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ABSTRACT 
Larsson, F. och Ramberg, M. 2008. Ropen hörs skalla, samverka alla. C- uppsats på 

socionomprogrammet, Högskolan i Kalmar. Ht 2008. 

 

On the basis of theoretical knowledge about the complex of problems which can occur in an 

implementation of a collaboration project, the purpose of this essay is, to examine how 

representatives on each authority relate to and manage collaboration as a work method, the 

awareness of problems within the organisations that collaborate, and the preparedness around 

how to manage problems with collaboration. 

 

“Unga vuxna” is a collaboration project between Kalmar county council and all 12 

municipalities in the county council. More specifically it is a cooperation project between 

psychiatry and social services.  

 

Theories used in this essay are professor Berth Danermarks studies about collaboration, and 

social psychologist Jay Hall’s theory about capability. We have also studied earlier research 

about collaboration, done by lecturer Rebecka Stenberg, Professor Chris Huxham, senior 

lecturer Siv Vangen and doctor of philosophy Stefan Wiklund. 

 

Keywords: Samverkan, Kalmar läns landsting, Borgholms kommun, “Unga vuxna”.  



SAMMANFATTNING 
Utifrån en teoretisk kunskap kring vilken problematik som kan uppstå vid genomförandet av 

ett samverkansprojekt, har denna studie som syfte, att undersöka hur representanter på vardera 

myndigheten förhåller sig till och hanterar samverkan som arbetssätt, problemmedvetenheten 

inom de samverkande organisationerna, samt beredskapen kring hur de ska hantera eventuella 

samverkansproblem. 

 

Teorier som använts i denna studie är professor Berth Danermarks studier om samverkan och 

socialpsykolog Jay Halls teori om kompetens. Tidigare forskning som studerats är gjord av 

lektor Rebecka Stenberg, professor Chris Huxham, lektor Siv Vangen, och filosofie doktor 

Stefan Wiklund. Med dessa teorier och denna tidigare forskning som bakgrund bygger studien 

på 3 frågeställningar; 

 

 Vilka förutsättningar anser aktörerna är betydande för att möjliggöra en samverkan? 

 Vilka hinder kan uppstå i en samverkansprocess? 

 Vilka strategier använder sig aktörerna av i samverkan med andra myndigheter? 

 

Metod som använts är semistrukturerade intervjuer med sju respondenter från Kalmar läns 

landsting och Borgholms kommun. 

 

Framkomna resultat visade att kunskapen om samverkan var god hos de tillfrågade 

respondenterna. Betydande förutsättningar som respondenterna påtalade var positiv 

inställning, ömsesidigt förtroende och genuin vilja till samverkan, god kommunikation mellan 

aktörerna, gemensam bas och utbildning samt att samverkan sker på alla organisationsnivåer. 

Hinder som kan uppstå i en samverkansprocess är att självtillräcklighetskultur, långsamma 

beslutsprocesser, oklara mål och visioner, bromsar processen. Strategier som aktörerna 

använder sig av i samverkan med andra myndigheter är att tänka ihop och lära av varandra 

samt att ha en tydlig styrgrupp. 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

1.1 Samverkan 

Samverkan skiljer sig från samarbete och samordning. Det är en process som har som syfte att 

integrera olika parter/myndigheter/organisationers verksamheter på så sätt att alla parter får ut 

mesta möjliga av sin medverkan. Det är en fråga om att tillsammans med andra med samma 

mål stärka de enskilda aktörerna så att de tillsammans och var för sig kan uppnås målet för 

samverkan och även de mål som den enskilda organisationen/myndigheten har. Danermark 

beskriver samverkan som följande; 

 

”Att samverka innebär att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning 

och som är styrda av andra regelverk/system och i annan organisatorisk position, arbetar mot 

ett gemensamt mål. Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte.” 

(Danermark:2004:15).  

 

Olika samhällsorgan bidrar med sin specialiserade kompetens och kan därmed tillgodose fler 

av klienternas behov än om de verkat enskilt. (Bergmark: 1998:31).  

 

Enligt Linda Plitt Donaldson, filosofie doktor vid Catholic University of America, kostar den 

psykiska ohälsan i USA den amerikanska staten stora summor varje år. Plitt Donaldson menar 

att samverkan kan vara en väg att gå för att få ner dessa kostnader och även lindra det 

mänskliga lidandet som drabbar de människor som drabbas av psykisk ohälsa, och även de 

sjukas anhöriga som drabbas just pg. av anknytning till den sjuke.  

 

Det amerikanska vårdsystemet domineras fortfarande av desorganisation, alltså att varje 

instans arbetar för sig. Plitt Donaldson menar att det är dags att börja arbeta i vårdkedjor
2
, och 

att den enskilda individen får större inflytande över den vård som han/hon erbjuds. Hon menar 

även på att det inte bara är olika instanser inom olika myndigeter som behöver börja 

samverka, utan att det även gäller mellan det offentliga och det privata.  

 

                                                 
2
 En vårdkedja består av ett antal funktioner som samverkar för att uppnå ett kvalitativt gott resultat för den 

enskilda individen och fokuserar således på det samarbetet som sker mellan olika vårdgivare (Socialstyrelsen 

2000:41). 
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Integrerad vård, eller som det också heter ”vård som bedrivs i samarbete mellan olika 

vårdinstanser”, är något som har ökat i användning under det senaste decenniet. Det har visat 

sig att ett samarbete mellan olika vårdinstanser är en effektiv metod för att kunna möta upp 

socialt utsatta grupper. Konsekvenserna av detta är att många stater ställer krav på sina 

respektive myndigheter på att de ska möta upp olika målgrupper på ett effektivt, men 

samtidigt professionellt sätt. (De Rijk, van Raak, & van der Mende, 2007:1103-1116). 

1.2 Varför samverka? 

I välfärdsstaten Sverige har ny kunskap tillkommit och som ett resultat av detta har det blivit 

en ökad specialisering och professionalisering. Frivilligorganisationer och privata företag har 

intagit en alltmer etablerad plats i samhället. Detta har bidragit med att hela välfärdsområdet 

har blivit mer splittrat och myndigheter får ofta kritik för att de saknar ett helhetsperspektiv. 

Gängse uppfattning är därför att samverkan är en nödvändighet för att möta de komplexa 

behov som människor har i det moderna samhället. Samverkan kan bidra med förbättrad 

kvalitet genom att aktörer med kompletterande kunskap och kompetens går samman. Ett annat 

skäl till att samverka är att det bidrar till ett effektivare resursutnyttjande. (Josefsson 2007: 

29). Andra menar att samverkan mellan myndigheter är en förutsättning för utveckling av 

välfärden. Samhälleliga förändringar kräver också förändring i och anpassning av 

organisationerna. Detta gör att det ställs högre krav på organisationer och dess ledare. För att 

samverkan skall bli möjligt krävs att funktionsuppdelningen på sektorer, organisationer och 

myndigheter bryts, istället bör fokus ligga på ”för vem” görs insatser, alltså att se till 

medborgares behov i helhet. (Stenberg 2000:230, Wolvén 2000:15, Denvall & Jacobson 

1998:138, 155). 

 

Chris Huxham är professor i företagsledning på Strathclyde business school. Hon menar att 

dagens sociala problematik såsom fattigdom och kriminalitet är så omfattande att de är 

svårhanterliga för den enskilda myndigheten. Problematikens många dimensioner har 

betydande effekter på samhället och berör därmed många olika myndigheters 

ansvarsområden. De kräver således att berörda myndigheter samverkar. (Huxham 1996:3f). 

 

Flera politiska direktiv i Sverige påtalar vikten av samverkan mellan myndigheter, trots att det 

finns begränsad kunskap om samverkans effekt. Samverkan är ett begrepp som ofta nämns 

inom socialt arbete, att olika organisationer/myndigheter ska samverka med varandra för att 

både spara mänskliga och ekonomiska resurser och med motivering att samverkan är ett 
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positivt arbetssätt för att nå goda resultat. Samverkan nämns dessutom i socialtjänsten där 

lagen ger påbud att kommuner och nämnder skall samverka med övriga samhällsaktörer när 

det anses lämpligt; 

 

SoL 3:4 

”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda 

grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar”. 

 

Lagtexten är tvingande till socialnämnder, vad som däremot är tolkningsbart är när det anses 

”lämpligt” att samverka. I socialtjänstlagen uppmanas kommuner även att samverka för att 

öka effektiviseringen av resurser. Lagen är även tvingande för kommunerna att bidra till 

finansiering av samverkansverksamheter; 

 

SoL 2:6  

”Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att 

uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till 

finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.” 

