för verkställighet. Denna förändring i organisationen har lett till nya 

arbetssätt, vilket innebär att ett samarbete nu krävs i och med det delade ansvaret. Detta 

samarbete behövdes inte innan förändringen då handläggnings- och verkställighetsansvaret 

endast låg hos en person (Blomberg 2004). För oss är det nu intressant att undersöka hur det 

samarbete som krävs fungerar för att både handläggare och chef för verkställigheten ska 

kunna utföra sina arbeten. 

 

Blomberg (2004) menar att anledningen till att det tidigare enade ansvaret för handläggning 

och verkställighet delades upp berodde på argument om att de enade ansvaret innebar 

rättsosäkerhet. Rättsosäkerhet innebär att det enade ansvaret gjorde att handläggningen 
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påverkades av de resurser som fanns att tillgå, den som hade ansvaret för både 

handläggningen och verkställigheten riskerade att endast fatta beslut som denne visste att 

han/hon själv kunde verkställa. Tanken med delningen var att handläggningen endast ska 

påverkas av lagar och brukarens behov, dock krävs fortfarande ett nära samarbete (Blomberg 

2004). Med utgångspunkt i denna bakgrund väcks frågan: föreligger inte fortfarande 

problemet att handläggaren i sitt beslut påverkas av vad denne vet att chefen kan verkställa? 

 

Liljegren (2008) skriver i sin artikel om två grupper av socialarbetare som utgår ifrån en 

behandlingsgrupp och en försörjningsstödsgrupp som har olika ansvar men som ofta 

samarbetar i sina yrkesroller då de har gemensamma klienter. Den gränsdragning som sker 

mellan dessa två yrkesgrupper menar Liljegren skapar föreställningar om ansvar, så som att 

”de i den andra gruppen har ett mycket lättare arbete”. Sådana föreställningar kan i sin tur 

skapa konflikter. Liljegren väcker frågor som behandlar gränsdragningsproblematik mellan 

olika yrkesgrupper och hur detta påverkar deras samarbete. 

 

Den tidigare forskningen som presenteras ovan behandlar inte de frågor kring samarbete 

mellan handläggnings- och verkställighetsorganisationen, som denna studie syftar till. Det 

faktum att detta verkar vara ett ganska outforskat område skapar ett intresse att undersöka 

detta för att se samarbetets syfte och funktion. 

 

1.1 Bakgrund 

Genom tillkomsten av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade har det skett 

stora förändringar inom arbetet för denna målgrupp. En tydlig skillnad som syns är 

förändringen av hur organisationen kring denna målgrupp är uppbyggd då det har gått från att 

vara en traditionell förvaltningsorganisation. Denna organisation karakteriseras av att det är 

en person som är ansvarig för både handläggningen av ärendet och verkställigheten, vilket 

innebär att denna person både beslutar om insatsen för brukaren samtidigt som det är denne 

som verkställer insatsen i sina verksamheter (Westlund & Clow 1996:41). Det har nu skett en 

förändring där det istället är en organisation runt brukaren som är uppbyggd i form av en 

beställar- och utförarorganisation, vilket definieras av att det är minst två personer som 

arbetsuppgifterna är uppdelade på. I denna organisation ansvarar handläggaren för utredning, 

bedömning, beslut och beställning, samtidigt som det finns en chef som är ansvarig för 

verkställigheten. Det är alltså planering och utförande av insatsen som personen i fråga är 
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beviljad. Chefen leder den verkställande personalen som utför de beslutade insatserna. Detta 

innebär att det är handläggaren som följer upp sitt beslut och den ansvarige chefen som 

ansvarar för hur verkställigheten fungerar (Wesltund & Clow 1996:41, Blomberg 2004:12). 

 

En viktig skillnad mellan förvaltningsorganisationen och beställare- och utförarorganisationen 

utgår från hur beslutet förs vidare till verkställigheten. I den senare nämnda organisationen 

lämnas beslutet över till verkställighet från handläggare i form en beställning. De här 

beställningarna är skriftliga och innehåller bland annat målsättning och information om vilken 

insats personen i fråga har fått beviljad (Westlund & Clow 1996:41-42). 

 

På senare tid har det blivit allt vanligare med specialiserade yrkesområden, vilket innebär att 

det finns en handläggare och en chef som har varsitt ansvarsområde. Ett av argumenten för att 

dela upp ansvaret till två tjänster ligger bland annat i att det kan leda till ökad produktivitet 

och effektivitet. Ytterligare ett argument är att det kräver en specialisering och bredare fokus 

på sitt eget yrkesområde vilket i sin tur leder till en ökad kompetens. Det innebär även att 

handläggaren kan fatta fler beslut då denne inte har något med verkställigheten att göra 

samtidigt som chefen kan ha hand om större personalgrupper och fler brukare då denne inte 

har någon inblandning i handläggningen. Genom denna uppdelning blir det även tydligare vad 

det är för regler och riktlinjer som gäller för arbetes gång samt vilka moment som ingår i varje 

del av arbetet. Denna uppdelning leder till att det blir lättare att kontrollera att arbetet sköts 

rätt då det är färre moment att kontrollera. Arbetssättet innebär även att det inte är någon risk 

för att handläggning påverkas av verkställighet och då i form av ekonomiska skäl då en 

handläggare kan besluta om en insats som är billigare än den brukaren egentligen behöver. En 

annan risk som fanns när handläggningen och ansvaret för verkställigheten var ett enat ansvar, 

var att handläggningen blev påverkad av vad personen visste att den kunde verkställa. Genom 

denna uppdelning blir således besluten mer rättsäkra och utan påverkan från verkställigheten. 

Uppdelningen har även förbättrat handläggningen i form av att det finns liknande rutiner vid 

handläggningsprocessen, en högre rättssäkerhet, brukarna får en bättre information om olika 

insatser, då det är detta handläggaren är specialist på samt att handläggarna emellan får ett 

bättre samarbete och stöd från varandra (Westlund & Clow 1996:42-43, Blomberg 2004:12-

13). 
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1.2 Problemformulering 

I bakgrunden ovan beskriver Westlund och Clow den uppdelning av ansvaret mellan 

handläggning samt verkställighet som skedde under 1990-talet i Sverige. De menar att det 

problematiska med uppdelningen av ansvaret är att se var gränsen mellan verkställighet och 

handläggning går, samt att det krävs nya sätt att organisera samarbetet mellan parterna samt 

hur överlämningen av information ska gå till. Det kan även finnas en risk för att personalen 

ute i verksamheten får bristfällig information om en ny brukare då deras chef inte känner 

personen utan enbart får en beställning och ett beslutsunderlag. Detta innebär att chefen är 

beroende av att få uttömmande information i beställningen samt att det kan vara av vikt att 

även ha en muntlig överlämning (Westlund & Clow 1996:43-45). Denna studie är riktad till 

att undersöka hur handläggare, chef samt utförare beskriver sitt samarbete och överlämning av 

information som gäller brukaren till de andra yrkesgrupperna. Hur beskriver de att samarbetet 

fungerar idag när ansvaret för handläggning och verkställighet är uppdelat?  

 

Samarbete är ett av studiens nyckelord. Samarbete är något som sker mellan alla anställda på 

en arbetsplats i varierande utsträckning. En medarbetare kan ensam ha ansvar för en uppgift 

inom en organisation men denne är även en del i ett sammanhang. För att med gemensamma 

krafter uppnå ett mål krävs att medarbetare och chef strävar åt samma håll. Funktionella 

relationer och kommunikation är ett annat krav som måste uppfyllas för bra samarbete 

(Hesslefors Persson & Håkansson 2003:8). 

 

Det är handläggarens arbete som är i fokus i denna studie, fokus ligger alltså på beskrivning 

av hur handläggaren hanterar samarbete med de andra yrkesområdena under 

utredningsprocessen. Det är handläggarens samarbete med den person som är chef för ett 

boende eller en annan verksamhet som undersöks. Studien behandlar således inte 

handläggarens samarbete med sin egen chef utan den chef som ansvarar för verkställighet i de 

båda kommunerna. 

 

En av anledningar till att denna studie genomförs grundar sig i författarnas tidigare 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, då förvärvades kunskap om 

samarbetet mellan dessa tre yrkesgrupper. Erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen har även lett till vetskapen om att det kan framkomma information som inte är 

relevant för utredningen och därmed inte får påverka beslutet. Detta är information som 
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brukaren själv tar upp som kan vara viktig för utförarna att vara medvetna om i det framtida 

arbetet med brukaren, men som inte får finnas med i dokumentationen då det inte är av vikt 

för hur beslutet fattas. Studien syftar även till att undersöka vad som händer med denna typ av 

information. Stannar den hos handläggaren eller har handläggaren överlämning till chef och 

utförare. 

 

Anledningen till att just detta område är relevant att undersöka i dagsläget bygger på att den 

grupp av yrkesverksamma som den här studien behandlar arbetar för personer med NPF- 

diagnoser. Detta är en ständigt växande grupp av människor som skiljer sig mot den mer 

traditionella handikappomsorgen. NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

i denna grupp ingår diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), Tourettes syndrom och Autism (Attention-riks). Detta område är 

även av vikt att undersöka för att se i vilken utsträckning samarbete är viktigt för arbetet för 

dessa tre yrkesgrupper. 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att ta reda på hur det internorganisatoriska samarbetet 

beskrivs av de tre yrkesgrupperna handläggare, chef och utförare, samt undersöka i vilken 

utsträckning de använder sig av arbete över gränserna. Syftet med studien är också att studera 

hur information som framkommer under utredningen, men som inte ingår i utredningen 

hanteras, mellan yrkesgrupperna. 

 

1.4 Frågeställningar 

 När, alltså i vilka situationer, sker samarbete och utbyte av information gällande 

brukaren mellan handläggare och chef, respektive handläggare och utförare?  

 Hur sker detta samarbete? 

 Hur hanteras information som inte får påverka utredningen och de beslut som en 

handläggare ska fatta, men som ändå kan vara viktig för verkställigheten? 

 Finns det några risker med ett nära samarbete mellan de tre yrkesgrupperna? 

 

 



 

 

 

11 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Tidigare organisering av handläggning- och verkställighetsarbete 

I Blombergs (2004) avhandling behandlas den förändring av handläggarnas arbete som 

skedde under 1990-talet i Sverige. Från början var det den person som idag benämns som 

handläggare som var ansvarig för både utredning av insatser till brukare, och för 

verkställigheten, alltså arbetsledare för den personal som utför beslutet. Under 1990-talet kom 

dessa uppgifter att delas upp som två ansvarsområden - handläggare och chef blev de två nya 

yrkesområden och det är så här det ser ut idag i de flesta kommuner. Under perioden 1995-

1999 ökade antalet kommuner med delat ansvar från 40 till 170 kommuner. Blomberg har 

därför undersökt varför den snabba ökningen kom till. Han undersöker även vad förändringen 

inneburit för såväl handläggarna i sin arbetsroll som vad det inneburit på förvaltningsnivå. 

 

I Blombergs (2004) avhandling framkommer det att handläggarna förr hade fokus på empati 

och engagemang inför utredningen och beslutsfattandet och att det nu har blivit mer 

formaliserat och vara styrt av lagtext. Blomberg skriver även att handläggaryrket har gått från 

att vara ett yrke du lär dig genom praktisk erfarenhet till att nu grunda sig i en formell 

utbildning. Detta innebär att det har skett en stor förändring genom de specialiserade 

biståndshandläggarna då de nu enbart har fokus på handläggning och inte hela området kring 

verkställighet som de hade tidigare. Handläggarna i studien upplevde att dokumentationen 

tidigare fick stå tillbaka för andra arbetsuppgifter.  

 

I avhandlingen framkommer det att en av de mest framträdande anledningarna till att 

organisationsförändringen spred sig så snabbt i Sverige berodde på att den skapade en mer 

rättsäker handläggning. Handläggaren har nu istället endast fokus på brukarens behov under 

utredningarna och inte vad denne kan verkställa, samt att handläggaren nu även kunde få en 

ökad kunskap om de olika behov en brukare kan ha. Detta bidrar även till en ökad kvalitet i 

handläggningen.  

 

Då denna studie undersöker hur samarbete fungerar mellan bland annat handläggare och chef 

är denna avhandling högst intressant, inte minst för att kunna bilda en uppfattning av hur 

arbetet gick till innan ansvarsområdena delades upp, då samarbete inte krävdes. 
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2.2 Olika typer av handläggare 

Denna rapport av Socialstyrelsen från 1997 bygger på en undersökning av hur 

biståndsbedömning inom äldreomsorgen går till i 27 kommuner i Sverige. Det är alltså 

handläggarnas arbetsprocess i form av utredning av behoven och det senare beslutet om 

insatser, som undersöks och jämförs mellan de 27 kommunerna. I rapporten beskrivs det hur 

behoven från brukaren kan uttryckas på olika sätt och hur de här behoven kan tolkas av en 

handläggare, samt vad tolkningen beror på samt hur denna tolkning/bedömning av behovet 

senare leder fram till ett beslut. Det beskrivs att handläggaren är styrd av lagar, kommunala 

mål samt riktlinjer och att dessa till stor del påverkar bedömningen, men att handläggarens 

attityd till de äldre och äldreomsorgens organisation även spelar in i bedömning och 

beslutsfattning. I studien framkommer det att det finns två olika typer av handläggare, och det 

ställs attitydfrågor till handläggarna sen därefter urskiljer de olika typerna av handläggare. 