 

Trots att samverkan som arbetssätt är tvingande i socialtjänstlagen nämner Wiklund i sin 

studie ”United we stand? Collaboration as a means for identifying children and adolescents at 

risk”, två motsägelser. I encyklopedin i socialt arbete framkommer å ena sidan att det finns 

förvånansvärt lite kunskap om effekterna av samverkan samtidigt som det å andra sidan 

framkommer att samverkan är en nödvändighet för att uppnå goda resultat inom det praktiska 

sociala arbetet. Wiklund tar också upp rapporten ”Källan till en chans” (SOU 2005:81), där 

han menar att behovet av samverkan framställs som ett hjälpmedel för att underlätta tidiga 

interventioner. Däremot framkommer väldigt få riktlinjer för hur samverkan ska upprätthållas 

och/eller initieras. Wiklund menar att positiva effekter av samverkan behöver utredas och 

forskas på ytterligare, då myndigheter i dagsläget lägger ner mycket pengar på att samverka 

utan att det egentligen är bevisat vara ett effektivt arbetssätt för att motverka att barn och 

ungdomar ”faller mellan stolarna”
3
 (Wiklund 2006:202-210). 

                                                 
3
Att ”falla mellan stolarna” är när människovårdande myndigheter/organisationer brister i sin samverkan kring 

individen, följden av detta blir att individens behov inte tillgodoses av myndigheterna.  
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Men det är inte alltid samverkan bemöts positivt av professionerna, många ser det som ett 

extra ok på redan tunga axlar. De som ser positivt på samverkan ser det som en möjlighet till 

att undvika dubbelarbete. Bristen på samarbete mellan olika aktörer gör att det är svårt att 

möta upp behoven. Det som ofta fallerar är att utbytet av information och kommunikation inte 

fungerar mellan de olika instanserna. En av de större brister som ofta gör att samverkan inte 

fungerar är att arbetsledningen för involverade samverkansaktörer ofta har en negativ 

inställning till samverkan, vilken sprider sig ner i leden, och påverkar de tjänstemän som i 

praktiken ska genomföra den aktuella samverkan. De lösningar som finns på detta problem är 

oftast inte tillfredsställande och för inte samverkansprojektet framåt. Antalet 

arbetare/anställda som lider av psykisk ohälsa pg. av sitt arbete ökar ständigt. Att få ner 

antalet sjukskrivningar är av betydelse både på så sätt att man sparar pengar åt staten, men 

också att man kan minska den psykiska ohälsan hos befolkningen. Samverkan mellan t.ex. 

professionella och organisationer kan påverka i positiv riktning. (De Rijk, van Raak, & van 

der Mende, 2007:1103-1116). 

 

I Kalmar har landstinget i en psykiatriutredning ringat in en tydlig grupp barn och ungdomar 

mellan ca 17-25 år, som ofta beskrivs ”falla mellan stolarna”. Symptombilden hos den 

inringade gruppen är komplex, därmed krävs det inblandning från flera olika 

människovårdande myndigheter/organisationer för att kunna hjälpa ungdomen. (Rapport 

Unga Vuxna 2007) Med anledning av detta startade Kalmar läns landsting i samverkan med 

samtliga länets 12 kommuner igång projektet ”Unga vuxna”. Detta är ett samverkansprojekt 

mellan landstingets psykiatri och kommunernas socialtjänst. (Rapport Unga Vuxna 

mottagande 2007). 

1.3 Syfte 

Utifrån en teoretisk kunskap kring vilken problematik som kan uppstå vid genomförandet av 

ett samverkansprojekt, har denna studie som syfte, att undersöka hur representanter på vardera 

myndigheten förhåller sig till och hanterar samverkan som arbetssätt, problemmedvetenheten 

inom de samverkande organisationerna, samt beredskapen kring hur de ska hantera eventuella 

samverkansproblem. 

1.3.1 Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är följande; 

 Vilka förutsättningar anser aktörerna är betydande för att möjliggöra en samverkan? 
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 Vilka hinder kan uppstå i en samverkansprocess? 

 Vilka strategier använder sig aktörerna av i samverkan med andra myndigheter? 
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2. METOD 

Kommande del i uppsatsen avser att beskriva studiens metodologiska utgångspunkt, detta 

inbegriper vetenskapligt perspektiv, urval av respondenter, metod för informationsinsamling, 

tillvägagångssätt och etiska överväganden.  

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Uppsatsen präglas av ett hermeneutiskt vetenskapsperspektiv och en kvalitativ ansats. 

Hermeneutik handlar om tolkning, att kunskap nås genom tolkning av olika fenomen. För att 

ett fenomen ska få mening och kunna förstås måste det först tolkas. Viktiga faktorer i 

hermeneutiken är subjektivitet och intersubjektivitet där varje individ tolkar verkligheten 

utifrån sin egen förförståelse. Enligt hermeneutiken finns det ingen absolut sanning, utan olika 

personers tolkningar av vad de ser och upplever. Hermeneutiken strävar efter att se vilka 

bakomliggande faktorer det finns till varför just en tolkning fick företräde framför en annan, 

alltså vilken kontext som tolkningen skapats inom. (Gilje & Grimen 2007:171f, 185ff, 

Alvesson 2008:194f, Bergström & Boréus 2005:24f).  

2.2 Tillvägagångssätt 

Första kontakt togs i september 2008 med projektledaren Jaqueline Bonneau. På det mötet 

diskuterade vi olika upplägg till uppsatsen. Hon hjälpte oss även med tips på personer som 

kunde tänkas ingå i studien. Därefter gjorde vi ett systematiskt urval av respondenter, och tog 

sedan kontakt via telefon och mail. Vid kontakt uppgav vi vilka vi var, samt syftet med 

studien, och frågade ifall de ville delta. Vid dessa tillfällen bokades tid samt förfrågan om 

ljudupptagning vid intervjun. Samtliga respondenter ställde upp på intervju och 

ljudupptagning. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, utom den vi 

genomförde på telefon, då respondenten befann sig i sitt hem. Längden på intervjuerna var i 

genomsnitt 45 minuter. Dessa intervjuer genomfördes under veckorna 47 och 48.  

 

Före och parallellt med planering och genomförande av intervjuerna arbetade vi med teori och 

tidigare forskning. Detta förfarande möjliggjorde en matchning av teori, tidigare forskning 

och intervjuguide. Samtliga intervjuer har transkriberats och kategoriserats, utifrån dessa 

transkriberingar har vi sedan byggt vår analys och efterföljande diskussion.  
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IFO-chefen i Borgholms kommun meddelade att hon inte kunde delta i undersökningen, hon 

var upptagen resterande av uppsatsperioden så vi fick inte möjlighet att boka ny tid för 

intervju. Vi anser inte att detta är av större betydelse för studien, då den ändå innefattar sju 

respondenter, vad som skulle kunna anses som en svaghet är att majoriteten av 

respondenterna är landstingsanställda. Intervjun med kommunpolitikern skedde över telefon 

då det var svårt att få till en mötesplats i Borgholm, detta kan ha påverkat respondentens svar 

då känslan blir annorlunda om man sitter face to face än om man talar över telefon. Under 

intervjun med ett av landstingsråden gick bandspelaren sönder så vi beslutade att fortsätta 

intervjun då endast med anteckningsföringar. Vi är medvetna om att vi i den intervjun sållade 

ut information som vi ansåg viktig vilket kan göra det problematiskt att använda den i lika 

stor utsträckning som de andra intervjuerna i analysen. Vi kan heller inte citera henne i 

analysen. 

2.3 Metod för informationsinsamling 

Utifrån uppsatsens syfte har centrala teman valts ut, dessa ligger till grund för studiens 

intervjufrågor. Intervjuerna är semistrukturerade, detta är en vanlig intervjuform när man har 

en flexibel strukturering och design. (Robson 2002:278). Utifrån studiens syfte efterfrågas 

respondenternas spontana erfarenheter och upplevelser och intervjumetoden har valts med 

detta i åtanke, respondenterna får på så sätt större frihet att utveckla sina svar. 

Intervjustrukturen ger intervjuaren möjlighet att ändra i ordningsföljden av frågorna samt 

utveckla och ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun är trots sitt fria upplägg styrd 

utifrån vissa huvudfrågor/kategorier. Ju lägre struktureringsgrad intervjun har, desto mer 

komplexa svar får forskaren av respondenten. (Denscombe 2008:135, Merriam 1997:87f 

Robson 2002:29f, 278, Kvale 1997:82).  

2.3.1 Intervjuns genomförande 

Intervjuaren är redskapet för att nå fram till kunskapen, resultatet är beroende av intervjuarens 

känslighet, empati och kunskaper. (Kvale 1997:101f, Merriam 1997:89f, Robson 2002:268). 

Viktigt att tänka på i en intervjusituation är att det alltid finns påverkansfaktorer som ger 

effekter på hur respondenten svarar och agerar. Intervjun äger rum i ett specifikt socialt 

sammanhang, vilket påverkar respondentens reaktion på frågor, och indirekt de svar han/hon 

ger, det är därför viktigt att tänka på att intervjumaterialet inte alltid ger en realistisk bild av 

respondentens ”verklighet”. (Merriam 1997:89ff, Alvesson & Deetz 2000:82f). Ett annat 

begrepp som bör tas i beaktande är intervjuareffekten, d.v.s. faktorer som kan ge en effekt på 

intervjun, såsom klädstil, kön, ålder, etnisk bakgrund, social status, rumsliga faktorer som 



 

8 

 

belysning, möblering etc. Dessa påverkar hur respondenten kommer att svara och bete sig. 

(Merriam 1997:89ff, Denscombe 2008:138f.). Vid första kontakt med vardera respondent 

ställde vi frågan var de önskade att intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuer som 

genomfördes i denna studie gjordes på respondenternas arbetsplatser, förutom en som 

intervjuades på telefon i sitt hem.  

 

Samtliga intervjuer, utom en, har spelats in och anteckningar har skrivits som komplement. 

Vad som kan vara negativt med ljudupptagning är att det kan störa intervjupersonen, denne 

kan uppleva ljudinspelning som hotfullt, eftersom att det som framkommit i intervjun kan 

upplevas som mer definitivt. Flera forskare tar upp detta med ljudinspelningar, de menar att 

det är den säkraste metoden att använda sig av, om all teknik fungerar vill säga. (Denscombe 

2008:145f, Merriam 1997:96, Jacobsson 2008:170f). Vid det tillfälle där intervjun inte 

ljudupptogs, berodde detta på att bandspelaren inte fungerade. Till en början försökte vi 

reparera felet, men blev snart varse om att det störde situationen, och vi valde därför att stänga 

av och enbart föra anteckningar. Dessa sammanställdes direkt efter intervjutillfället, medan 

det ännu var färskt i minnet.  

2.3.2 Intervjuguidens design 

Studiens tre frågeställningar berör vilka förutsättningar aktörerna anser är betydande för att 

möjliggöra en samverkan, vilka hinder som kan uppstå i en samverkansprocess samt vilka 

strategier aktörerna använder sig av i samverkan med andra myndigheter. 

 

Utifrån teorier och tidigare forskning har vi kunnat urskilja olika teman som är av betydelse 

för samverkan, dessa blev grunden för den intervjuguide som sedan formulerades. Detta 

tillvägagångssätt är något som Holme och Solvang stödjer, de poängterar dock att det är 

viktigt att intervjun täcker det som de olika teman påvisar. (Home & Solvang 1997:101). Vi 

har ställt upp flera teman och har därefter låtit oss influeras av begrepp/synonymer som berör 

samma område som dessa. Vissa frågor är direkt kopplade till teman i teorin och tidigare 

forskning, andra frågor är indirekt kopplade. Detta har vi gjort med avsikt att inte påverka 

respondenternas svar genom att uttala faktorer utan försäkra oss om att det är deras egna 

upplevelser och erfarenheter som de talar om. Vad som bör poängteras är att respondenternas 

svar ibland inte direkt överensstämmer med vad teori och tidigare forskning tagit upp, men 

berör dock samma område.  
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Intervjufrågorna inleds med ”vad”, ”när”, ”hur”, och ”varför”. Inledande frågor har varit 

”vad” och ”när” medan senare i intervjun har vi kommit in på ”hur” och ”varför”. Detta för att 

respondenten då får möjlighet att förklara sig och utveckla vissa delar, då målet är att 

framkalla spontana beskrivningar. Detta förfarande är något som styrks av Kvale. (Kvale 

1997:121ff).  

2.4 Urval 

Urvalet av respondenter till denna studie är systematiskt/ ändamålsinriktat. Intervjuerna ska 

ge en nyanserad och grundlig information om ämnet samverkan mellan två myndigheter. 

(Holme & Solvang 1997:101). ”De människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet 

väljas därför att de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild 

position.” (Denscombe, 2008:142). Kriterier för urvalet är att de skall vara kopplade till 

projektet ”Unga vuxna”, personerna skall ha olika befattningar inom landstinget och 

kommunen. Deras position, kompetens och erfarenhet, är av relevans i förhållande till de 

frågeställningarna vi har. Respondenterna bör kunna ge en bild av hur samverkan fungerar 

generellt sett mellan myndigheterna samt ge mer specifik information om ”Unga vuxna”. 

(Denscombe 2008:23, Merriam 2006:62, Holme & Solvang 1997:104, 183,).  

 

Respondenterna är; 2 landstingsråd, 1 kommunpolitiker, 2 samordnare/projektledare för 

”Unga vuxna”, 1 socialchef och 1 organisations- och utvecklingschef inom psykiatrin. Vi 

kommer i kapitel 5 att benämna dem enligt ovan nämnda titlar.  

2.4.1 Validitet 

Studiens vetenskapliga perspektiv är hermeneutiskt, vilket innebär en medvetenhet om den 

roll som forskare/intervjuare har på studiens resultat, både i mötet med respondenten (se 

intervjuareffekt) men också då vid analysen av resultaten. Detta stärker enligt Denscombe 

validiteten i studien. (Denscombe 2008:251). Risker med kvalitativ forskning kan vara 

antingen att forskaren kan missuppfatta respondentens motiv eller signaler alternativt att 

respondenten missuppfattar forskarens intervjufrågor. När resultatet tolkats har det 

synliggjorts att respondenterna har tolkat vissa frågor olika, en anledning kan vara otydlighet i 

frågorna, en annan kan bero på att respondenten saknar kunskap på området och därmed 

tolkar frågan som den behagar, detta kan vara en svaghet i studien, men vi poängterar ändå att 

intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär öppna och vida frågor, detta för att ge 

respondenterna större frihet i sina svar. (Holme & Solvang 1997:94). 
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Vid användandet av en kvalitativ ansats, i detta fall intervjuer, går det att diskutera validitet 

utifrån olika perspektiv. En aspekt är i vilken grad respondenten har svarat ”sanningsenligt” 

eller om denne ger mer inställsamma svar, som den tror intervjuaren vill höra. (Kvale 

1997:196). Vad som poängteras är vems sanning eller verklighet som styr tolkningen av 

materialet, detta är något som forskaren bör ha i beaktande vid hantering av empirin, det finns 

ingen objektiv sanning och forskaren kan inte översätta och/eller tolka den utan inblandning 

av sina egna värderingar, detta kallas intern validitet. (Merriam 1997:177). I förhållande till 

denna studie har resonemang förts gällande det studerade ämnet och huruvida detta anses 

kontroversiellt bland respondenterna. Vissa respondenter har trots detta ”vågat” uttala sig 

kritiskt om andra aktörer trots vetskap om ljudupptagning och citerande i analys. Citaten 

används till att stärka trovärdigheten i analysen. Detta möjliggör för läsaren att själv urskilja 

vad som sagts i intervjuerna. En annan aspekt är att projektledaren Jaqueline Bonneau tipsade 

oss om personer som kunde vara relevanta att intervjua, vilka vi till viss del valde att sedan 

intervjua. Detta kan vara en påverkansfaktor på så vis att hon medvetet eller omedvetet valde 

personer med en viss inställning till det undersökta området. Efter resonemang kring detta 

ansåg vi att påverkansfaktorn var så pass liten alternativt obefintlig.  

 

Vad som bör poängteras är att det fortfarande är forskaren som valt ut citaten och dessa kan 

visa på en snedvriden tolkning av materialet. Snedvridningen kan bero på både respondenten 

och/eller forskaren, detta på grund av att mellanmänskliga relationer har en inverkan. (Kvale 

1997:258). För att stärka den inre validiteten har även de respondenterna som önskat fått 

möjlighet att kontrollera de utskrivna intervjuerna, ingen av dem har kommenterat eller 

dementerat sina intervjuer, detta är en form av återkoppling till fältet och deltagarkontroll som 

enligt forskare ytterligare stärker studiens validitet. (Merriam 1997:179f, Jacobsson 

2008:177f, Denscombe 2008:158).  

 

I denna studie efterfrågas respondenternas erfarenhet av samverkan mellan berörda aktörer, 

vilket innebär att den externa validiteten kan vara problematisk eftersom att studiens 

generaliserbarhet är begränsad till de specifika myndigheterna, Borgholms kommun och 

Kalmar läns landsting, utvalda respondenter samt det specifika fallet ”Unga vuxna”. Problem 

vid extern validitet är något som även Merriam tar upp. (Merriam 1997:183). För att stärka 

den externa validiteten så bör resultaten kunna överföras på en likvärdig studie och ge 

liknande utslag. Trots lika förutsättningar så påverkas forskningssituationen beroende på vem 
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som utför den, därmed är det svårt att genomföra på samma sätt som i kvantitativa studier. 

Denna problematik är något som Holme och Solvang tar upp. (Holme & Solvang 1997:94, 

163). 