Den myndighetsorienterade handläggaren fokuserar på brukarens egna resurser och vad 

denne på egen hand kan klara av och inte. Medan de brukarorienterade handläggarna 

fokuserar på  relationen som skapas till brukaren och därmed läser ut behov som är outtalade 

av brukaren och som beaktas i bedömning och beslut (Socialstyrelsen 1997). Detta kan 

jämföras med Evans (2010) artikel där han talar om två olika typer av socialarbetare, den ena 

beskrivs som en person som strikt följer riktlinjerna och snabbt vill få sina fall avklarade för 

att på så sätt kunna gå vidare med nästa fall. Samma personer upplever att cheferna lägger sig 

i för mycket när de vill ta del av akterna. Chefen upplever även att det finns en risk för att en 

brukare som snabbt fått ett beslut kommer tillbaka efter några veckor igen då denne inte blivit 

nöjd. Denna typ av handläggare anser själva att de fattar de jobbiga besluten och att de därför 

ska slippa inblandning från chefen. Den andra typen av handläggare är den som chefen 

upplever gör allt för brukaren utan att hamna på sidospår. 

 

Genom ovanstående forskning går det att urskilja två olika typer av handläggare, att 

handläggarna arbetar på olika sätt är inte något unikt för Sverige. Genom förekomsten av de 

här olika typerna av handläggare finns det därmed även olika arbetsätt. Den 

myndighetsorienterade fokuserar på det brukaren säger och inte på att läsa mellan raderna. 

Den brukarorienterade handläggaren lägger däremot stort fokus på att skapa en relation till 

brukaren för att på så sätt kunna utföra sin utredning. Evans (2010) talar om socialarbetare 

vars fokus ligger på att “vända blad” och att avsluta en utredning, för att senare kunna påbörja 

nästa. Evans lyfter även fram socialarbetare som arbetar utöver det som krävs av dem, för att 
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kunna garantera att brukaren ska få sitt hjälpbehov tillgodosett. 

 

För denna studie är både artikeln och rapporten intressanta för en medvetenhet om att det kan 

finnas handläggare, chefer och utförare inom de verksamheter som studien belyser, som har 

olika fokus och därmed olika arbetssätt som de själva skapat. Det kan även finnas olika 

former av samarbete mellan yrkesområden. Detta framkommer i så fall en genom jämförelse 

av de båda kommunernas arbetssätt gällande samarbete. 

 

2.3 Förändring i det sociala arbetet under 1990-talet 

Evans (2010) artikel visar att det har skett en förändring inom socialt arbete i Storbritannien 

under 1990-talet som kännetecknas av att det nu har kommit fram en ny typ av chefer som 

inte längre är socialarbetare utan har en mer styrande och kontrollerande roll samt att vissa av 

dessa chefer inte längre ser sig som socialarbetare utan enbart som chefer. Socialarbetarna 

talar om dessa chefer i egenskap av att de ger ledning och professionellt stöd och inte som att 

de är ett steg högre upp i hierarkin. Cheferna och socialarbetarna samarbetar för att öka 

professionaliteten och i form av att ge brukaren ett fullvärdigt stöd. Anledningen till att dessa 

chefer kom till, byggde på tanken om att fokus ska ligga på prestationen och inte processen 

vilket i sin tur ledde till att cheferna kan leda socialarbetarna i deras arbete mot professionellt 

omdöme, handlande och åtagande. 

 

Artikeln visar på den förändring som har skett inom socialt arbete under 1990-talet i 

Storbritannien. Även om förändringen inte har varit densamma som i Sverige har ett nytt 

arbetssätt utvecklats i båda länderna och det har framkommit nya typer av yrkeskategorier för 

att öka både rättssäkerheten och professionaliteten. 

 

2.4 Gränsdragning och gränsöverskridande arbete 

I Liljegrens artikel (2008) diskuterar han vad olika arbetsgrupper på ett socialkontor har för 

syn på varandras arbete, beroende på om de tillhör försörjningsstödgruppen eller 

behandlingsgruppen. Det framkommer att de olika grupperna har en hierarki mellan sig, 

samtidigt som båda grupperna är överens om att behandlingsgruppen står högre upp i 

hierarkin har de olika synsätt på varför det är så. Många gånger så samarbetar de båda 

grupperna då klienterna kan behöva hjälp från båda yrkesgrupperna. Grupperna är exempel på 

professionell segmentering eftersom de har liknande utbildningar och intressen i sina yrken 
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men de konkurrerar om organisationens resurser. Studien är gjord genom intervjuer med 30 

stycken socialsekreterare. Det finns en stor skillnad i gruppernas syn på sitt eget och den 

andra gruppens arbete. Behandlingsgruppen såg sitt eget arbete som svårare och mer 

komplicerat i jämförelse med försörjningsstödsgruppens. De såg sitt eget arbete som mer 

relationsbaserat och motiverande, medan försörjningsstödsgruppens arbete bestod mer i frågor 

om pengar till exempelvis bussbiljetter, med ett fyrkantigt arbetssätt. 

Försörjningsstödsgruppen sågs som en plats som personalen i behandlingsgruppen skulle 

kunde vända sig till om arbetsbelastningen blev för hög. Försörjningsstödsgruppen däremot 

såg sitt eget arbete som lika svårt, relationsbaserat och motiverande. Synen de hade på 

behandlingsgruppen var att de var flummiga och med ett arbetssätt som inte innebar så 

konkret tänkande. Liljegren talar även om gränserna som finns mellan dessa grupper och att 

de skapar en professionell identitet genom att det finns en tydlig gräns för vad som tillhör 

vilket arbetslag. Syftet med hans artikel är att undersöka och analysera hur gränsarbetet sker 

mellan dessa två grupper och hur dessa gränser skapas. 

 

En av de slutsatser som dras i artikeln är att konstruktionerna av gränserna skapar 

professionell identitet. Förutom den identitetsskapande känslan ger gränskonstruktionerna 

med fråga om svårare eller lättare arbete en påverkan på fördelningen av resurser till 

organisationen. Denna artikel är för denna studie intressant eftersom den beskriver 

gränsdragning och varför sådan görs.  

 

I Hjeltes avhandling (2005) undersöker han samarbetet mellan skola och barnomsorg. Han 

undersöker i vilken form relationer och kommunikation förekommer i samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper inom skola och barnomsorg samt konsekvenserna av detta. Han utforskar även 

hur relationerna och kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna villkoras av 

verksamheternas organisering. Hjelte kom i sin avhandling fram till att fysiska möten var den 

vanligaste formen av samarbete mellan de olika yrkesgrupperna men att den kunde variera i 

kontinuitet. Orsakerna till variationen kunde till exempel bero på det geografiska avståndet 

och i vilken utsträckning grupperna delade gemensamma intressen. Det blev också uppenbart 

att det fanns variationer i fördelningen av makt vilket delvis orsakas av strukturella 

förhållanden dels av tillfälliga aspekter. Om de som samarbetade inte var överens blev de 

tvungna att förhandla för att nå överenskommelser som båda parter kunde acceptera. 

Kommunikationen påverkade möjligheterna för att organisera ett samarbete kring barnens 
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behov. För att möjliggöra detta krävdes kontinuerlig kommunikation men de olika 

yrkesgrupperna behövde även erhålla kunskap om varandras kompetens samt hur denna var 

förankrad i det praktiska arbetet. Avhandlingen visar att det är de organisatoriska och 

institutionella reglerna som påverkat strukturen för vilka som ska samarbeta, men trots detta 

har aktörerna bildat egna strategiska vägar för sitt samarbete. 

 

Både Liljegrens artikel och Hjeltes avhandling behandlar olika yrkesgrupper som har olika 

arbetsuppgifter men som har gemensamma klienter och såldes har ett samarbete med varandra 

i sitt arbete runt klienten. Liljegren menar att de båda yrkesgrupperna som han undersöker har 

föreställningar om den andres arbete vilket kan skapa konflikter som kan påverka samarbetet. 

Hjelte i sin tur menar att för att de yrkesgrupper han undersöker ska ha ett fungerande 

samarbete krävs att de har kunskap om varandras kompetens samt kompetensens förankring i 

det praktiska arbetet. Kunskap om varandras kompetens minskar risken för att eventuella 

falska föreställningar skapas och resulterar i konflikt.  

 

Både artikeln och avhandlingen behandlar yrkesgrupper som har olika arbetsuppgifter men 

som samtidigt samarbetar då de delar gemensamma klienter, därför är de båda relevanta för 

denna studie. Handläggaren, chefen och utföraren har olika arbetsuppgifter som kretsar kring 

gemensamma brukare, då det är brukaren som är fokus i deras arbete samarbetar de. Denna 

tidigare forskning kan även medvetandegöra författarna till denna studie att det kan 

förekomma föreställningar mellan de tre yrkesgrupperna samt att dessa kan skapa konflikter. 

De skapar även en medvetenhet om att handläggarna och cheferna har samma utbildning men 

att deras olika arbetsuppgifter och befogenheter kan innebära olika status för yrkesområdena 

och därmed bidra till att skapa eventuella konflikter emellan dem. En sådan 

konfliktproblematik kan i sin tur medföra konsekvenser för samarbetet. 

 

Liljegrens artikel är även intressant då den till stor del behandlar samma forskningsområde 

som denna studie, genom att belysa gränsdragning och hur den uppstår mellan olika 

yrkesgrupper. Föreliggande studie handlar om var gränser går mellan handläggning och 

verkställighet och Liljegrens artikel handlar om synen på olika yrkesgrupper och hur gränser 

dem emellan konstrueras. Eftersom artikeln handlar om hierarki samt hur olika gränser 

uppkommer och då denna studie behandlar samarbete över gränserna är den viktig för denna 



 

 

 

16 

 

studie, inte minst för att belysa att det kan ligga en dold hierarki under ytan som en anledning 

till gränsdragningen. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de olika teoretiska begrepp som används i analysen för att belysa 

och förstå den empiri som framkommit ur intervjuerna. Begreppen är hämtade från olika 

teorier för att passa de olika områden som behandlas i studien. Begreppen är presenterade 

nedan under de olika teman som de behandlar. 

 

3.1 Gränser och Gränsöverskridande arbete 

Alla yrkesverksamma i en organisation deltar i formandet av ett gränsarbete för att kunna 

utföra en arbetsdelning. Detta gränsarbete bedrivs på organisationens alla nivåer, vilket 

innefattar alla personer från den enskilde yrkesverksamme till de som har till uppdrag att 

försvara de yrkesverksammas intressen. Det innebär att de yrkesverksamma gör anspråk på 

ytor att arbeta på. Gränsarbetet är således en process som ingen i organisationen kan stå 

utanför (Liljegren 2008:8). Gränsarbete är relevant att applicera på denna studie samt att 

undersöka hur anspråket på hur en arbetsuppgift påverkar samarbetet med andra 

yrkesgrupper. 

 

Westrup och Persson definierar gränsöverskridande arbete som samarbete eller samverkan 

mellan olika verksamheter eller avdelningar i en verksamhet. Diagonalt gränsöverskridande 

arbete är samarbete mellan en chef samt en medarbetare som egentligen är underställd en 

annan chef. “Att organisera är ju att fördela ansvar och arbetsuppgifter och därmed att dra 

gränser” (2007:13). Inom verksamheter är gränsdragning mellan olika yrkesområden viktigt i 

syfte att kunna tillgodose behov av specialisering. Gränser kan ofta tas för givna och därför 

reflekteras det sällan över varför de finns. Mest synliga blir gränserna om någon skulle 

överträda en gräns och då stöta på motstånd. Inom verksamheter skapas gränser på grund av 

olika uppdelningar såsom efter ansvar, geografiska områden och efter målgrupp (Westrup & 

Person 2007:12-15). För att samarbete mellan de tre olika yrkesgrupperna ska kunna ske är 

det av vikt att använda sig av gränsöverskridande arbete. 

 

Kontroll är ett annat begrepp som yrkesverksamma i alla organisationer blir involverade i 

genom att de strävar efter att finna kontroll över arbetet de utför och även de arbetsuppgifter 
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som ingår. Att en yrkesgrupp har kontroll över vissa arbetsuppgifter kallas för jurisdiktion. 

När en yrkesgrupp gör anspråk på jurisdiktion innebär det att gruppen vill har rätten till att 

utföra en viss typ av arbetsuppgifter då de anser att det tillhör deras profession. Anspråken 

kan även utgå från att vissa arbetsuppgifter är mer önskvärda än andra. En styrande faktor 

som påverkar vilka yrkesgrupper som har jurisdiktion på vilket del i arbetet lagstiftningen 

(Liljegren 2008:7-8). I denna studie är det intressant att se vilken jurisdiktion de olika 

grupperna har, alltså vad de har för ansvarsområde samt hur deras kontroll över deras 

arbetsuppgifter påverkar samarbetet. 

 

3.2 Organisation och organisationsscheman                                                                          

En organisation kan ses som en marknad för olika personer som finner vinning i att ha ett 

samarbete med den, samtidigt som organisationens balans och jämvikt är beroende av att de 

relationer denna har till olika personer inte störs. Organisationer i sig är beroende av att ha ett 

samarbete med omvärlden för att fungera. I det systemteoretiska perspektivet används inte 

organisationen som ett medel för att utföra huvudmannens mål. Organisationens mål är att 

forma sig efter sina intressenters olika krav för att kunna bibehålla balansen inom 

organisationen (Abrahamsson 2000:109). Då respondenterna i denna studie arbetar med 

brukare samt insatser för dem, är det av vikt att arbetet anpassas utefter brukarnas behov. Om 

inte arbetet anpassas uppfyller inte verksamheten sitt syfte, att tillgodose brukarnas behov. 

Arbetet är avhängigt ett fungerande samarbete som även det är anpassat efter brukarna.  

 

En verksamhetsledning brukar ofta bygga upp organisationsscheman för att skapa struktur, 

men i verkligheten är det sällan som de olika yrkesgrupperna rättar sig efter denna mall. Det 

kan bildas olika informella grupperingar som inte står med i organisationsschemat. De som 

ska samarbeta med varandra kan för tillfället ingå i en konflikt, vilket försvårar samarbetet, 

medan de som inte ska samarbeta med varandra har en god kontakt. I schemat finns även 

ansvarsområdena beskrivna samt olika rutiner, men i verkligheten finns en informell struktur 

som följs inom organisationen. Den slutsats som dras utifrån detta är att den struktur som 

spontant uppstår i en organisation är överlägsen den struktur som efter planering är 

konstruerad (Abrahamsson 2000:13, 92). Detta kan vara intressant för denna studie att 

undersöka för att se om respondenterna har några informella organisationsschema vilket 

innebär att de arbetar utanför det officiella organisationsschemat, samt undersöka vad detta i 
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så fall kan bero på. 

 

3.3 Behovsorienterad organisering av samarbete 

Hjelte undersöker samarbete mellan skola och barnomsorg. Han menar att organiseringen av 

deras samarbete inte endast handlar om att de olika yrkesgrupperna ska kunna göra anspråk på 

olika verksamhetsområden utan att det även är en fråga om att ta hänsyn till de olika behov 

som barnet har, vilka verksamheterna finns till för att tillgodose. Organisering finns till för att 

skapa specialisering utifrån de olika yrkesgruppernas kompetens, samtidigt som de inte är 

tillräckliga för att tillgodose behovet själva utan ett samarbete krävs mellan dem. På grund av 

att de individer som behöver hjälp har olika problem och behovssituationer krävs det även att 

formerna för samarbetet mellan yrkesgrupperna är möjlig att förändras för att kunna anpassas 

efter varje individs specifika behov (Hjelte 2005:52-53). Organiseringsbegreppet kan hjälpa 

studiens författare att se om samarbetet emellan yrkesgrupperna är organiserat för att passa 

brukarna och om detta samarbete förändras utefter brukarnas olika behov.  

 

När ansökan om insats inkommer påbörjas en process där handläggaren ska kategorisera in 

brukaren i en kategori som denne överensstämmer med. Under denna process kan det finnas 

en risk att handläggaren på enklaste sätt kategoriserar in brukaren efter de insatser som finns 

att ge, istället för utifrån dennes behov, beslutet blir utbudsstyrt. Beslutande om insatser styrs 

alltså av de utbud som för tillfället finns istället för att styras av brukarens behov (Lindelöf & 

Rönnbäck 2009:116). Detta kan vara intressant för att se om de handläggare som medverkar i 

denna studie fattar beslut som är utbudsstyrda och vad detta i så fall beror på. Det kan även 

vara intressant att undersöka om samarbetet mellan handläggare och verkställighet kan 

påverka det beslut som fattas och hur detta verkställs 

4. Metod 

Valet att genomföra en kvalitativ studie grundar sig i att syftet med denna studie är att 

undersöka beskrivningen av hur samarbetet ser ut mellan handläggare, chefer och utförare i 

arbetet runt personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i två jämnstora 

kommuner och således inte samarbetet mellan dessa tre yrkesgrupper generellt. Den 

kvalitativa metoden står för att ta fram information på djupet, användandet av få respondenter 

samt syftar till att skapa förståelse. Denna studie går in på djupet genom att den syftar till att 

undersöka det samarbete som sker mellan handläggare och verkställighet som arbetar för en 
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målgrupp som har NPF-diagnoser för att ta reda på hur de beskriver sitt samarbete. Syftet är 

alltså inte att undersöka hur samarbete generellt sett går till mellan handläggare och 

verkställighet. Genom att låta respondenterna med sina egna ord berätta om samarbetet skapar 

detta en förståelse för hur de definierar sitt samarbete. Då den kvalitativa metoden står för att 

skapa en helhetsbild som beskriver olika sociala processer och sammanhang är det den metod 

som lämpade sig bäst för denna studie då fokus ligger på samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper och således även processen för deras samarbete (Holme & Solvang 2010:78-

79). 

 

Studien som genomfördes var en fallstudie. Karaktäristisk för fallstudie som metod är att den 

fokuserar på ett eller ett fåtal fenomen, och bedrivs ofta inom småskalig forskning. Syftet med 

fallstudien är att undersöka på djupet och därför ligger fokus på få undersökningsområden. 

Att använda sig av fallstudie innebär att författarna inte använder sig av flera fall för att få 

fram information som är generaliserbar utan den syftar till att undersöka ett eller ett fåtal fall 

som tar fram information på djupet. Anledningen till att fallstudien valdes som metod grundar 

sig i att den undersökta gruppen redan existerade och inte är något som skapades enbart i 

undersökningssyfte. Detta innebär att gruppen fanns redan innan studien påbörjades och den 

upplöstes inte då studien avslutades (Denscombe 2011:59-61, Lindgren 2008:126). Att arbeta 

med en jämförande fallstudie innebär att forskaren undersöker två fall för att hitta likheter och 

skillnader (George & Bennet 2005:151-153, Meeuwisse & Jacobsson 2008:48, Blomberg 

2008:220). Anledningen till att valet blev att genomföra en jämförande fallstudie grundar sig i 

intresset att identifiera likheter och skillnader, detta är intressant för att ta reda på om 

grupperna har liknande samarbete då de arbetar med samma målgrupper. Då en del 

förkunskap fanns om respondenterna i den ena kommunen,  samt att de anser sig ha ett 

speciellt samarbete, uppkom ett intresse att jämföra deras samarbete med ett annat team som 

arbetar med samma typ av målgrupp. I den tidigare forskningen presenteras socialstyrelsens 

fynd av en jämförande studie av handläggare i 27 olika kommuner i Sverige. I socialstyrelsens 

rapport framkommer det att det finns handläggare som har olika attityder gentemot brukarna 

och därmed arbetar på olika sätt. I denna studie kan den jämförande metoden användas för att 

identifiera eventuella skillnader i attityderna hos olika yrkesgrupperna samt hur dessa 

påverkar samarbetet mellan dem (Socialstyrelsen 1997).  

 

För att komma fram till resultatet genomfördes semistrukturerade intervjuer då dessa lämnade 
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stor plats för respondenten att utveckla sina svar i den riktning den ville, samtidigt som det 

fanns en viss struktur för vilka ämnen som skulle behandlas under intervjun. Den struktur vi 

utgick ifrån och de ämnen som berördes under intervjuerna utgick från syftet och 

frågeställningarna. Då det är respondenterna som sitter inne med den kunskap om 

verksamheterna kan det därför vara svårt att hålla en strukturerad intervju och formulera 

frågor som kan ge exakta svar till denna studie och därmed var den semistrukturerade 

intervjun med sitt flexibla tillvägagångssätt bättre (Denscombe 2011:234-235). För att 

respondenterna skulle vara förberedda inför intervjun och deras svar skulle vara så 

genomtänkta som möjligt skickades studiens syfte samt de teman som skulle behandlas under 

intervjun ut innan intervjutillfället (Robson 2011:285). 

 

De intervjuer som genomfördes var personliga intervjuer, vilket innebär att de hölls med en 

respondent åt gången samtidigt som båda intervjuarna deltog. Det var dock enbart en person 

som höll i intervjuerna. Karaktäristiskt för en respondentintervju är att respondenten själv är 

en del av undersökningsområdet, det vill säga är verksam inom det område som undersöks 

medan en informant är en person som står utanför vilket innebär att begreppet respondent 

används genomgående i denna studie (Holme & Solvang 2010:104). Då en av författarna hade 

insikt i hur arbetet ser ut i en av kommunerna förelåg det en viss risk att respondenterna i den 

kommunen och den författaren skulle hamna i ett samtal där de tar mycket för givet då 

författaren redan vet hur verksamheten ser ut och därför höll den andra författaren i de 

intervjuerna. Detta innebar att intervjuerna i den kommun hölls av den personen som inte 

hade den tidigare kunskapen och intervjuerna i den andra staden således hölls av den andra 

personen (Denscombe 2011:235-236). Då intervjuareffekten innan tillfället för intervjuerna 

ställdes gentemot studiens kommande resultat drogs slutsatsen att det var bättre att den 

författare som var mest opartiskt ledde intervjuerna, trots att det kunde finnas en fördel att 

författaren med insikt i verksamheten utförde intervjuerna då intervjupersonen skulle ha ett 

visst förtroende för denne. Författarna valde detta tillvägagångssätt med en tanke om att få 

utförligare svar från respondenterna (Denscombe 2011:244-245). 

 

Inför genomförandet av intervjuerna till studien studerades tidigare forskning som gjorts inom 

området via databaser som Linnéuniversitetet har och dessa utgår ifrån: SwePub och Social 

Services Abstract. Litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek i både Kalmar och Växjö 

användes också. 
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Arbetsfördelningen har varit jämn i gruppen då genomförandet av intervjuerna har delats lika 

och sedan transkriberats var för sig. Studiens olika delar har sedan skrivits ihop tillsammans 

genom diskussion mellan oss. Vissa delar har skrivits var för sig men den andra personen har 

sedan läst den, kommenterat, lagt till och tagit bort text från olika stycken vilket till slut 

inneburit att båda uppsatsförfattarna har varit lika delaktiga i alla delar. 

 

4.1 Avgränsningar 

Från början var tanken att undersöka om de team som arbetar med NPF-diagnoser har ett 

unikt samarbete och om formen för samarbetet beror just på målgruppens diagnoser. Detta 

skulle kunna göras genom att undersöka samarbetet i NPF-team och team som arbetar inom 

traditionell handikappomsorg. Det är dock svårt att dra slutsatser om samarbetet formats av 

målgruppen genom att endast jämföra ett av varje team som arbetar för de olika 

målgrupperna. Därför är istället studiens inriktning att jämföra två NPF-teams samarbete för 

att undersöka vad de finns för likheter och skillnader. 

 

4.2 Urval                                                                                                                                       

I denna studie användes ett subjektivt urval. Den första kommunen där en kontakt etablerades 

blev till genom ett subjektivt urval då det sedan tidigare fanns kännedom om verksamheten 

där samt en kontakt med respondenterna därifrån. Anledningen till urvals förfarandet grundar 

sig på den förkunskap som fanns om vilka personer som passade i studien Dessa personer 

hade den kunskap som var av vikt för studien (Denscombe 2011:37). Kontakten med 

personerna som medverkade i intervjuerna i den andra kommunen etablerades genom kontakt 

med den person som är chef över handläggarna som i sin tur rekommenderade en handläggare 

och en enhetschef till intervjuerna. I den första kommunen genomfördes intervjuer med tre 

respondenter som arbetar för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Detta innebar att det var av vikt att respondenterna även i den andra kommunen arbetar för 

denna målgrupp. Detta för att jämföra deras arbetssätt för att identifiera likheter och 

skillnader. Därför var även urvalet i denna kommun subjektivt då det fanns vissa kriterier för 

vilka respondenter som skulle medverka i studien. Kriterierna för respondenterna från den 

andra kommunen var att de arbetade för personer med diagnoser inom NPF. Anledningen till 

att valet hamnade på att undersöka samarbetet i ett NPF-team grundar sig i författarnas 

förkunskap om att den ena kommunen anser sig ha ett annorlunda samarbete mellan de tre 



 

 

 

22 

 

yrkesgrupperna och att de menar att det beror på deras målgrupp. Då samarbetet hos ett team 

som arbetar med traditionell handikappomsorg under den verksamhetsförlagda utbildningen 

jämfördes med ett team som arbetar med en målgrupp som har NPF-diagnoser idenftifierades 

en skillnad i att NPF-teamet oftare har möten. Detta ledde till intresset till att undersöka hur 

samarbetet hos ett NPF-team ser ut i en annan kommun för att jämföra deras arbetssätt.  

 

Studiens empiri grundar sig på sex intervjuer, tre från varje kommun. Respondenterna bestod 

av en handläggare, en chef och en utförare i varje kommun för att på så sätt kunna jämföra 

respondenternas redogörelser av det samarbete som finns mellan de olika yrkesgrupperna.  

 

4.3 Bearbetning och presentation av material 

Då det är svårt att komma ihåg vad som sägs under en intervju användes därför en 

bandspelare för att bevara den insamlade datan. För att studien ska följa de etiska reglerna 

fick respondenterna möjlighet att före intervjun godkänna inspelningen av intervjun. 