2.4.2 Analytisk metod 

Teorier som uppsatsen bygger på är Berth Danermarks teori om samverkan och Jay Halls 

kompetensutvecklingsteori. Det resultat som framkommer i intervjuerna kommer i analysen 

att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Analysen är uppbyggd på 

meningskoncentrering vilket innebär att den koncentrerar de framkomna svaren som kan 

stärka eller ifrågasätta de teman som framkommer i teorierna. Vi har plockat ut dessa ur de 

enheter som vi fått fram under varje tema. Syftet med detta tillvägagångssätt var att ur 

respondenternas ”naturliga meningsenheter” finna centrala teman, dessa kopplades sedan ihop 

med vad teori och tidigare forskning sagt. (Kvale 1997:175ff).  

2.5 Etiska överväganden 

Vi har bedrivit en samhällsvetenskaplig studie där människor inblandats, och en del etiska 

övervägande är därmed på sin plats. De primära etiska överväganden som vi reflekterat kring 

är samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitet. 

 

Enligt de forskningsetiska principerna innebär samtyckeskravet att undersökningsdeltagarna 

får möjlighet att samtycka till sitt deltagande. Vid första kontakt med respondenterna gav de 

sitt samtycke till att medverka i studien. Respondenterna informerades om studiens generella 

syfte samt uppläggningen av undersökningen. Vi har informerat respondenterna om hur 

materialet skulle användas och ingen avböjde medverkan. (Forskningsetiska principer 

2002:5). 

 

Nyttjandekravet beskriver hur forskningsmaterialet endast bör användas i forskningssyfte och 

att forskaren måste kunna gardera intervjupersonerna om att material från intervjuerna inte 

hamnar i fel händer. (Forskningsetiska principer 2002:14). Vid transkribering av intervjuerna 

har vi skrivit ut dessa i hemmet eftersom det finns en risk med att sitta på offentliga platser, då 

garantier för skydd av material inte kan ges. Denna aspekt är central i synnerhet då 

datatekniken är under ständig utveckling och personskyddet blir allt svårare att upprätthålla. 

(Holme & Solvang 1997:335). De utskrivna dokumenten och banden kommer att förstöras när 

studien är helt slutförd och godkänd för att garantera respondenterna konfidentialitet.  
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Ett annat forskningsetiskt övervägande är graden av konfidentialitet av respondenterna. 

Resonemanget har handlat om huruvida fullständiga namn ska lämnas ut eller om de helt ska 

avidentifieras, slutligen beslutade vi att enbart lämna ut deras befattning, myndighet och kön. 

Anledning till detta val är därför deras befattning är av betydelse i relation till studiens syfte. 

Respondenterna är offentliga personer och har intervjuats i egenskap av dessa roller, de bör 

därmed kunna stå för sina uttalanden. (Kvale 1997:109ff). Vi anser dock inte att deras namn 

är av betydelse för studien. Då deras befattning avslöjas är det lätt att urskilja vem som uttalat 

sig. Detta behöver dock inte bli problematiskt eftersom alla respondenterna är offentliga 

personer och bidrar med sin kunskap och erfarenhet utifrån sin profession. Respondenterna 

har frivilligt gått med på att låta sig intervjuas och är medvetna om att deras svar kommer att 

användas i vår uppsats. 

2.6. Arbetsfördelning 

Studiens grundstenar som inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar, disposition, 

delar av metod, resultat och analys, diskussion, sammanfattning och källförteckning har vi 

författat tillsammans.  

 

Intervjuerna har vi delat lika mellan oss, Malin har genomfört 3 intervjuer och Frida likaså. Vi 

har båda närvarat på samtliga intervjuer utom en, som Frida gjorde via telefon. 

 

Malin har skrivit avsnittet tidigare forskning och transkribering av intervjuer, Frida har skrivit 

avsnittet om teori samt grunden till metod. 

 

Litteratursökning och genomgång av denna har vi genomfört tillsammans. 
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3. TEORIER 
Kommande del i uppsatsen avser att beskriva de teoretiska utgångspunkter som vi valt att 

använda i denna studie. Teorierna behandlar samverkan ur olika perspektiv.  

 

Teorier som studien bygger på är Berth Danermarks teori om samverkan och Jay Halls 

kompetensutvecklingsteori. Danermark är professor i sociologi vid universitetet i Örebro och 

har forskat kring arbetssättet samverkan. Hall är socialpsykolog med inriktning på relationer 

mellan människor i arbetslivet. 

3.1 Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer 

Exempel på kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer är skillnader i utbildning, därmed 

finns det indirekt olika sätt att se på problemen som kan uppstå i samverkansarbetet. När de 

samverkande parterna möts så blottläggs dessa skillnader. Det är svårt att förstå den andre 

parten om man inte har någon kunskap om vad som ligger bakom hans/hennes sätt att agera. 

För att en samverkan trots detta ska kunna genomföras så är det viktigt att alla som deltar i 

samverkansprojektet har en gemensam startpunkt, gemensamma referensramar och att de 

även utarbetar en gemensam metod för hur projektet ska genomföras. En annan viktig punkt 

som bör avhandlas i ett tidigt skede är hantering av eventuella hinder, det handlar om att 

medvetandegöra dem, försöka se möjligheter och inte hinder. Det slutgiltiga ansvaret för att 

ordna detta ligger på samverkansprojektets ledare. (Danermark:2004:12f, 28, Danermark & 

Kullberg 1999:36ff). 

3.2 Organisatoriska situationer/ Formella och informella regler 

Olika myndigheter som möts i samverkansprojekt styrs olika, detta kan leda till problem, som 

i sin tur kan följas av irritation och ineffektivitet. (Danermark:2004:32f, 35, Danermark & 

Kullberg 1999:36). De som sitter som representanter i det aktuella samverkansprojektet har 

inte alltid samma delegation på att fatta beslut, vissa har en reglerad delegation, andra har 

ingen alls. Detta kan bero på ett flertal orsaker, en orsak kan vara att uppgiften inte får 

delegeras enligt lag, en annan kan vara att förtroende saknas för den som sitter som 

representant för myndigheten i samverkansgruppen och en tredje kan vara personliga skäl 

som prestige och anseende eller att de som ingår i samverkansprojektet inte vill att beslut ska 

delegeras. (Danermark:2004:34ff). Vem som har hand om styrningen av projektet, 

ledningsfunktionen, är i många samverkansprojekt ofta otydligt, och detta är en av 
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anledningarna till att projekt ofta stupar. Problem dyker upp under arbetets gång och då 

behövs ledningen för att stötta arbetet. (Danermark:2004:10, 18f). 

3.3 Beslutsprocesser 

Faktorer som kan påverka är huruvida organisationen/myndigheten är politiskt styrd, vissa 

politiska partier vill inte samarbeta med andra. Ju mer politik, desto mindre frihetsgrad för 

inblandade arbetsgrupper. (Danermark:2004:36). Mandatet att fatta beslut bör diskuteras inom 

samverkansgruppen, så att alla vet varandras förutsättningar, många konflikter genom denna 

diskussion undvikas. (Danermark:2004:34ff). Andra faktorer som påverkar samverkan är 

formella och informella regler som t.ex. regelsystem, lagstiftning och avtal. Dessa formella 

och informella regler skiljer sig åt beroende på vilken myndighet/organisation som man 

arbetar på, och de styr därmed även samverkansarbetets funktioner. Exempel kan vara olika 

lagstiftning om sekretess. Det är dock en fråga som aktörerna bör diskutera i 

uppbyggnadsfasen, för att hitta ett fungerande sätt. Genom att i ett tidigt skede diskutera vilka 

lagar, och regler som styr arbetet går det att förebygga många missförstånd och problem. 

(Danermark 2003:43f). 

3.4 Inställning och förtroende 

Enligt Jay Hall är kompetensen en grundläggande plikt i ett fritt samhälle. (Hall 1988:25). 

Hans teori bygger på en kompetensprocess där samverkan är en del i processen för att 

utveckla ny kompetens i olika organisationer och myndigheter, två faktorer han nämner är 

engagemang och kreativitet. (Hall 1988:55ff).  

 

Kreativitet är den dimension där processen tar form, det är här man börjar se resultat, som 

man känner meningsfullhet och tillhörighet, och det är då ytterligare engagemang och vilja 

föds. (Hall 1988:95). Grundläggande i en organisation för att skapa kreativitet är att odla ett 

klimat där detta uppmuntras, ledningen måste våga tro på sin personal för att personalen ska 

våga kliva fram och visa vad den kan. (Hall 1988:96f). 

 

Den form av arbetsstyrning som väljs att bedrivas på respektive arbetsplats är den som sedan 

bildar en av flera byggstenar till det sociala klimatet. Det är detta klimat som avgör vilken 

stämning som råder på den aktuella arbetsplatsen, om där råder ineffektivitet eller om där föds 

ny kreativitet. Detta kan stimuleras på olika sätt, en faktor är tydlighet, att veta vem som gör 

vad, en annan är ärlighet, att inte ha någon dold agenda eller dolda syften, en tredje är 
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uppmuntran och känslan av att vara någon på arbetsplatsen, att betyda något. (Hall 

1988:102ff). 

 

En faktor som anses vara betydande är att människor känner att de gör något relevant i 

förhållande till sina kunskaper, detta genom att deras kunskaper utnyttjas på bästa sätt. En 

annan betydande faktor är det sociala klimatet såsom samhörighet, att de parter som 

samverkar har något gemensamt. För att detta ska vara möjligt så krävs det ömsesidigt 

förtroende och tillit mellan berörda aktörer, trygghet i organisationen skapar vidare 

engagemang hos de samverkande parterna. (Hall 1988: 84ff). 

3.5 Makt 

En faktor som alltid är viktig att ha i beaktande när det gäller samverkan är makt. Begreppet 

makt nämns enligt Danermark sällan i samverkanssammanhang, men dyker ofta upp under 

andra namn såsom autonomi, kontroll, handlingsutrymme, delaktighet och inflytande. Han 

poängterar att makt alltid är närvarande och att det ofta i samverkan sker i omedveten form. 

(Danermark 2005:9).  

 

Samverkan är resultatinriktat och detta innebär att de samverkande parterna måste dela 

makten för att nå fram till det önskvärda resultatet. (Hall 1988:59). Den som beslutar om att 

samverkan ska genomföras måste vara medveten om de maktförhållanden som råder i det 

aktuella samverkansprojektet och hos de aktörer som ska medverka i den aktuella samverkan. 

När en myndighet går in i en samverkansprocess så ger den frivilligt upp en del av sin 

formella makt, den överlämnas därmed till viss del till andra i samverkansprocessen. Detta för 

att skapa ett engagemang och en kreativitet hos de olika aktörerna, som då får en känsla av 

samhörighet, och därmed har en mer produktiv inställning till sitt arbete. Människor som kan 

påverka sin arbetssituation, både vad gäller beslut, vad som ska göras, tillvägagångssätt med 

mera, är i regel mer tillfredställda med sitt arbete, detta skapar en positiv anda och höjer i sin 

tur produktiviteten inom det aktuella området. Om den verkliga avsikten inte är att överlämna 

någon makt, eller om det inte genomförs som utlovat, så hämmas samverkansprocessen, den 

kan rent av stanna upp. (Hall 1988:60ff). 

 

Begreppet makt kommer delas upp i mindre enheter och presenteras i ett vidare perspektiv 

under tidigare forskning, Stenberg tar upp faktorer som hanterar olika aspekter av 

maktbegreppet. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Kommande del i uppsatsen avser att beskriva den tidigare forskning som har koppling till 

denna studie.  

4.1 Välfärd i Nacka 

Rebecka Stenberg är lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och är 

socialpsykologisk och processinriktad forskare som har undersöker interorganisatorisk 

organisering, samverkan som en imaginär organisering. Stenberg har genomfört en studie på 

en nätverksorganisation för organisationssamverkan mellan offentliga aktörer inom Nacka 

kommun. Nätverket kallas ”Välfärd i Nacka”, det kallas nätverk och inte projekt eftersom 

samarbetet inte är tidsbegränsat och aktörerna avser att samverka i all offentlig verksamhet de 

har emellan sig och inte enbart på specifika områden. (Stenberg 2000:4f.). 

 

För att samverkan ska fungera är faktorer som gemensam målsättning, gemensamt 

förhållningssätt och helhetssyn viktiga inslag. Stenberg beskriver problem som uppstod i 

samverkansprocessen mellan aktörerna i ”Välfärd i Nacka”, dessa var skillnad i synsätt, 

erfarenheter och språket mellan aktörerna, vilka kan leda till konflikter som bör lösas då 

samverkan annars kan bli svårgenomförligt, detta är några ämnen som kan diskuteras i 

styrgruppen av ett projekt. (Stenberg 2000:95).  

 

Slutligen tar Stenberg upp viktiga faktorer för samverkansprocessen, delaktighet, 

mångtydighet, legitimitet, stödstrukturer, tydliga roller och arenor för kommunikation. 

 

Delaktighet, inflytande och bemyndigande är viktiga inslag för att samverkansprocessen skall 

fungera. Viktiga förutsättningar för att skapa delaktighet är att samverkansprojektet har ett 

tydligt uppdrag som är erkänt och överenskommet mellan inblandade aktörer, vidare behövs 

också tydligt ledarskap som kan släppa ifrån sig makt. (Stenberg 2000:255). 

 

Det kan finnas en mångtydighet av definitioner för vad samverkan är. Detta kan skilja sig 

mellan aktörerna utan att för den delen innebära problem. Vad som är viktigt är att det finns 

arenor för att kommunicera om detta. Vad som dock bör avgränsa mångtydigheten är 

samverkans uppdrag. Stenberg poängterar att definition av samverkan bör ske på så låg 

organisationsnivå som möjligt då detta utesluter överblickande och helhetssyn och mer på 
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specifika förhållanden på verksamheten. Risker med mångtydighet är att inriktningen för 

samverkan blir otydligt och detta kan resultera i att verksamheten inte kommer igång, detta 

kan bidra med att samarbetare/aktörer känner osäkerhet inför samverkan och därmed inte 

vågar delta. (Stenberg 2000:256).  

 

Legitimitet innebär att aktörer samt deras medarbetare har ett visst manöverutrymme, vilket 

gäller oavsett organisationsnivå. För att detta skall fungera krävs auktorisation/mandat både 

ovanifrån samt att ge sådan till nästa organisationsnivå, eftersom att legitimitet inte går att 

kräva fram, den får man, gäller det att övertyga och motivera den aktör som man vill få 

legitimitet av. (Stenberg 2000:256f.).  

 

Stödstrukturer innebär organiserande för ömsesidigt risktagande och beroende. Med detta 

menas att varje inblandad organisation är lika beroende av varandra för att kunna uppnå sitt 

mål, dvs. utan de andra organisationernas inblandning blir det omöjligt att uppnå målet. 

Beroendet kan exempelvis bestå av resurser som den egna aktören inte har. Detta gör att 

organisationerna tvingas samverka. (Stenberg 2000:257). 

 

I ett samverkansprojekt finns flera aktörer, var och en med sin roll. För att samverkan skall 

fungera bör dessa roller och rollförväntningar vara tydliga. ”För att dessa skall uttalas krävs 

kommunikation både inom organisation och mellan organisationsnivåer om mandat och 

därmed makt”. (Stenberg 2000:259). Vad som bör diskuteras är vad som förväntas av varje 

organisation. I en samverkan är det positivt om aktörerna bidrar med olika kunskaper etc., 

vilket innebär att de också får olika roller i samverkandet, detta är något positivt men det bör 

uttalas och kommuniceras mellan inblandade aktörer. (Stenberg 2000:259). 

 

Som tidigare nämnts är kommunikation en viktig del i samverkansprocessen. Genom 

kommunikation kan aktörerna förhandla sig fram till hur samarbetet skall se ut, vad som är 

viktigt är att alla får komma till tals, på de olika organisationsnivåerna. Vid samverkan 

befinner sig sällan aktörerna vid samma plats. Arenor för kommunikation kan därmed vara 

arrangerade så som gemensamma utbildningar, konferenser, informationsdagar etc. Hemsidor 

och chattar, kan också vara en väg för kommunikation även om denna utesluter det personliga 

mötet. Vad som är viktigt att tänka på är vilken förutsättning/möjlighet aktörerna har att delta 

på möten, detta kan upplevas som en rättvisefråga. (Stenberg 2000:260f.). 
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4.2 En ny teoretisk modell för samarbete i offentliga sammanhang: ”The 

RDIC model” 

En studie gjord vid universitetet i Maastricht i Nederländerna tittar på den s.k. RDIC-

modellen, Resource Dependence Institutional Cooperation model, en modell som bygger på 

fyra olika sociologiska synsätt. De fyra synsätten är, nätverksteori, 

organisationsbeteendeteori, resursberoendeteori och nya institutionalismteori. 

Resursberoendeteori och ny institutionalismteori används ofta inom forskning som berör 

offentlig sektor. 

 

Utifrån fyra ovan nämnda teorier så fungerar RDIC-modellen enligt följande; 

Nätverksteorin står för samverkan, som är den första byggstenen i modellen. Samverkan 

börjar redan när olika parter kommer överens om att samverka kring en specifik faktor, som 

t.ex. en viss sjukdom, en viss företeelse på en arbetsplats. Viktigt att poängtera här är att det 

ska vara planerade möten, i definitionen ingår inte oplanerade möten och lösa avtal. Detta för 

att om teorin ska hålla så krävs det en viss uppföljning.  