Intervjuerna utfördes i enskilda rum för att minimera antalet störningsmoment som kunde 

distrahera respondenterna i deras tankegångar och den kortaste intervjun varade cirka en kvart 

medan den längsta intervjun hölls i cirka en timme (Denscombe 2011: 252, 258-260). Efter att 

intervjuerna genomförts transkriberades intervjuerna av den person som genomfört dem för 

att på så sätt kunna analysera och utveckla intervjutekniken. Intervjuerna genomlyssnades ett 

flertal gånger för att säkerställa att inte några ord försvann vid transkriberingen. I 

transkriberingen har även pauser som uppstod och skratt tillsammans med utfyllnadsord som 

exempelvis mm och öh redovisats. Detta gjorde det enklare att återge intervjuns kontext och 

skapa en bild av hur intervjun gått till. För att lättare kunna orientera sig i texten användes 

radnummer i transkriberingen av intervjuerna (Denscombe 2010:260-265).  

 

Utifrån det transkriberade materialet tematiserades datan. De teman som valdes ut utgick 

främst från frågeställningarna. En del av de teman som användes i resultatdelen kom fram 

genom de svar som var vanligt förekommande i intervjuerna. De teman som bildades för att 

presentera datan i resultatet är följande: Samarbete - när och hur, Information som inte är 

relevant för utredningen, Samarbetsproblematik och Gränsdragning och gränsöverskridande 

arbete. Därefter bildades nya teman i resultatet samt med hjälp av de teoretiska begreppen. De 

olika teman som bildades analyserades därefter utifrån olika teoretiska begrepp (Robson 

2011:467). De teoretiska begreppen valdes ut efter att intervjuerna transkriberats för att passa 
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de olika ämnesområden som berörts. Begreppen har använts för att analysera den information 

som framkom under intervjuerna (Robson 2011:474ff). 

 

4.4 Metoddiskussion 

Genom valet att göra en jämförande studie mellan två kommuner och personal som arbetar 

inom NPF var det av stor vikt att få access till “rätt” personer, vilket inte visade sig vara några 

problem. Hade inte denna access funnits hade resultatet kunnat bli snedvridet då det är svårt 

att jämföra två arbetsgrupper som arbetar med olika målgrupper. 

 

För att respondenten inte skulle behöva fokusera på två intervjuare bestämdes att enbart en 

person åt gången skulle hålla i intervjuerna. Då semistrukturerade intervjuer användes fanns 

det plats för att följa upp och utveckla ämnen som respondenten tog upp. Som intervjuare 

kunde det var svårt att upptäcka nya ämnen genom svaren och utveckla nya frågor och det var 

därför båda medverkade vid intervjuerna trots att endast en höll i intervjun. Detta dels för att 

stötta varandra om intervjuaren tappade fokus eller inte kom vidare i intervjun och dels för att 

den person som inte höll i intervjun kunde inflika mot slutet med tankegångar och reflektioner 

som denna hade, detta minskade risken för att missa intressanta ämnen. Under intervjuerna 

upptäcktes det att det var lättare att komma på följdfrågor för den som inte höll i intervjun 

eftersom denne inte kände samma stress då denne inte huvudansvaret för intervjun. Trots att 

ingen av intervjuarna var vana gick intervjuerna att genomföra och det material som framkom 

var realvant att arbeta vidare med. Det kunde dock ibland upplevas som lite svårt att få svar 

på de frågor som ställdes, detta kunde bero på att intervjupersonen antingen inte förstod 

frågan eller att denne inte alls kunde känna igen sig i det ämne som frågan berörde 

(Denscombe 2011:253-254).  

 

De svagheter som finns i studien är att anteckningar om sinnesstämning, samt kroppsspråk 

och tonfall inte utfördes. Då en del citat var svåra att förstå sammanhanget i hade 

anteckningarna kunnat bidra till en större förståelse av det transkriberade materialet då de 

analyserades (Robson 2011:258). Observation är även en metod som hade kunnat hjälpa 

författarna få en bild av samarbetet samt hade eventuellt kunnat bidra till att fler skillnader 

identifierats. Det kan ofta finnas en skillnad i vad en person beskriver att den gör och vad den 

verkligen gör, därmed kan en observation skapa en mer sanningsenlig bild av samarbetet. 

Samtidigt är det respondenternas beskrivning av samarbetet som är intressant i studien vilket 
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gör intervjuer till en lämplig metod.  

 

Det kan finnas en svaghet i det att båda författarna skrivit under studiens gång, det kan göra 

att språket kan skilja sig åt vilket kan påverka helhetsintrycket. För att motverka det har 

studien korrekturlästs av utomstående personer som sedan givit kommentarer på texten.  

 

Utförarna har i studien kommit i skymundan då de inte samarbetar så mycket med 

handläggarna. De har dock inte uteslutits från studien då det ändå är intressant att framföra i 

studien att chefen fungerar som en mellanhand mellan handläggaren och utförarna.  

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Att en studie har hög trovärdighet innebär att forskaren har fått svar på de frågor som studien 

syftade till att ta reda på (Holme & Solvang 2010:163). För denna studie innebär detta en 

fråga om rätt frågor har ställts under intervjuerna och om dessa frågor har generat svar som 

gör att frågeställningarna kan besvaras. För att se till studiens syfte är de medverkande 

respondenterna de rätta och de har även givit svar på de frågor som studien syftade att 

besvara. När intervjuguiden utformades låg fokus på syfte och frågeställning för att rätt frågor 

skulle ställas under intervjuerna. Idén om varför just samarbetet mellan handläggare, chef och 

utförare skulle undersökas, växte fram under den verksamhetsförlagda utbildningen, då 

handläggaren i den ena kommunen handledde en av oss. Detta innebär att risken fanns för att 

respondenterna i den kommunen var mer förberedda och även mer entusiastiska då de varit 

med i utvecklingen av uppsatsidéen. Detta har funnits i beaktande under intervjuerna men det 

har inte framkommit någon skillnad under transkriberingen och analysen av materialet. 

Respondenterna från de båda kommunerna gav lika uttömmande svar. 

 

I relation till trovärdighet i denna studie väcks även frågan om respondenterna svarade 

sanningsenligt på de frågor som ställdes. Respondenterna har riktlinjer att följa gällande 

samarbete med varandra men detta gör det svårt att kontrollera om det de säger är 

sanningsenligt. De skulle lika gärna kunna säga att de samarbetar helt enligt de riktlinjer de 

fått för att framstå som goda arbetstagare medan de egentligen samarbetar helt utanför ramen. 

För att ändå försöka kontrollera sanningshalten i deras svar har svaren mellan handläggare, 

chef och utförare jämförts med vad de andra har sagt. Detta är en lämplig metod då frågorna 

som ställs handlar om samarbete mellan just dessa tre parter, vilket gör att om någon av dem 
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inte skulle svara sanningsenligt skulle detta bli tydligt vid jämförandet med de andra 

intervjuerna (Denscombe 2011:265-266). Det framkom dock att de skapar sina egna rutiner 

för samarbete för att kunna utföra sitt arbete och att de alltså inte strikt följer de givna 

riktlinjerna för samarbetet. Detta borde vara ett bevis på att de respondenterna säger är 

sanningsenligt. 

 

Ett annat faktum som skulle kunna påverka trovärdigheten i studien är intervjuareffekten. 

Respondenterna kan påverkas av intervjuarens identitet, alltså skulle de som har intervjuats 

kunnat påverkas av vad intervjupersonerna har för kön, ålder, etniskt ursprung och även vad 

denne har för kläder på sig. Intervjupersonens identitet kan göra att respondenten svarar så 

som den tror sig förväntas svara (Denscombe2011:244-245, Holme & Solvang 2010:94). 

Detta är inget som intervjupersonen kan påverka eller göra någonting åt utan endast vara 

medvetna om då empirin bearbetas. En annan sak som kan påverka intervjun är om 

respondenterna känner tillit till den som ska intervjua, denna tillit kan skapas genom att 

respondenterna träffat intervjuaren tidigare (Holme & Solvang 2010:105). I fallet med denna 

studie finns det en risk att respondenterna i den ena kommunen känner mindre tillit under 

intervjusituationen än den kommun där en av författarna haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning, vilket kan påverka deras svar. Det skulle kunna resultera i att respondenterna i den 

ena kommunen vågar svara mer sanningsenligt än vad respondenterna i den andra kommunen 

gör. Då respondenterna i de båda kommunerna har avslöjat att de ibland samarbetar utanför 

verksamhetens riktlinjer, vilket skulle kunna vara känslig information, samt att de båda har 

bidragit med utförliga svar gör att slutsatser dras att den tidigare kontakten med den ena 

kommunen inte gjort någon skillnad i svaren från intervjuerna. 

 

Tillförlitligheten i sin tur handlar om den studie som gjorts skulle kunna upprepas igen och 

generera samma resultat (Denscombe 2011:381). Chansen att kunna återskapa denna studie är 

nog svår, det skulle förmodligen krävas att forskaren skulle välja exakt samma respondenter 

som i denna studie. Detta är dock ingen garanti för att resultaten skulle bli desamma. 

Respondenterna som medverkar i denna studie kan påverkas av kontexten för intervjuerna, 

alltså när och var dessa utfördes. Skulle likadana intervjuer utföras med samma respondenter 

fast vid en annan tidpunkt och på en annan plats skulle detta kunna resultera i att svaren blir 

annorlunda. Även intervjuareffekten spelar in, forskarens identitet kan göra att 

respondenternas svar blir annorlunda (Denscombe 2011:244-245). En noggrann 



 

 

 

26 

 

metodbeskrivning, som återfinns under rubriken metod, kan hjälpa läsaren att själv avgöra om 

studien är tillförlitlig eller ej, läsaren kan där se hur och varför slutsatserna i studien framkom 

(Denscombe 2011:381). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Det så kallade forskningskravet som kan ställas på en studie innebär att det som undersöks är 

frågor som är väsentliga för samhället. Denna studie är väsentlig då den kan medvetandegöra 

respondenterna om det samarbete som de har mellan sig. Genom att deras samarbete blir 

uppmärksammat kan de ställa sig kritiska till om samarbetet fungerar eller om det behöver 

förändras, anser de att samarbetet är effektivt och rättsäkert? Studien har inte en inriktning på 

att identifiera ett bättre eller sämre samarbete hos någon av kommunerna utan syftet var 

endast att undersöka vilken typ av samarbete som förekommer och därefter identifiera likheter 

och skillnader, alltså blir ingen av respondenterna uthängda för ett dåligt samarbete. Därmed 

har studien inte gått emot de individskyddskrav som finns, vilket beskriver att de individer 

som ingår i studien inte ska ta skada av att delta (Vetenskapsrådet 2002:5). 

 

För att se till informationskravet var det viktigt att de respondenter som skulle intervjuas 

informerades innan om vad studien syftade till samt om att deltagandet var frivilligt och att de 

hade rätt att avbryta intervjun när de ville. Då intervju var den metod som användes för 

studien var samtycke till inspelning av intervjun en viktig aspekt att ta hänsyn till 

(Vetenskapsrådet 2002:7, 9). 

 

Personerna som medverkade i intervjuerna erbjöds anonymitet för att de inte skulle känna sig 

utpekade. Respondenterna ska återigen inte lida någon skada genom sitt deltagande i studien. 

Om de exempelvis skulle kritisera den verksamhet de arbetar inom kan det innebära att de är 

illojala mot sin arbetsgivare vilket kan ge konsekvenser. I resultatdelen där kommunerna 

jämförts har deras riktiga namn inte skrivits ut i texten utan de har benämnts som kommun 1 

och kommun 2 för att särskiljas. Detta val gjordes för att även ge kommunerna anonymitet 

vilket förhindrar att dessa kan ta skada om till exempel en brukare skulle läsa denna studie. 

Då denna studie enbart behandlar samarbetet mellan de olika yrkesområdena har därför inte 

frågor ställts angående brukare vilket tar bort risken för att enskilda brukare ska bli uthängda i 

denna studie och ta skada (Denscombe 2011:193, 231, Holme et. al. 2010:334-335). Då 

intervjuer genomförts med handläggare som är ansvariga inför andra personer som befinner 
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sig högre upp i den så kallade beslutshierarkin, togs först en kontakt med handläggarnas chef 

för att få ett godkännande om att undersöka deras arbete (Denscombe 2011:251). 

5. Resultat 

I resultatdelen redovisas den data som utvunnits från intervjuerna. Datan presenteras under 

olika teman, dessa teman har skapats med hjälp av frågeställningarna samt utifrån de svar som 

varit mest framträdande i intervjuerna. Först presenteras en kort sammanfattning av vad 

representanterna från de båda kommunerna har sagt samt vilka teman som kommer att 

användas. Därefter presenteras en sammanfattning av vad respektive kommun säger under 

varje tema och sedan resultaten från de båda kommunerna. Under dessa teman presenteras de 

citat från intervjuerna som är mest utmärkande för respektive tema. 

 

5.1 Samarbete mellan tre yrkesroller 

Vid intervjuerna med de representanterna från de båda kommunerna angående det samarbetet 

de har mellan de tre olika yrkesgrupperna framkommer det i samtliga intervjuer att 

respondenterna är relativt nöjda med sitt arbetssätt. De arbetar på olika sätt trots att de arbetar 

inom liknande verksamheter. I intervjuerna framkom det att de båda kommunerna har relativt 

lika arbetssätt men att sätten att arbeta skiljer sig inom vissa områden. De framkom även att 

de olika yrkesgrupperna vad nöjda med samarbetet. Då denna studie handlar om att följa 

yrkesverksamma som arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

fanns en tanke om att de skulle använda sig av liknande arbetssätt då de arbetar mot samma 

målgrupp. Detta visade sig dock skilja mellan kommunerna. 

 

Den data som samlades in genom intervjuer kommer här att presenteras tematiskt genom fem 

olika teman som utgår ifrån: Samarbete - när och hur, Information som inte är relevant för 

utredningen, Samarbetsproblematik och Gränser och Gränsöverskridande arbete. 

 

5.2 Kommun 1 

Denna kommun har cirka 63 000 invånare och personerna som medverkade i intervjuerna 

arbetar på Socialförvaltningen under deras LSS-verksamhet. På Socialförvaltningen i denna 

kommun arbetar det runt 1000 personer. Förvaltningen styrs av en förvaltningschef och lyder 

under socialnämnden. Denna kommun kan erbjuda daglig verksamhet i olika former, 

servicebostäder, boendestöd samt korttidsboende för personer som har en neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning. 

 

5.3 Samarbete - när och hur?                                                                                              

Både handläggaren och chefen i kommun 1 uppgav att det sker ett kontinuerligt samarbete 

mellan dem och då i form av fysiska möten en gång i månaden där nya ärenden som är på väg 

in diskuteras samt om det är något från verkställigheten som behöver förändras i form av ett 

nytt beslut. Det sker även samarbete vid ett nytt beslut när en person exempelvis får ett beslut 

om gruppbostad och sedan vid uppföljning efter ungefär tre till sex månader. Handläggarna 

har för vana att följa upp beslut en gång om året och även i dessa situationer finns det ett 

samarbete mellan chef och handläggare. Chefen uttryckte även att telefonkontakt förekommer 

mellan henne och handläggaren minst en gång i veckan gällande olika ärenden. Samarbetet 

sker oftast muntligt via telefonkontakt och även via mejl och i vissa fall genom fysiska möten. 

I citatet nedan beskrivs hur de möten som de har går till: 

/.../ korttidshem till exempel /.../ det är ganska mycket såna insatser 

ju så att både att man har telefonkontakt då och säger att man har ett 

ärende på gång eller att när man har fattat beslutet och så ju så säger 

man att man kommer skicka en bevakning som vi säger så eller att 

beslutet kommer eller så sen har vi också möten ungefär det har varit 

lite sisådär nu men annars ska det vara en gång i månaden som jag 

och min kollega träffar de här tre enhetscheferna och sen har vi en 

kvinna /.../(Personens namn är borttaget) som är boendesamordnare. 

 

Handläggaren förklarar i citatet ovan att mötena sker cirka en gång i månaden, då träffas hon 

tillsammans med andra handläggare, cheferna samt en boendesamordnare. Under 

utredningsprocessen har hon kontakt med chefen för att meddela vad som händer i ärendet. 

 

Chefen berättade att hon har olika typer av samarbete med handläggarna och det är beroende 

av vem som handlägger ärendet. Det finns vissa handläggare som tidigt i processen upplyser 

henne om att en ny brukare kommer att inkomma samt att det finns handläggare som inte 

delar med sig av någon information förrän beslutet är fattat. Det är även i situationer som den 

senare som hon upplever att det tar lång tid för verkställigheten att göra brukaren nöjd. I 

kommande citat beskriver hon en av handläggarna: 

 

/.../jag har en handläggare som jag samarbetar väldigt mycket med och hon ringer gärna och 

förvarnar och berättar om vad Hon kommer ta sig för och så kan man säga/.../ 
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I ovanstående citat berättar chefen om en handläggare som hela tiden under 

utredningsprocessen underrättar chefen om vad som händer och vilka beslut som kommer att 

fattas för att chefen ska kunna förbereda verkställigheten. I citatet nedan ger chefen en 

beskrivning av de båda typerna av handläggare som hon anser finns: 

/.../ det finns handläggare som mer går efter mallen (skratt), 

jag gör inte det med vissa handläggare, men det finns vissa 

handläggare som jag föredrar att jobba med om man säger så 

(skratt) kan jag säga. Jag föredrar att jobba med handläggare 

som är lite mer öppna för kommunikation än att bara följa 

processen. /.../ handläggarna utses ju av socialförvaltningen /.../ 

och så börjar den att jobba på det och om jag då skulle ringa i 

detta, för jag har fått nys om någonting, jag vet att det är något 

på gång, då finns det vissa handläggare som skulle svara att ‘nej 

men jag är inte färdig än, jag har inte börjat utreda det än, det får 

du vänta till beslutet kommer’. Så kan det vara på vissa ställen, 

men det är nog inte många sådana handläggare kvar idag tror jag, 

men det finns en del som är väldigt liksom följer mallen totalt. 

Sedan är det ju dem som är väldigt, man samarbetar på ett bra sätt 

då tycker jag och jag märker ju skillnaden i då hur vi verkställer 

besluten, jag märker också skillnaden i hur nöjd brukaren är, om 

vi verkställer utifrån att ha haft ett gott samarbete innan eller inte 

och det gör en stor skillnad kan jag säga. 

 

I citatet ovan beskriver chefen att den ena handläggartypen strikt följer mallen, alltså den mall 

som finns med riktlinjer för när samarbete ska ske mellan de olika yrkesgrupperna. Denna 

handläggare tar därmed inte kontakt med chefen förrän beslutet är fattat vilket hon menar 

påverkar hur nöjd brukaren blir. Hon uppger att hon föredrar att samarbeta med den andra 

typen av handläggare då de båda har samarbete redan under utredningsprocessen. Dessa 

handläggare delger chefen vad som händer i utredningen och har en öppnare kommunikation, 

vilket anses bidra till att chefen tidigt kan förbereda verkställigheten innan beslutet är fattat. 

 

När samarbetet mellan handläggare och personal ute i verksamheten undersöktes framkom det 

att de knappt har något samarbete alls utan att nästan all information går via chefen. Det kan i 

vissa fall hända att de har telefonkontakt men det är mer ett undantag än regel. Chefen är till 

största del en länk mellan dessa två parter. Det finns dock vissa situationer där ett samarbete 

förekommer mellan utförare och handläggare och det är främst vid uppföljningssamtal med 

brukaren, handläggaren och kontaktmännen från boendet. 

 

5.4 Information som inte är relevant för utredning 

I kommun 1 framkom det att information som inte är relevant för utredningens utgång, alltså 

hur beslutet kommer att fattas, men som ändå kan vara viktigt för verkställigheten att veta om 
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i det framtida arbetet med brukaren, är information som kommuniceras muntligt mellan chef 

och handläggare. 

 

Under en diskussion med kommun 1 om hur de hanterar denna typ av information förklarade 

de att den informationen kommer muntligt från handläggaren till chefen. Information av 

denna sort kan exempelvis utgå ifrån att en kvinna har blivit våldtagen och inte vill arbeta 

med äldre män då hon är rädd för dem. Chefen beskriver i citatet hur denna information kan 

hanteras: 

/.../myndighetshandläggaren frågar ju alltid om man får 

informera boendet om detta och det kan vara så att man inte får 

det, det kan ju hända så att myndighetshandläggaren får inte 

informera enhetschefen om detta, då blir det ju väldigt svårt för mig 

att verkställa det utifrån den viljan som personen har /.../ Men 

kommer informationen till mig så är det ju ofta så att brukaren vill 

att informationen ska fram till mig för att det är såpass viktigt för 

brukaren då. 

 

I citatet ovan beskriver chefen att handläggaren först frågar brukaren om informationen ska 

föras vidare till henne så att chefen i verkställigheten kan ta hänsyn till detta. Är 

informationen viktig för brukaren och kommer att påverka verkställighetens arbete brukar den 

oftast överlämnas till chefen. Om brukaren till exempel har blivit våldtagen och denna 

information inte kommer fram till chefen upptäcker personalen istället detta i arbetet med 

brukaren. Innebär det ett problem för brukaren får de istället anpassa insatserna efter 

problemet. 

 

Om brukaren exempelvis blivit våldtagen är detta inte anledningen till att denne söker en 

insats och därmed är denna information inte relevant för utredningen. Därför överlämnas 

denna information istället muntligt till chefen och sedan från chefen till personalen ute i 

verksamheten. 

 

5.5 Samarbetsproblematik mellan tre yrkesgrupper 

Chefen i kommun 1 uttryckte tydligt att ett problematiskt samarbete mellan henne och 

handläggaren sätter tydliga spår i verkställigheten i form av att det kan ta flera år innan 

brukaren blir nöjd med insatsen till skillnad från ett bra samarbete då det enbart tar några 

månader innan brukaren är nöjd. Hon menar att ett bra och nära samarbete grundar sig i att 

hon får mycket information om brukaren dels, i form av omfattande utredningar och även 

genom muntlig information vilket i sin tur underlättar att utforma verkställigheten utifrån 
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brukarens behov och önskemål. Blir hon tidigt delaktig i utredningsprocessen gör även detta 

att hon snabbt kan börja förbereda verkställigheten. I citatet nedan talar chefen om hur 

omfattande information i en utredning kan leda till att brukaren blir nöjd med insatserna 

tidigare: 

Vi får ju ett beslut, det är ju alltid utifrån det vi ska jobba men ju mer 

 information i beslutet gynnar ju brukaren om man ska kunna börja 

 jobba från start, annars får vi ju lära oss alla misstag på vägen, 

 vilket vi många gånger gör då och då blir ju inte samarbetet så bra  

förrän vi har kommit dit, kan vi då underlätta det redan från början  

och får det snabbt så är ju det jätte bra för brukaren, så de blir nöjdare 

 mycket fortare. Brukaren är oftast nöjd om ett par år om vi inte har 

 samarbetat, brukaren är väldigt nöjd inom ett par månader om vi har 

 samarbetat, så det är en väldig skillnad faktiskt. 

 

I citatet ovan menar chefen att genom att ett beslut som kommer från handläggaren innehåller 

mycket information kan detta hjälpa henne att forma verkställigheten efter handläggarens 

beskrivning av brukarens behov. Får hon lite information från handläggaren innebär detta att 

hon måste prova sig fram bland olika insatser för att finna den rätta, alltså som hon uttrycker 

det, att de får lära sig av sina misstag. Om samarbetet fungerar emellan dem är informationen 

om brukaren omfattande och då kan rätt insatser ges mycket snabbare vilket gör att brukaren 

fortare blir nöjd med verkställigheten. 

 

5.6 Gränsdragning och gränsöverskridande samarbete 

Både handläggaren och chefen i kommun 1 talade om vikten av att handläggaren aldrig får bli 

påverkad av chefen i sina beslut eftersom rättssäkerheten kan bli hotad. Handläggaren menar 

att risken finns att hon kan bli påverkad av verkställigheten och enbart fatta beslut som hon 

vet om att chefen kan verkställa vilket innebär att brukaren inte får den insatsen som den 

faktisk behöver. Rättssäkerheten blir hotad då det inte är brukarens behov som styr utan 

verkställighetens resurser. Chefen pekade även på vikten av att hon aldrig får lägga sig i 

handläggarens beslut men att de ändå har ett så öppet klimat att de kan kommentera beslutet 

om hon inte skulle tycka att det är rätt. Chefen menade att samarbete inte går ut på att 

handläggaren ska ändra sina beslut efter vad chefen tycker utan att det handlar om att snabbt 

få igång verkställigheten. I detta citat tar chefen upp risken för att handläggaren kan påverkas 

av verkställigheten, hon talar även om hur det var förr då ansvaret för handläggning och 

verkställigheten låg på en person: 

/.../ för där är det ju väldigt viktigt att 

myndighetshandläggaren får ju aldrig bli påverkad av vad jag kan 

verkställa, så får det ju absolut inte vara, förut satt vi ju på två stolar, 
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då satt vi ju både med besluten och verkställigheten och där är ju 

rättssäkerheten jätte hotad, för jag kan ju bara besluta utifrån det jag 

vet att jag kan verkställa och så får det ju aldrig bli men även de 

myndighetshandläggarna som jag samarbetar jätte mycket kring, de 

har den här integriteten hela tiden att beslutet är deras och jag 

skulle aldrig lägga mig i beslutet. Jag kan ju givetvis ifrågasätta beslutet, 

i vissa fall gör jag ju det och då är ju myndighetshandläggare, inte 

skyldig kanske, men får ju faktiskt titta på det en gång till /.../” 

 

Chefen menar i citatet ovan att de handläggare hon samarbetar med har en integritet som gör 

att de inte låter någon annan påverka deras arbete utan att de fattar beslutet utifrån sin egen 

bedömning. Men, hon menar att denna risk förekom förr då ansvaret för handläggning och 

verkställighet var enat. Hon säger att när hon samarbetar med handläggaren kan hon 

ifrågasätta beslutet om hon anser att det inte är rätt och att hon anser att handläggaren då bör 

se över beslutet en gång extra. 

 

Handläggaren uttrycker i citatet nedan att det finns en större risk för nya handläggare att 

påverkas av verkställigheten då personen kan vara osäker i sin yrkesroll: 

 

/.../sådär är det nästan alltid som handläggare att enhetschefer 

Har synpunkter och så har det varit i alla år så det får man bara... 

I början tror jag att man mer påverkades av det och kände att oj 

jag kanske är fel ute eller så liksom men nu nej så tänker aldrig 

jag längre eller känner att jag blir påverkad av det /.../ 

 

I detta citat menar handläggaren att arbetet med handläggning innebär att många lägger sig i 

beslut, såväl andra handläggare som chefer för verkställigheten. Detta kunde hon som 

handläggare påverkas av då hon var ny i yrket men att hon inte längre upplever att den risken 

finns då hon nu är erfaren och trygg i sin yrkesroll.  