 

Organisationsbeteendeteorin står för vilja och förmåga att samverka. För att ett 

samverkansprojekt ska fungera så krävs det av samtliga aktörer att de har både vilja och 

förmåga att samverka, annars så faller samverkan. Viljan kan både komma inifrån 

organisationen, men också vara ett utifrån kommande krav. Med detta menas att viljan kan 

vara något som driver den specifika aktören framåt, i krontrast mot detta så kan de utifrån 

kommande kraven bygga på bestraffning om samverkan inte fullföljs. Exempel på 

bestraffning kan vara vite eller böter.  

 

Resursberoendeteori står för beroende, mål, uppfattningar och resurser. För att nå uppsatta 

mål krävs medel, resurser. Exempel kan vara personal, ekonomiska medel, kunskap eller 

någon annan resurs som är nödvändig för att uppnå målen. När det gäller organisationer så 

styrs de av mål uppsatta av sina medlemmar. När det gäller samverkan mellan olika aktörer så 

är det viktigt att de har samma mål, och uppfattningar om hur detta mål ska uppnås, för att 

samverkan ska gå i lås. 

 

Många är de presentationer som gjorts av olika samverkansprojekt, och det har presenterats 

både för- och nackdelar med samverkan. En av de större brister som ofta gör att samverkan 

inte fungerar är att arbetsledningen för involverade samverkansaktörer ofta har en negativ 



 

19 

 

inställning till samverkan, vilken sprider sig ner i leden, och påverkar de tjänstemän som i 

praktiken ska genomföra den aktuella samverkan. De lösningar som finns på detta problem är 

oftast inte tillfredsställande och för inte samverkansprojektet framåt. Något som bör utvecklas 

är de modeller som finns för motivation inom samverkansprojekt.  

 

Uppfattningen om vardera samverkansparter är av betydelse för att samverkan ska fungera, 

likaså beroende, om någon part är beroende av någon annan eller om den kan fatta 

självständiga beslut. Vad som visar sig i forskning är att de parter som har en mer positiv bild 

av varandra, och deras respektive roller i samverkansprojektet, har större vilja att samverka 

och därmed större chans att faktiskt lyckas med samverkan.  

 

De institutioner som finns i samhället är de som lägger ramen för hur arbete på olika nivåer 

ska se ut. Exempel på institutioner som har stark påverkan på samhället är skrivna och 

oskrivna regler, juridisk lagstiftning och skrivna avtal. Dessa påverkar i sin tur i vilken grad 

en myndighet/organisation är beroende av ytterligare en part. Olika myndigheter lyder under 

olika lagstiftning t.ex. Vad som alltid bör tas i beaktande vad gäller detta är både de 

ekonomiska och de sociologiska faktorerna. (De Rijk, van Raak, & van der Mende, 

2007:1103-1116).  

4.3 Otydlighet, komplexitet och föränderlighet i att delta i samverkan. 

Siv Vangen är lektor vid universitet i Strathclyde business school och Chris Huxham är 

professor i företagsledning vid samma universitet. Enligt denna studie finns en uppsjö av 

variationer av samverkansprojekt, och därmed även olika viktiga faktorer. Exempel på 

faktorer som är värda att diskutera är; utveckling både vad gäller landsbygd och städer, 

ekonomisk utveckling, hälsobefrämjande faktorer, social service, drogmissbruk, fattigdom, 

säkerhet, samhällsomsorg, bostäder m.m. Det är inte alltid som samverkan fungerar, och det 

kan bero på en mängd orsaker, men resultatet blir ofta att arbetet tar längre tid än beräknat. De 

omständigheter som verkar vara genomgående i de flesta samverkansprojekt som stupar är att 

det råder brist på förståelse för varandras professioner, språk, kulturer och 

organisationsuppbyggnad. Det har även varit svårigheter i att se den andres oundvikliga 

förhinder och att därifrån försöka hitta andra utgångar. Andra svårigheter har även varit att 

bygga förtroende för varandra, att arbeta med varandra över professionsgränser, att chefer inte 

velat släppa ifrån sig makten och att arbetet inom samverkansgruppen därmed avstannat. 

(Vangen & Huxam: 2007, 771-806). 
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4.4 United we stand? Samverkan som ett medel för att identifiera barn och 

vuxna i riskzonen.  

Artikeln handlar om samverkan och vilken grad samverkan ökar möjligheten att identifiera 

barn och ungdomar i risk samt om samverkan ökar anmälningsfrekvensen hos organ som 

arbetar med barn och unga. Artikeln är skriven av Stefan Wiklund fil. dr. i socialt arbete på 

institutionen för socialt arbete på Stockholm universitet. Artikeln bygger på en studie 

genomförd på 100 mellanstora kommuner i Sverige under 2001-2002. Intervjuarna använde 

sig av frågeformulär, för att öka reliabiliteten arbetade de utifrån en omfattande manual, 

respondenterna hade en mellanchefsposition. Frågeformuläret behandlade frågor om 

kommuners samverkan med följande aktörer; barnomsorg, skola, barn- och 

ungdomspsykiatrin, hälso- och sjukvård, polis etc. Resultaten visade att samverkan mellan 

kommun och skola var mest förekommande, mindre förekommande samverkan var det mellan 

barnomsorg och barn- och ungdomspsykiatrin. De aktörer där förekomsten av samverkan var 

minst var mellan polis och barnomsorg. Vad som understryks är att barnomsorgen är de som 

har störst insyn hos barn och unga eftersom att de generellt sett träffar alla barn. Wiklund 

refererar till en studie gjord av Lagerberg (2001), den visar att det finns ett stort glapp mellan 

ärenden där det finns misstanke samt hur många ärenden som det görs anmälningar på 

gällande barn/ungdom i risk.  

 

Wiklund kommer fram till att socialtjänstkontor som i hög grad samverkar med barnomsorgen 

har betydligt färre anmälningar om barn i risk, och att socialtjänstkontor som i hög grad 

samverkar med skola också har färre anmälningar om ungdom i risk. Detta visar på att 

samverkan har en betydande inverkan på anmälningsfrekvensen. Wiklund påpekar att detta 

kan bero på att socialtjänstkontor med få anmälningar är mer benägna att samverka med andra 

organ medan de med hög anmälningsfrekvens är alltför belastade med arbete för att 

samverkan, detta skulle resultera i en ännu tyngre arbetsbörda. En annan aspekt av resultatet 

är att de socialtjänstkontor med högre grad av samverkan med andra organ lyckades filtrera 

bort de ärenden som inte var relevanta för inblandning av socialtjänsten, genom exempelvis 

enklare rådgivning. Andra slutsatser som Wiklund drar är att samverkans positiva effekter 

behöver utredas och forskas mer på, för i dagens läge lägger myndigheter ner mycket pengar 

på att samverka utan att det egentligen är bevisat vara ett bra arbetssätt att undvika att barn 

och ungdomar inte får den hjälp de behöver eller har rätt till. (Wiklund 2006:202-210).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Kommande del i uppsatsen avser att redovisa vårt resultat, och vi kommer även att genomföra 

vår analys i detta kapitel. Resultatet och analys presenteras utifrån studiens uppsatta 

frågeställningar. Resultatet vävs samman med de teman som presenteras under de teoretiska 

utgångspunkterna samt utifrån tidigare forskning. 

5.1 Vilka förutsättningar anser aktörerna är betydande för att möjliggöra en 

samverkan? 

En förutsättning för att möjliggöra samverkan är enligt en respondent att samtliga 

samverkande aktörer har lika inflytande i verksamheten, hon uttrycker följande;  

 

”Att man i landstinget tror man kan diktera vad kommunerna ska göra och det där kan aldrig bli 

samverkan, det blir bara processer som krymper och sen hamnar man i diskussioner om vem 

som har tolkningsföreträde och vems sanning som är mer viktig än den andres sanning och det 

tror jag inte på”. (socialchef, 081119). 

 

Ett av landstingsråden anser att kommunerna varit överens om tillsammans med landsstinget 

att unga vuxna är en grupp som behöver mer insatser. Enligt socialchefens utsaga finns en 

tendens hos landstinget att diktera över kommunerna, hon menar vidare att detta är en 

process som endast kan krympa. Detta är en risk vid samverkan mellan myndigheter. 

(Denvall & Jacobson 2007:145). Landstingsrådet upplever däremot att båda aktörerna varit 

med i beslutsprocessen. Att aktörerna har skilda åsikter kan vara ett tecken på att kommunen 

upplever sig ha mindre inflytande samt mindre delaktighet i samverkan med landstinget. 