 

5.7 Kommun 2 

Denna kommun har cirka 64 000 invånare. De personer som medverkade i intervjuerna från 

den här kommunen arbetar inom Handikappförvaltningen. Förvaltningen styrs av en 

förvaltningschef och lyder under handikappnämnden. Ledet efter förvaltningschefen är 

verksamhetschefen som leder arbetet för den områdeschef som ingår i denna studie och under 

henne kommer den verksamhet med den personal som arbetar med brukarna. I samma led 

sitter även myndighetschefen som är chef över handläggarna. Den här kommunen erbjuder 

olika dagliga verksamheter, korttidsboenden, servicebostäder samt boendestöd för personer 

som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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5.8 Samarbete - när och hur?                                                                                    

Samarbetet mellan handläggare och chef i kommun 2 är tätt och de har även fördelen av att 

sitta i samma byggnad. Chefen nämnde att de själva har skapat detta nära samarbete trots att 

lagen säger att de inte ska ha detta på grund av risker i rättssäkerhet kan uppstå därigeom. 

Men hon menar att detta täta samarbete är en nödvändighet då de arbetar med en speciell 

målgrupp vars diagnos kräver snabba beslut. I följande citat som tagits från intervjun med 

chefen i kommun 2 berättar hon vad hon anser vara skillnaden mellan att arbeta med hennes 

målgrupp (personer med NPF-diagnoser) och traditionell handikappomsorg: 

Det är såhär när man ser det, traditionellt handläggarliv då tar man ett 

beslut om särskilt boende vuxna till exempel och så flyttar personen 

in i gruppbostaden och sen bor den där i trettiofem år så händer det 

ingenting om jag ska raljera lite. Så har vi barnverksamhet då så möter vi 

personer med ADHD och personer med ADHD är lite gränslösa och 

det händer mycket och snabbt och förändringar hit och dit. Då för att 

möta det här barnets behov så måste vi ta snabba beslut och snabb 

verkställighet och hade inte vi samarbetat då hade, då hade vi inte jag 

kunnat verkställa så snabbt. 

 

Denna skillnad mellan den traditionella handikappomsorgen och NPF-målgruppen menar 

chefen är ett argument till varför deras nära samarbete är viktigt i jämförelse med andra 

målgrupper. Hon menar att det är de plötsliga och snabba förändringarna i brukarens situation 

som gör att ett tätt samarbete behövs så att chefen vid en förändring direkt kan meddela 

handläggaren detta, varvid hon i sin tur fattar skyndsamt ett nytt beslut som chefen sedan 

snabbt kan verkställa efter brukarens förändrade behov. Samtidigt menar hon att 

handläggning och verkställighet inom den traditionella handikappomsorgen inte har dessa 

snabba förändringar vilket gör att de täta samarbetet inte är lika viktigt. 

 

Handläggaren och chefen har även ett möte bokat varje tisdag tillsammans med samordnare 

som finns ute i verksamheterna och under dessa möten avhandlar de nya beslut som är på 

gång och hur det ser ut ute i verksamheten. Samordnarna kan här ta upp snabbt förändrade 

behov hos brukaren för att handläggaren på så sätt kan fatta ett snabbt beslut. Detta innebär att 

det finns ett tätt samarbete mellan chef och handläggare och förutom dessa bokade möten, 

finns det daglig kontakt i form av snabba frågor till varandra samt vid uppföljningar. 

Representanterna från kommun 2 ansåg även att detta nära samarbete är av största vikt för att 

kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Chefen berättade även att hon inte tror att hon hade 

kunnat utföra sitt arbete så bra som hon vill om hon hade haft ett mer traditionellt samarbete 

med handläggaren. Vid det mer traditionella arbetssätet sker samarbetet till största del vid 
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uppföljningar och inte kontinuerligt. 

 

Det fanns tidigare i kommun 2 ett nära samarbete mellan handläggare och utförare för att på 

så sätt skynda på och underlätta arbetet med brukaren. Detta samarbete har nu förändrats då 

det ansågs att handläggaren var för mycket inblandad i verkställigheten. Nu går istället 

informationen via chefen först. Utföraren upplevde att det har blivit sämre att handläggaren 

har försvunnit från verksamheten eftersom den direktkontakt som tidigare fanns,nu har fått en 

mellanhand genom att informationen nu går via chefen. Detta gör att det tar längre tid för 

informationen att komma fram till handläggaren eftersom chefen har mycket att göra. I citatet 

nedan uttalar sig utföraren om deras så kallade tisdagsmöten: 

Men som sagt var de tisdagsmötena, de är guld värda 

när man har tagit det här beslutet att handläggaren inte ska 

ha direktkontakt med oss på golvet. 

 

Utföraren är inte helt nöjd med att inte längre ha kontakt med handläggaren men menar 

samtidigt att beslutet att ta bort denna kontakt mellan handläggaren och utföraren har lösts på 

ett bra sätt genom de så kallade tisdagsmötena. 

 

Alla tre respondenterna i denna kommun påpekar hur nöjda de är med det nära samarbetet de 

har mellan handläggare och chef och de har svårt att se hur arbetet skulle se ut utan detta nära 

samarbete. 

 

5.9 Information som inte är relevant för utredningen 

Chefen berättade att information som framkommer under utredningens gång ,som inte är av 

vikt för beslutet men som är viktigt för henne att ha vetskap om i verkställandet av beslutet, 

kommer till henne muntligt från handläggaren då den informationen inte får vara med i 

utredningen. Hon upplever att det inte är säkert att ta det muntligt men att det egentligen inte 

ingår i deras uppdrag då de enbart verkställer insatser utefter personens funktionsnedsättning 

och inte på grund av exempelvis dåliga hemförhållanden men det kan ändå vara viktigt att 

vara medveten om brukarens hemförhållanden om det skulle visa sig att dessa påverkar 

brukaren. 

Handläggaren berättar att hon överlämnar informationen muntligt men att hon efterlyser en 

plats att kunna dokumentera denna typ av information då det är sårbart att enbart ta det 



 

 

 

35 

 

muntligt. I citatet nedan beskriver handläggaren hur hon hanterar denna typ av information 

som inte är viktigt för hennes utredningsprocess men som är viktig för verkställigheten: 

 

...sen kan det ju vara information som inte tillhör utredningen 

som jag inte kan få in i utredningen men som är en viktig 

parameter trots allt (för verkställigheten, vår anm) och den  

informationen lämnar jag idag muntligt till områdeschefen  

och sen så får hon avgöra huruvida hon tycker att den 

 informationen är viktig för sin personal att veta eller inte. 

 Den är svår att skriva, jag vet fortfarande inte vart jag ska  

skriva den informationen som inte tillhör utredningen. Det är  

sårbart, det är mindre bra kan jag säga. 

 

Handläggaren uppger att hon delar sådan information med chefen och att det senare är upp till 

chefen att avgöra om det är av vikt för personalen att veta. Denna information tillhör inte 

hennes ansvar då hon endast ska fatta beslut som utgår ifrån behov som brukaren har genom 

sin diagnos. Handläggaren uttrycker även en ovisshet om hur hon ska hantera denna 

information. 

 

I nedanstående citat berättar handläggaren att hon tycker att det kan vara en svår balansgång 

att avgöra om information som framkommer under en utredning påverkar brukaren i en så 

pass stor utsträckning att det är av vikt för verkställigheten att veta om det. Hon beskriver 

även ett exempel på denna typ av information: 

 

En svår gränsdragning där kan jag tycka är att, vi säger att man får in en 

ungdom som kanske har råkat ut för en våldtäkt eller någonting sådant 

sen flera år tillbaka, för det första hör det ju inte till utredningen om 

korttidsvistelse och för det andra har det inte med uppdraget som sådant 

att göra över huvud taget, men då kan man fundera på att om den här 

flickan nu har blivit utsatt för den här våldtäkten så skulle det kunna ha 

en viss betydelse för verkställigheten ändå kan jag tänka... alltså ja jag 

vet inte, det är jätte svårt för att det kanske inte ska vara män som jobbar 

nattetid runt den här flickan, hon kanske reagerar på någonting ute på 

grund av det hon varit utsatt för som man kan härleda till. Det är jättesvårt. 

 

Handläggaren uttryckte i citatet ovan en osäkerhet i att avgöra om information som inte hör 

till utredningen ändå kan vara viktigt för verkställigheten. Hon menar att hon inte fattar beslut 

om att en brukare ska få komma till ett korttidsboende på grund av att brukaren för flera år 

sedan blev våldtagen utan blir beviljad insatsen på grund av sin diagnos. Då handläggarens 

beslut endast ska grundas på behov som brukaren har på grund av sin diagnos är det svårt att 

se till andra behov brukaren har och som kan vara viktiga för verkställigheten att ha 
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kännedom om. 

 

5.10 Samarbetsproblematik 

Handläggaren uttryckte att ett problematiskt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna kan 

bero på att handläggare och chef inte arbetar så nära varandra som behövs för en god 

verkställighet. Detta påverkar tiden det tar att fatta rätt beslut för brukaren då handläggaren 

inte har varit med på personens hela resa. Vid ett så nära samarbete som chefen och 

handläggaren har i denna kommun är handläggaren med vid första indikation på ett förändrat 

behov hos brukaren vilket innebär att de snabbt kan sätta in nya insatser för att snabbt 

tillfredställa de förändrade behovet. 

 

Hanläggaren menar att det samarbete som inte är så nära gör att handläggaren inte kan få en 

fullständig bild över brukarens situation vilket även påverkar beslutet. Den ofullständiga 

informationen gör att det inte blir beslut om rätt insats från början och därför tvingas 

handläggaren att prova sig fram bland olika insatser för att kunna finna den rätta. Att prova 

olika insatser för att sedan byta om de inte passar är tidskrävande och kan vara påfrestande för 

brukaren. På så sätt underlättar det nära samarbetet arbetet och brukaren slipper bli drabbad. 

Det citat som presenteras nedan beskrivs hur erfarenheter kan se ut av att handläggaren och 

chefen inte har ett nära samarbete de tre yrkesgrupperna: 

 
Om vi leker med tanken att det fungerar inte på/.../ (Verksamhetens 
namn borttaget för att skydda stadens identitet) , som är ett boende 
för ungdomar med Aspbergers Syndrom, det fungerar inte där för han 

är våldsam och ditten, då har vi givetvis prövat en mängd olika 

saker under tidens gång, /.../ nej det funkar ändå inte, då har jag 

redan innan kunnat gå ner till min chef och kunnat förbereda att 

förmodligen har vi en placering utanför kommunen här ‘jaha’ 

och då har hon i sin tur redan tagit det vidare uppåt, för det kostar 

ju pengar då. Så när det väl händer då är det förberett på något vis, 

det är nog skillnaden än om jag ska vänta ‘nu går det inte längre nu 

ska han placeras’, ja då ska jag börja leta platser och få beviljat att 

jag ska få placera, det är ju också en motiveringsfas i det här att ‘vi 

tror inte att du kan bo här, du far inte väl, skulle du kunna tänka dig 

att flytta någon annanstans?’ och man pratar med föräldrarna. Det är 

en lång process än att man ska göra det i de akuta skedet, då kommer 

man oftast inte så långt. Här har man kanske redan kunnat förbereda 

om man ser att det är där det lutar och då måste man ha den 

kommunikation och de nära samarbetet med chefen. I andra 

verksamheter där man inte har det, har jag hört talas om att, då har 

personalen redan gjort den resan /.../. Då blir det tragglande, 

informationsinhämtning och sen tycker biståndshandläggaren att 

‘ja men ni har ju inte prövat det här’ och det är ju inte för 

biståndshandläggaren är sur och tvär /.../ utan det är ju för att han har 

en skyldighet att pröva allt annat innan vi kan placera utanför kommunen. 
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Så det är därför vi måste jobba tillsammans och vi kan inte var experter på 

allting. 

 

Det handläggaren i citatet ovan beskriver som ett problematiskt samarbete är då handläggaren 

och chefen inte kommunicerar. Då det händer något med brukaren och de pågående insatserna 

inte längre fungerar tar det lång tid innan hon får reda på detta för att utreda om nya insatser. 

Hade samarbetet däremot fungerat hade chefen så fort hon märker att insatsen inte stämmer 

med brukarens behov kunnat meddela handläggaren detta så att ett nytt beslut kan tas. Det är 

brukaren som blir lidande då samarbetet inte fungerar mellan handläggare och verkställighet 

då denne kan tvingas prova olika insatser innan de finner rätt. 

 

5.11 Gränsdragning och gränsöverskridande arbete 

Handläggaren i kommun 2 talade om risken med att det nära samarbetet som hon har med 

chefen kan färga både henne och chefen i deras arbete. Hon berättade att hon aldrig kan vara 

helt säker på att hon inte färgas av verkställigheten men att hon anser sig vara så pass trygg i 

sin yrkesroll att hon kan lägga det åt sidan och enbart fokusera på brukaren. I det 

nedanstående citatet beskriver handläggaren riskerna med för nära samarbete: 

 

                        Jag får ju inte låta mig färgas av verkställighetens bekymmer 

att ja det finns ju inte personal och det finns inte ekonomi, 

det får ju jag verkligen nähä... Frågan är ju att det kan jag inte 

veta att jag till hundra procent aldrig färgas av det. Men det är 

en viktig parameter i det här, likadant områdeschefen får inte 

färgas av mina beslut, men det händer ju. 