Socialchefens upplevelser av landstinget kan bero på huruvida landstinget är beredda på att 

släppa ifrån sig makt, något som tidigare forskning anser nödvändigt för att samverkan ska 

ske. (Stenberg 2000:255). Omständigheter som kan påverka hur en samverkan kommer att 

fungera kan handla om element som att ha en gemensamt utarbetad metod för hur ett projekt 

ska genomföras. (Danermark:2004:12f, 28, Danermark & Kullberg 1999:36ff). Detta kräver 

att aktörerna tillsammans arbetar fram metoden, brister i denna process kan få effekter på 

fortsatt samarbete. Utan gemensamma utgångspunkter kan onödiga konflikter och hinder 

uppstå. Samtliga aktörers inflytande i ett projekt är därför av största vikt.  
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En annan förutsättning är att det finns en positiv inställning till samverkan, ”inställningen hos 

de berörda aktörerna är viktig, det är mycket mer personbundet än vad man någonsin kan 

tro”. (socialchef, 081119). Fyra respondenter menar att det måste finnas en vilja och ett 

engagemang för att samverkan ska fungera.  

Ett av landstingsråden uppger att ” det har varit en väldigt häftig resa för att alla har varit så 

positiva”. (Landstingsråd 081117). Hon säger också:  

 

”Landstinget i Kalmar har ingen god ekonomi, Kalmar kommun har ingen god ekonomi, vi 

måste, vi måste hitta lösningar och det går och det är mycket roligare, alltså när man ser 

resultaten så är det himla mycket roligare, så det är bara vinna-vinna koncept.” 

(Landstingsråd, 081117).  

 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är enighet om att det handlar om att de flesta 

har viljan till att samverka. Enligt Hall är engagemang och vilja viktiga förutsättningar i en 

samverkan. Trygghet är en annan faktor, detta för att de som arbetar praktiskt med projektet 

ska våga anta nya utmaningar, och blicka framåt. Även detta styrks av Hall. (Hall 1988:95ff). 

Det kan dock vara svårt att uttala sig om detta i förhållande till detta projekt, då det ännu inte 

finns några personalgrupper att tala om. Viljan, engagemanget och förmågan att samverka kan 

påverkas av olika maktaspekter såsom inflytande, delaktighet, handlingsutrymme, kontroll 

och autonomi. (Danermark 2005:9). För att ett samverkansprojekt ska löna sig för den 

enskilda myndigheten krävs en möjlighet att delta i planering av projektet. Landstinget är 

huvudmän för projektet men detta innebär inte att de ska ha enväldigt styre över 

verksamheten, viktigt är därför att parterna kan dela med sig av makten. Risker med att en 

aktör är huvudman för ett projekt är att det kan uppfattas som att de ”äger” projektet mer än 

de andra aktörerna som också finansierar projektet.  

 

Kommunikationen mellan deltagande aktörer nämns också som en viktig förutsättning. Alla 

sju respondenterna nämner att mötesplatser för kommunikation är viktiga inslag i 

samverkansprocessen. Två respondenter uttalar att det är viktigt generellt sett, att aktörer möts 

och diskuterar generella frågor och inte bara vid uppkomna problem. Genom kommunikation 

ökar förståelsen och kunskapen om varandra och detta bidrar till att samverkan blir mer 

genomförbart, en respondent uttrycker sig som följande; 
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”Jag tror bara det att man har samma utbildning, samma sätt att kunna mötas gör ju att det blir 

mycket lättare att dem kommer rätt till det dem behöver hjälp med så att en gemensam bas att 

stå på sen har vi ju olika professioner med oss, det finns olika utbildningar i botten men det som 

grund och samma information och utbildning tillsammans sen gör ju att det blir en stark grupp 

som snabbt kan se vartåt det lutar”. (chef, 081127). 

 

Skillnader i synsätt, arbetssätt och språk kan leda till missförstånd och 

kommunikationssvårigheter mellan aktörerna. Danermark och Kullberg bekräftar att skilda 

utbildningar kan skapa vara en svårighet i samverkan, då det är svårt att förstå den andre 

parten om man inte har någon kunskap om vad som ligger bakom hans/hennes sätt att agera. 

(Danermark & Kullberg 1999:36ff).  

 

Fyra respondenter nämner vikten av att aktörerna har en gemensam bas att stå på, den kan 

enligt Stenberg skapas exempelvis genom gemensamma utbildningar. (Stenberg 2000:260f). 

Respondenterna och teorin tar upp gemensamma utbildningar som ett sätt att skapa 

gemenskap och samhörighet i den samverkande gruppen, detta kan skapa en god 

utgångspunkt för samarbetet genom att alla hör och ser samma sak samtidigt. Ingen utbildning 

har ännu anordnats eftersom verksamheten inte uppstartats vid det tillfälle som intervjuerna 

genomfördes. Andra mötesplatser för kommunikation mellan aktörerna fanns ännu inte, 

någon specifik styrgrupp hade vid tidpunkten inte skapats, trots skilda meningar kring just 

uppfattningen om styrgrupp fanns eller ej. Intervjupersoner på landstinget respektive 

kommunen uttrycker olika syn på projektet Unga vuxna. Av de personer som intervjuats 

framkom det att kommunikationen mellan aktörerna varit bristfällig, enligt Danermark bör 

hantering av eventuella hinder avhandlas i ett tidigt skede, det handlar om att medvetandegöra 

dem, försöka se möjligheter och inte hinder. Det slutgiltiga ansvaret för att ordna detta ligger 

på samverkansprojektets ledare. Vem som har hand om styrningen av projektet, 

ledningsfunktionen, är i många samverkansprojekt ofta otydligt, och detta är en av 

anledningarna till att projekt ofta stupar. Problem dyker upp under arbetets gång och då 

behövs ledningen för att stötta arbetet. (Danermark:2004:12f, 18f, 28, Danermark & Kullberg 

1999:36ff). Vi kan utifrån respondenternas svar utläsa en otydlighet i vem som ansvarar och 

styr projektet och detta kan leda till svårigheter längre fram. 

 

Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna beskrivs som en förutsättning för 

samverkan att fungera, detta instämmer fem respondenter i. Två respondenter menar att 
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aktörerna inte ska diskvalificera varandra, för då kommer man ingenstans i samverkan, om 

man undergräver varandras roller och uppdrag. ”Det är liksom, överhuvudtaget så är det 

viktigt att man tror på varandra på något sätt.” (samordnare/projektledare för Unga vuxna 

081119). En av dessa respondenter menar att berörda aktörers medarbetare bör sluta raljera 

om varandra, för att även om det är på skoj kan detta påverka att en jargong lever kvar hos 

aktörerna. Respondenten drar ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck; hon berättar hur hon 

talat med en kollega angående att hon snart ska byta från landstingsråd till kommunpolitiker 

och vederbörande reagerade genom att säga ”Men hur känns det att gå ner sig?”. 

(landstingsråd, 081117). Om det finns en sådan bild av kommunen på landstinget menar 

respondenten att samverkan blir problematisk. Inställningen hos respondenterna tyder på att 

det finns en uppmärksammad problematik i hur respektive aktörer ser på varandra. Faktum 

återstår dock att det fortfarande finns tendenser att tala nedlåtande om varandra och frågan är 

hur man kan komma förbi detta? Ett första steg kan vara att just uppmärksamma att det 

faktiskt finns ett problem i detta men för att komma vidare krävs ytterligare krafttag, något 

som inte går att utläsa utifrån respondenternas svar.  

 

Skillnader i status hos aktörerna är något som lyser igenom i respondenternas berättelser, om 

det finns en inställning att ”man går ner sig” vid byte av myndighet/organisation, är 

aktörernas bild sinsemellan negativ. Detta kan hämma en samverkansprocess. Det är av vikt 

att aktörerna respekterar och bekräftar varandras kompetens och detta är något som 

respondenternas utsagor tydliggör. Det sociala klimatet är en faktor som skapar samhörighet 

mellan aktörerna. För att detta ska vara möjligt så krävs det ömsesidigt förtroende och tillit 

mellan berörda aktörer. Finns det trygghet i detta så skapar det vidare engagemang hos de 

samverkande parterna. (Hall 1988:90ff). Att komma förbi ett ”Vi och Dom”-tänk kan vara ett 

steg i riktningen mot framgångsrik samverkan. 

 

En annan förutsättning samtliga respondenter påtalar är att samverkan bör ske på alla 

organisationsnivåer. En respondent vidhåller att samverkan bör börja på gräsrotsnivå, d.v.s. så 

nära verkligheten och brukarna som möjligt, på så sätt kan man se de faktiska behoven som 

brukarna/klienterna har. Fyra respondenter anser att samverkan måste fungera på 

tjänstemannanivå för att annars kan inte beslut som politiker fattat genomföras. En respondent 

menar att det måste fungera i alla led annars blir samverkan svårgenomförligt, hon uttrycker 

sig på följande sätt,  
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”Det är väldigt viktigt att våra politiker kan samverka mellan kommun och landssting annars så 

fungerar det inte men det är lika viktigt att man ”ute” för den enskilda patienten oavsett om 

man jobbar i kommun eller landssting också kan samverka, det måste fungera hela vägen”. 

(chef på landsstinget, 081127).  