 

Handläggaren lyfter i citatet ovan risken med att ett för nära samarbete kan färga 

handläggaren till att fatta ett beslut som hon vet att chefen kan verkställa och inte fattat efter 

brukarens behov. Handläggaren säger även att hon inte till hundra procent kan veta att hon 

inte färgas av verkställighetens resurser men att hon är så pass trygg i sin yrkesroll att hon 

fattar de beslut som är bäst för brukaren oavsett om det stöter på problem i verkställigheten. 

 

Både handläggaren och chefen tryckte på att de är trygga i sina yrkesroller och att det således 

inte leder till några konflikter dem emellan trots ett nära samarbete där de befinner sig på 

varandras område. De har båda höga krav på varandra och deras arbetsinsatser. Citatet som 

presenteras här ger en beskrivning av hur ett nära samarbete gör att handläggaren får god 

insyn i chefens arbete vilket kan få konsekvenser för henne i utredningen: 

 



 

 

 

38 

 

                       Jag lägger mig inte i verkställigheten i sig, de får göra som de vill. 

Men däremot som jag kan se andra risker, som däremot är att man 

blir färgad, att man helt plötsligt ‘nej det finns ingen plats, nej det 

går inte’ och att jag då ‘jag kanske ska lägga ett annat beslut eller 

jag kanske inte ska lägga så många dygn’. Så där finns det ju en risk 

då om man inte har klart för sig ‘vad är mitt jobb’, jag ska bara se till 

den enskildes behov av insats, där måste man vara supertydlig med 

sig själv och analysera sig själv för att inte falla i de fällorna, att bli 

färgad på något vis. Så det är en risk, jag ser inga andra risker jag ser 

bara fördelar, för den enskildes skull att vi har ett nära samarbete, det 

blir inte några långa processer som de ska vänta på utan att vi har ett 

nära samarbete gör att vi kan vara snabba och effektiva för den enskilde 

och familjens skull. 

 

Chefen påtalar i citatet risken med deras nära samarbete men hon menar samtidigt att 

handläggaren måste fråga sig själv då hon fattar beslut om hon gör det efter brukarens behov 

eller om hon gör det utifrån verkställighetens resurser. Det är alltså en fråga om att analysera 

sitt eget arbete. Hon menar att bortsett från riskerna kan hon endast se fördelar i ett nära 

samarbete mellan de tre yrkegrupperna då de arbetar effektivt vilket är till brukarens fördel. 

 

6. Analys 

 

6.1 Närhet och avstånd i samarbete 

Båda kommunerna förklarar att det inte följer ärendegången i den form den är tänkt då båda 

går utanför den process som egentligen ska följas. Denna process innebär att handläggaren 

ska kontakta chefen först då beslutet är fattat men att denna kontakt i praktiken sker så fort 

handläggaren märker att det kommer att fattas ett beslut om en insats. För att se detta genom 

Abrahmassons organisationsscheman innebär detta att de båda kommunerna går emot sina 

verksamheters organisationsscheman (2000:13,92). I kommun 1 går respondenterna emot det 

flödesschema som de ska följa då chefen blir kontaktad tidigare i processen än vad schemat 

säger. De menar att detta är en nödvändighet för att brukaren fortare ska få sina insatser och 

därmed snabbare bli nöjd med de insatser som denne erhåller. Även representanterna från 

kommun 2 samarbetar utanför sin verksamhets organisationsschema och har ett tätare 

samarbete än vad som egentligen förväntas av dem. Alla tre respondenter i denna kommun 

trycker på att detta nära samarbete krävs då de arbetar för en målgrupp vars diagnos innebär 

snabba förändringar vilket kräver snabb beslutsfattande och verkställighet av beslut. De båda 

kommunerna talar om att de går utanför sina organisationsscheman för att kunna utföra sina 

respektive arbeten skyndsamt. De menar att detta förfaringssätt är det bästa för brukaren då 

denne slipper vänta på att få den hjälp som behövs. Hade de haft ett längre avstånd i 
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samarbetet hade detta inneburit att de inte haft kontakt under utredningsprocessen vilket gör 

att chefen inte får reda på vad för insatser som förmodligen kommer att beviljas. Samtidigt 

som handläggaren inte har någon chans att få mer omfattande information om brukarens 

situation från chefen som kan hjälpa henne att fatta beslut. Detta innebär att det tar lång tid 

innan brukaren fått de insatser som är mest lämpade för dennes behov. 

 

Abrahamsson menar att organisationsscheman finns till för att skapa struktur i verksamheter 

men det är vanligt att dessa scheman inte alltid följs i verkligheten utan att informella 

scheman skapas (2000:13, 92). I de båda kommunernas organisationsscheman ingår det ett 

samarbete mellan handläggare och chef men de går emot schemat genom att de samarbetar 

mer och tätare än vad schemat anger. De har skapat informella scheman för samarbete med 

argumentet att samarbetet är anpassat efter brukaren, det vill säga brukarorienterat. 

 

De båda undersökta kommunerna har liknande samarbete men en skillnad är att i kommun 2 

har respondenterna betydligt tätare träffar med varandra då alla tre yrkesgrupperna träffas en 

gång i veckan för möte. I kommun 1 träffas respondenterna cirka en gång i månaden och då 

enbart chefer och handläggare. Detta innebär ett tätare samarbete i kommun 2 mellan 

handläggare och utförare än i den första kommunen där all kommunikation är indirket och går 

via chefen mellan de två parterna. 

 

6.2 Information som inte är relevant för utredningen 

Representanter från de båda kommunerna har liknande tillvägagångssätt för hur de hanterar 

information som inte är relevant för utredningen. De hanterar denna information genom att ta 

upp den muntligt då den inte ska finnas med i utredningen eftersom den inte ska påverka 

beslutet. I kommun 2 berättar handläggaren att hon inte upplever det som säkert att hantera 

denna typ av information muntligt men att det egentligen inte ingår i deras arbetsuppgifter att 

överhuvudtaget hantera denna information. 

 

Westrup och Persson definierar gränsöverskridande arbete som ett samarbete mellan olika 

verksamheter, yrkesroller eller avdelningar inom en verksamhet. Diagonalt 

gränsöverskridande arbete är ett samarbete mellan chef och en medarbetare som egentligen är 

underställd en annan chef (Westrup & Persson 2007: 13). Det är denna typ av samarbete som 

denna studie behandlar, samarbetet mellan chef och handläggare, då handläggaren är 
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underställd en annan chef. Liljegren beskriver gränsarbete som en uppdelning av ansvar för 

arbetsuppgifter inom en verksamhet, detta är något som alla inom en verksamhet ingår i. 

Detta kan få konsekvenser då personer i gränsarbetet gör anspråk på ytor att arbeta på 

(Liljegren 2008:8). Detta kan återkopplas till denna studie till den handläggare som omnämns 

i intervjuerna med chefen i kommun 1. Denna typ av handläggare arbetar strikt efter 

organisationsschemat, det anspråk denne har gjort på sina arbetsuppgifter gör att 

handläggaren inte släpper in chefen i sitt arbete och de båda yrkesgrupperna har därmed en 

längre avstånd i sitt samarbete.  

 

För att kunna hantera den typ av information som beskrivits ovan är det viktigt att ha en 

balans i sitt arbete mellan det gränsöverskridande arbetet och gränsarbetet. Det är alltså viktigt 

med gränsarbete för att veta sina arbetsuppgifter och för att avgränsa sitt arbete men det är 

samtidigt viktigt att kunna utföra gränsöverskridande arbete, att samarbeta med andra 

yrkesområden för kunna tillgodose brukarens behov. Om handläggaren endast skulle se till 

gränsarbetet och strikt arbeta inom ramen för dennes ansvar skulle hon bortse från den typ av 

information som inte är relevant för utredningen. Men har hon istället en jämn balans mellan 

gränsarbetet och det gränsöverskridande arbetet så samarbetar hon med chefen genom att 

överföra denna information för att låta chefen avgöra om den är viktigt för verkställigheten. 

Handläggarna i de båda kommunerna tar avstånd från gränsarbetet genom att de samarbetar 

med chefen och ger information som egentligen inte ingår i beslutet, detta innebär att de 

istället använder sig av gränsöverskridande samarbete. Det gränsöverskridande arbetet är 

samarbete mellan olika avdelningar, i detta fall går handläggaren utanför sitt ansvar för att få 

samarbetet att fungera med chefen.  

 

De båda kommunerna har ett utarbetat tillvägagångssätt vid hantering av denna typ av 

information. Handläggaren har en muntlig överlämning till chefen som sedan gör en 

avvägning av hur relevant det är för utförarna att veta om det. Handläggaren i kommun 1 

berättar att hon försöker skriva in det i utredningen i den mån det går. Gemensamt för de båda 

kommunerna är att denna information hanteras muntligt mellan handläggare och chef. 

 

6.3 Målgruppsanpassat samarbete 

Närhet i samarbetet innebär en kontinuerlig informationsöverföring mellan chef och 

handläggare i de båda kommunerna. De menar att ett nära samarbete är av vikt för att 
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verkställigheten snabbt ska kunna genomföras för brukarens bästa. Abrahamsson talar om att 

organisationen kan ses som en marknad där personer samarbetar för att finna vinning. 

Organisationen ska anpassa sig efter intressenternas krav (Abrahamsson 2000:109). Detta kan 

tolkas som att det samarbete som finns i de båda kommunerna mellan de tre yrkesgrupperna 

ser ut som det gör för att skapa vinning för brukaren. Det innebär även att de olika 

yrkesgrupperna har samma mål: vilket är att tillfredsställa brukarens behov, och att de på så 

vis samarbetar för att uppnå detta mål. I de båda kommunerna talar de om att samarbete över 

gränserna är av vikt för en nöjd brukare. Detta kan ses genom bergreppet gränsöverskridande 

arbete då Westrup och Persson beskriver det som samarbete mellan olika avdelningar. De 

olika yrkesgrupperna som medverkar i denna studie arbetar på olika avdelningar men har ett 

samarbete över gränserna för att deras arbete ska flyta. Detta innebär att de är involverade i 

varandras arbete i en viss utsträckning för att kunna uppnå intressenternas mål. Utan detta 

gränsöverskridande arbetet hade organisationens mål blivit lidande då de inte hade kunnat 

uppnå sina intressenters mål på ett effektivt sätt. För de båda kommunerna innebär detta att gå 

utanför det organisationsschema som finns för att istället lägga vikt vid ett gränsöverskridande 

arbete. Deras schema säger att de båda ska samarbeta men de går emot schemat genom att de 

samarbetar mer och tätare än vad schemat säger att de ska göra. Det gränsöverskridande 

arbetet sker kontinuerligt mellan dessa yrkesgrupper och de anser att det är av vikt att gå 

utanför sitt organisationsschema för att kunna utföra sitt jobb på ett fullvärdigt sätt. Samtidigt 

reflekterar de över de problem som detta kan innebära för rättsäkerheten då det nära 

samarbetet gör att till exempel att handläggaren endast fattar beslut som denne vet att chefen 

kan verkställa.  

 

Hjelte anser att samarbetets organisering handlar om att olika yrkesgrupper gör anspråk på 

olika arbetsuppgifter samtidigt som de tar hänsyn till de olika behov som deras intressenter 

har och som organisationen även ska tillgodose. Detta innebär att de olika yrkesgrupperna gör 

anspråk på ett yrkesområde som exempelvis utgår ifrån handläggning eller verkställighet men 

att de samarbetar över gränserna för dessa områden för att ta tillvara på sina intressenters 

behov. Hjelte menar även att denna specialisering utgår från de olika yrkesgruppernas 

kompetens med vetskapen om att de själva inte kan tillgodose intressenternas behov utan 

samarbete krävs för att kunna göra detta (Hjelte 2005:52-53). Då personerna i denna studie 

arbetar i en människobehandlande organisation är de medvetna om att alla individer har 

specifika behov som de behöver hjälp med och detta innebär i sin tur att samarbetet mellan de 
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olika yrkesgrupperna har ett behov av att vara föränderligt för att kunna möta brukarnas 

behov (Bohlin 2008:19). Detta innebär i sin tur att beroende på vilken brukare det är så 

behöver samarbetet organiseras på olika sätt. Att samarbetet organiseras på olika sätt märks 

tydligt i kommun 2 som trycker på att de inte hade kunnat utföra sitt arbete om deras 

samarbete inte var så pass tätt som det är. De argument de har för sitt nära samarbete är att i 

den målgrupp som de arbetar med, personer med NPF- diagnoser, sker snabba förändringar 

vilket kräver snabba beslut och snabb verkställighet. Denna kommun anser att fler områden 

än deras är i behov av ett nära samarbete mellan de olika yrkesgrupperna men att det är 

specifikt här och då i relation till Hjeltes begrepp om specialiserat samarbete, de gör allt för 

att möta sina intressenters behov på ett fullvärdigt sätt. 

 

Båda kommunerna använder sig av ett målgruppsanpassat samarbete för att på så sätt 

skyndsamt kunna göra vad de anser bäst för brukaren. Detta innebär ett samarbete som syftar 

till att underlätta arbetet med brukaren då detta är deras gemensamma mål. Samarbetets 

grundsten vilar på att brukaren inte ska bli drabbad utan att samarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna ska värna om brukaren. 

 

6.4 Gränsdragning och gränsöverskridande samarbete 

I de båda kommunerna uppger de olika yrkesgrupperna att de är medvetna om risken för att 

handläggarens utredning och beslut färgas av vad denne vet att chefen kan verkställa. De 

uppger även att risken finns att det nära samarbetet gör att chefen lägger sig i beslutfattandet 

då denne inte tycker att rätt beslut fattats. Lindelöf och Rönnbäck talar om att de vid 

inkommande ansökan startar en process där handläggaren ska kategorisera in brukaren i en 

kategori som brukaren stämmer in i. Under denna process kan det finnas en risk att 

handläggaren på enklaste sätt kategoriserar in brukaren efter de insatser som finns att ge. 

Detta gör att de insatser som finns att tillgå blir styrande i beslutet av vilken insats brukaren 

ska ha, alltså blir beslutet utbudsstyrt istället för att det styrs av brukarens behov (Lindelöf & 

Rönnbäck 2009:116). Vid det nära samarbete som chef och handläggare har i kommun 2 

menar de själva att risken finns att beslutet om insatser blir utbudsstyrt istället för behovsstyrt. 

Handläggaren i kommun 1 menar däremot att hennes samarbete inte är så nära med chefen att 

risken finns för att hon skulle påverkas av chefens verkställighet, utan snarare att den främst 

förekommer då en person är ny i yrket och som orutinerad och osäker i sin roll som 

handläggare. 
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Liljegren beskriver i sin avhandling begreppet jurisdiktion, som han menar att detta innebär 

att en person har kontroll över vissa arbetsuppgifter. Att de har gjort anspråk på jurisdiktion 

innebär att de har gjort anspråk på arbetsuppgifter för att de ska ha rätten att utföra dem 

(Liljegren 2008:7-8). Handläggaren har jurisdiktion på att utföra utredningar om insatser och 

senare fatta beslut medan chefen har jurisdiktion på att verkställa de beslut som handläggaren 

har fattat. Både handläggaren och chefen i de båda kommunerna är medvetna om risken för 

att påverka varandra i sina respektive arbeten men de litar på att de har kontroll över sina 

respektive yrkesroller samt över sina arbetsuppgifter vilket de anser gör att dessa riskerna 

minimeras. Då de anser att detta nära samarbete krävs för att tillgodose brukarens behov 

samtidigt som det gör att risken finns att de lägger sig i och påverkar varandras arbete måste 

de ha en jämn balans mellan gränsarbete och det gränsöverskridande samarbetet. Liljegren 

beskriver att gränsarbete innebär uppdelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper och detta 

krävs på en arbetsplats för att en yrkesverksam ska kunna ta jurisdiktion (göra anspråk) på ett 

område (Liljegren 2008:7-8). Samtidigt behövs det gränsöverskridande arbetet som innebär 

ett samarbete mellan avdelningar inom en verksamhet (Westrup & Persson 2007:12-15) då 

både handläggaren och chefen delar gemensamma klienter och deras uppgift är att tillgodose 

dennes behov. 

 

7. Slutdiskussion 

Denna studie syftar till att jämföra hur samarbetet ser ut mellan de tre yrkesgrupperna 

handläggare, chef och utförare i två kommuner där dessa team arbetar för personer med 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studien har varit en jämförande fallstudie och för 

att kunna besvara frågeställningarna har intervjuer genomförts med två handläggare, två 

chefer och två utförare, en i vardera kommunen. Den tidigare forskningen som har 

presenterats har behandlat olika typer av handläggare, vikten av gränsöverskridande arbete 

samt gränsarbete. I likhet med tidigare forskning kommer även i denna studie fram till att det 

finns handläggare som har olika tillvägagångssätt i handläggningen. Det finns även 

yrkesverksamma som håller hårdare på sina gränser och de som är mer öppna för 

gränsöverskridande arbetet. 

 

Representanterna från de båda kommunerna trycker på att samarbete mellan chefen och 

handläggaren är viktigt. I de båda kommunerna pekar de på att ett nära samarbete gör att 
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brukaren snabbare kan bli nöjd med de beslutade insatserna och verkställigheten än om chefen 

och handläggaren har ett längre avstånd i sitt samarbete. Detta beror på att handläggaren kan 

ta hjälp av chefen under utredning för att få en fullständig information om brukaren samtidigt 

som chefen kan få information om vilket beslut som förmodligen kommer att fattas innan 

beslutet är taget och därmed snabbare kan förbereda för verkställande av beslut. Kommun 2 

använder även sin målgrupps diagnoser som argument för ett nära samarbete. Under 

intervjuerna framkommer det en uppfattning om att förändringar sker snabbt hos personer 

med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därför anser kommun 2 att ett nära 

samarbete krävs för att snabba beslut ska kunna fattas och även snabbt verkställas. 

Kommun 1 anser att detta är av vikt för att brukaren så snabbt som möjligt ska kunna bli nöjd 

med insatsen. Brukaren ska inte behöva prova olika insatser för att till slut komma fram till en 

insats som passar endast på grund av att personerna runt brukaren har ett sämre fungerande 

samarbete. 

 

De båda kommunerna talar om vikten av ett nära samarbete mellan handläggning och 

verkställighet samtidigt som de påtalar en risk att det nära samarbetet kan göra att 

handläggaren fattar beslut utifrån verkställighetens resurser istället för utifrån brukarens 

behov. Medan den tidigare forskningen visar att handläggning och verkställighet en gång i 

tiden var ett enat ansvar som endast en person stod för men att det senare delades upp till två 

skilda ansvarsområden. Delningen berodde på att rättssäkerheten blev drabbad då den 

ansvariga personen endast fattade beslut som denne visste kunde verkställas. De båda 

kommunerna som ingår i studien menar att deras arbete är svårt att utföra utan det nära 

samarbetet samtidigt som det leder till ett problem som faktiskt är grunden till att 

uppdelningen av ansvaret ser ut som den gör. 

 

I den tidigare forskning som presenteras här framkommer att det finns två olika typer av 

handläggare, där ena är brukarorienterad och fokuserar på relationen till brukaren och där 

handläggaren får fram de outtalade behov som brukaren har. Den andra typen, den 

myndighetsorienterade handläggaren, har fokus på brukarens resurser, alltså på vad denne 

klarar av och inte klarar av. Även i denna studie framkom det att det i den ena kommunen 

förekommer två typer av handläggare. Det fanns de handläggare som arbetar utanför 

flödesprocessen i organisationsschema och därmed har ett nära samarbete med chefen medan 

den andra typen av handläggare strikt följer flödesprocessen i schemat och inte involverar 
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chefen i utredningen och därmed generar ett samarbete som inte är så nära. Detta gör att 

chefen får information om brukaren först då beslutet redan är fattat och inte under 

utredningens gång. Det gör i sin tur att det tar längre tid för chefen att få igång verkställandet 

av beslutet och brukaren får vänta länge på att insatserna ska verkställas. 

 

Tanken med studien var att undersöka samarbetet som chef och utförare har med 

handläggaren. Under intervjuerna framkom det dock att i de båda kommunerna är det oftast 

chefen som har kontakt med handläggaren. Om utförarna har några frågor till handläggaren 

och vice versa är det chefen som sköter kontakten. I kommun 1 var är det endast vid undantag 

som utföraren hade kontakt med handläggaren. Detta innebär att resultat- och analysdelen 

främst handlar om samarbetet mellan chef och handläggare. I kommun 2 fanns tidigare ett tätt 

samarbete mellan handläggare och utförare men detta har nu förändrats då handläggaren inte 

ska vara inblandad i verkställigheten i den grad hon var tidigare Trots detta sker ett tätare 

samarbete mellan utförare och handläggare i kommun 2, dels via möten en gång i veckan men 

även via telefonsamtal. Detta är en skillnad mellan kommunerna då utföraren i kommun 1 har 

svårt att se att hon skulle kontakta handläggaren själv utan att kontakten alltid går via chefen 

först. 

 

En skillnad som framkommer mellan de två kommunerna är frekvensen av deras formella 

möten. Kommun 2 har möten en gång i veckan där såväl handläggare, chef och utförare deltar 

medan kommun 1 har möte cirka en gång i månaden men då är det endast chef och 

handläggare som deltar. Det är främst vid dessa möten som utföraren och handläggaren i 

kommun 2 har sitt samarbete. 

 

Det som framkommer i empirin är att representanter från de båda kommunerna har ett relativt 

lika samarbetar mellan de olika yrkesgrupperna vilket bidrar till att deras svar på frågor om 

hur de hanterar olika samarbetssituationer liknar varandra. Då intervjuer var den enda metod 

som användes för att få fram empiri kan detta vara en anledning till att fler skillnader inte 

identifierades och att deras samarbete inte verkar skilja sig åt. Om fler fall hade använts till 

studien, eller om även observationer hade använts som metod hade detta kanske kunnat visa 

på fler skillnader mellan de båda kommunernas samarbete. Vad de säger i intervjuerna 

gällande samarbete kan skilja sig åt i jämförelse med vad en forskare kan observera i det 

verkliga arbetet. 
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Ett förslag till fortsatt forskning är således att göra observationer och att jämföra ett team som 

arbetar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med ett team som arbetar med 

traditionell handikappomsorg för att se om det finns någon skillnad i samarbetet. Genom att 

genomföra denna studie kan forskaren får reda på om det endast förekommer ett nära 

samarbete mellan handläggare, chef och utförare som arbetar med NPF-diagnoser eller om det 

förekommer bland de team som arbetar med andra målgrupper också. Denna studie visar på 

att dessa två team som arbetar med personer som har NPF-diagnoser har ett nära samarbete 

men någon slutsats har inte kunnat dras om huruvida formen för samarbetet beror på 

målgruppens diagnoser eller något annat. Förslaget till fortsatt forskning inom området hade 

däremot ökat möjligheten för att dra sådana slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

 

Källförteckning 

 Abrahamsson, Bengt (2000) Organisationsteori: moderna och klassiska perspektiv. 

Lund : Studentlitteratur. 

 Blomberg, Helena (2008) “Komparativ välfärdsforskning” I:Meeuwisse Anna, Swärd 

Hans, Eliassson-Lappalainen Rosmari & Jacobsson Katarina (red.), Forskningsmetoik 

för socialvetare, s.220-234 Stockholm: Natur & Kultur 

 Blomberg, Staffan (2004) “Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala 

äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik”. 

Socialhögskolan i Lund. 

 Denscombe, Martyn (2011) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund : Studentlitteratur AB. 

 Evans Tony (2011)” Professional, Managers and Discretion : Critiquing Street-Level 

Beureaucracy” The British Journal of Social Work Mars 2011 s.368-386 

 George L, Alexander & Bennet, Andrew (2005) Case Studies and Theory 

Development in the Social Sciences. Massachusetts : Cambridge. 

 Hesselfors Persson, Kerstin & Håkansson, Ragnar (2003) Samarbete - om 

kommunikation, ledarskap och konflikter. Stockholm : Verbum Förlag AB. 

 Hjelte Jan (2005) Samarbete i Gränslandet. Om relation och kommunikation i 

samarbete mellan skola och omsorg. Umeå : Institutionen för socialt arbete. 

 Liljegren, Andreas (2008) Professionellt gränsarbete - socionomexemplet Västra 

Frölunda: Göteborgs Universitet. 

 Liljegren, Andreas (2008) “Byråkrater, flummare och andra : Om mikropolitiska 

konstruktioner på socialkontor.”Socionomen 2008. Nr 3. S. 15-27. 

 Lindelöf, Margareta & Rönnbäck, Eva (2009) Biståndshandläggning och 

handlingsutrymme - från ansökan till beslut i Äldreomsorgen. Lund : Studentlitteratur 

AB. 

 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (2010) Forskningsmetodik - om 

Kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund : Studentlitteratur AB. 

 Meeuwisse & Jacobsson (2008) “Fallstudieforskning” I:Meeuwisse Anna, Swärd 

Hans, Eliassson-Lappalainen Rosmari & Jacobsson Katarina (red.), Forskningsmetoik 

för socialvetare, s.41-56 Stockholm: Natur & Kultur 



 

 

 

48 

 

 Payne, Malcolm (2010) Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm : Natur och 

kultur. 

 Ekensteen Vilhelm (2000) ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv” i Tideman Magnus 

(red.) Funktionshinder och handikapp. S. 105-118. Lund : Studentlitteratur. 

 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Utgivare: Vetenskapsrådet Copyright © Vetenskapsrådet Tryck: Elanders 

Gotab 

 Westlund Peter & Clow Monica (1996) Biståndsboken - lärobok för äldreomsorgen. 

Stockholm : Liber AB. 

 Westrup, Ulrika & E Persson, Jan (2007) Gränsöverskridande ledarskap och styrning. 

Förutsättningar för preventivt arbete med barn och ungdomar. 

Internetkällor: 

 Attention- Riks (2012) NPF - Neuropsykatriska funktionsnedsättning Hämtad från 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog hämtat 2012-04-12 

13.48 

       Muntliga källor: 

 Intervju med chef i kommun 2, 2012-03-30 

 Intervju med handläggare i kommun 2, 2012-03-30 

 Intervju med utförare i kommun 2, 2012-04-02 

 Intervju med chef i kommun 1, 2012-04-10 

 Intervju med handläggare i kommun 1, 2012-04-10 

 Intervju med utförare i kommun 1, 2012-04-11 

 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog%29
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog%29