 

Vikten av att alla organisationsnivåer är med i samverkansprocessen är något som samtliga 

respondenter påtalar, men de har lite olika motiveringar till detta. Stenberg poängterar att 

definition av samverkan bör ske på så låg organisationsnivå som möjligt då detta utesluter 

överblickande och helhetssyn och mer på specifika förhållanden på verksamheten. (Stenberg 

2000:256). Detta resonemang håller en respondent med om och uttrycker en skepsis till att 

samverkan sker uppifrån och nedåt, hon anser att samverkan bör styras av verklighetens 

behov och inte av trender. Vad som framkommer av projektet ”Unga vuxna” är att beslut om 

denna verksamhet är taget på politisk nivå. Både landsting och kommuner är politiskt styrda 

myndigheter men detta behöver inte utesluta inblandning av brukarna/klienter. Att engagera 

brukarorganisationer till att definiera vad deras egna ”grupp” är i behov av kan vara en styrka 

i samverkansprocessen, detta för att då utgår arbetet från deras behov. Två respondenter tar 

upp vikten av delaktighet från brukarorganisationer men kan inte hänvisa till 

brukarorganisationer som deltagit i planering av projektet.  

 

En annan aspekt är att de som sitter som representanter i det aktuella samverkansprojektet inte 

alltid har samma delegation på att fatta beslut, vissa har en reglerad delegation, andra har 

ingen alls. Detta kan bero på många saker, exempel är att uppgiften inte får delegeras enligt 

lag, förtroende saknas för den som sitter som representant för myndigheten i 

samverkansgruppen. (Danermark:2004:34ff). En intervjuperson uttrycker sig på följande sätt; 

 

”Jag tror att man från båda parter verkligen måste känna att man har för det första mandat att 

diskutera kring samverkan, för ibland kan det vara så att man träffas och så blir det ’ ja men det 

här kan inte jag bestämma, utan då måste man gå hem och förankra och så’. (Landstingsråd, 

081117). 

 

Vad som nämns som viktigt är att de som ska planera projektet har mandat att fatta beslut för 

den egna myndigheten, vilket gör att det naturligt faller på chefsnivå, men dessa bör i sin tur 

lyssna in åsikter från den egna personalgruppen samt förankra beslut som fattas med dessa så 

att de känner delaktighet och inflytande i planering av samverkansprojektet. Enligt 
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Danermark är det viktiga dock inte att representanter har samma delegation utan att det är 

uttalat vad var och en kan besluta om så inga onödiga missförstånd och konflikter uppstår. 

 

En förutsättning för att samverkan ska fungera är att det finns tydlig rollfördelning mellan 

aktörerna. En respondent anser att det bör finnas en tydlig uppdelning över vem som gör vad, 

detta för att det som aktörerna samverkar om ska hålla ihop.  

 

”Vilka ansvarsbitar man har var och en, det är viktigt och det är ju viktig att man är villig att 

satsa tillräckliga resurser från alla håll både ekonomiskt och kompetens, och att man verkligen 

håller det”. (kommunpolitiker, 081125). 

 

En annan respondent beskriver hur man kan göra för att tydliggöra rollerna; ”För att dessa 

skall uttalas krävs kommunikation både inom organisation och mellan organisationsnivåer 

om mandat och därmed makt”. (Stenberg 2000:259). Vad som bör diskuteras är vad som 

förväntas av varje organisation. I en samverkan är det positivt om aktörerna bidrar med olika 

kunskaper etc., vilket innebär att de också får olika roller i samverkandet, detta är något 

positivt men det bör uttalas och kommuniceras mellan inblandade aktörer. (Stenberg 

2000:259). Respondenterna har inga konkreta förslag eller exempel på hur man kan gå 

tillväga för att tydliggöra var och en aktörs roll i samverkan men hon bekräftar ändå det som 

Stenberg säger. Respondentens brist på konkreta förslag synliggör en osäkerhet kring 

rollfördelningen inom samverkansprojektet, respondenten menar att tydlighet kring 

uppdelning är en fördel om samverkan ska hålla ihop.  

 

Tre respondenter uppger att landsting och kommun ska gå in med lika stora ekonomiska 

resurser, men vem som ska stå för vilken kostnad är ännu oklart, en av dessa uppger att 

uppdelning av kostnader fördelas på så vis att en part ansvarar för lokal medan den andra 

parten ansvarar för personal. En av dessa respondenter uttrycker det som följande; 

 

”En bärande tanke har ändå varit att landstinget ska stå för personalansvaret och så och det 

finns det en hel del fördelar i, men därmed inte sagt att det bara skall vara landstingsanställda 

som ska jobba där, så va, men det, alltså från början så handlade detta mycket om att komma 

förbi sekretessvårigheter ”. (samordnare/projektledare för Unga vuxna, 081119).  
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Risker med att dela upp ansvar på personal och lokal är att arbetet då riskerar att 

genomsyras mer av den ena aktörens perspektiv i arbetet med klienterna och det kan 

försvåra inblandning från andra aktörer, är det också en slump att det talas om att det ska 

vara projektets huvudman som skall bistå med personal? Den inställningen att 

uppdelningen ska se ut på detta sätt är dock inte generell hos respondenterna utan har 

uttalats av några få.  

 

Sekretess anser en annan respondent också som ett problem, hon påstår att det skapar 

barriärer mellan aktörer. En respondent nämner ett sätt att kringgå sekretessen, hon menar 

att  

 

”Klienten fick skriva på ett kontrakt vid besök om att personal fick tala med vissa personer 

utanför den egna organisationen, då skriver man under alltihopa, så bryts sekretessen.” 

(landstingsråd, 081117).  

 

Det som respondenterna uttrycker som problematiskt när det gäller formella och informella 

regler är olika lagstiftning kring sekretess. Deras uppfattningar ser dock olika ut. Att lösa 

sekretessen genom att dela på ekonomiskt ansvar genom att en aktör har enväldigt ansvar för 

personal, ställer vi oss frågan hur mycket samverkan det egentligen blir? Kan detta försvåra 

för de andra aktörerna att få inflytande i verksamheten? Samtidigt handlar det om etiska 

överväganden som aktörerna ställs inför om klienternas ärende ska handläggas mellan olika 

myndigheter, är det etiskt korrekt att låta denna skriva på kontrakt som medger att ärendet 

samtalas mellan aktörerna? Dessa överväganden är viktiga att landstinget och kommunen 

diskuterar för att komma fram till något som gynnar klienten, för det borde enligt oss vara 

dennes åsikt och önskemål som styr samverkan.  

5.2 Vilka hinder kan uppstå i en samverkansprocess? 

Ett hinder för samverkan som socialchefen nämner är den självtillräcklighets-kultur hon 

tycker sig skåda inom den egna organisationen. Denna kultur beskriver hon som lätt 

bekymmersam, eftersom att med en sådan kultur blir det svårt att samverka med andra 

aktörer, då den egna organisationen sluter sig från omvärlden och blir som en ”värld i 

världen”. Hon anser att samverkan inte är en byråkratisk lösning utan ett livsperspektiv som 

kräver sin modell.  
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Stenberg talar om stödstrukturer, vilka hon beskriver som ett organiserande för ömsesidigt 

risktagande och beroende. Med detta menas att varje inblandad organisation är lika beroende 

av varandra för att kunna uppnå sitt mål, dvs. utan de andra organisationernas inblandning blir 

det omöjligt att uppnå målet. (Stenberg 2000:257). Socialchefens uttalande om 

självtillräcklighets-kulturen kan därför komma att bli ett hinder för samverkan. Om en 

myndighet anser sig fullkomlig kanske det saknas en självinsikt i organisationen och man 

kanske inte ser brister som kan avhjälpas genom samverkan med andra aktörer. Det bör finnas 

ett tydligt behov och insikt i att den egna myndigheten inte uppfyller sina mål utan samverkan 

med utomstående. Hall tar upp vikten av att människor känner att de gör något relevant i 

förhållande till sina kunskaper, att deras kunskaper utnyttjas på bästa sätt för att samverkan 

ska fungera. (Hall 1988:84ff). Att förneka betydelsen av andra myndigheters inblandning 

skulle vara att förneka ett helt perspektiv på social/psykisk ohälsa samt den yrkesgrupp som 

arbetar med detta. Frågan är då om man inte förminskat graden av komplexitet hos människan 

och av samhället? Själva grundbulten i samverkan som arbetssätt är att olika kompetens kan 

bidra med sin kunskap och genom att olika människobehandlande myndigheter arbetar mot 

samma mål kan fallgroparna runt individen fyllas igen och på så sätt ökas den enskildes 

förutsättningar. Men för att detta ska vara möjligt bör aktörerna erkänna betydelsen av annan 

kompetens.  

 

Myndigheters ekonomiska situation beskrivs som ett relativt förekommande hinder för 

samverkan, då ekonomin ofta är stram på både landstinget och kommunen. En respondent 

berättar om två kommuner i Kalmar län som inte kunde gå med p.g.a. av ekonomiska skäl, då 

kallade man till möte där alla kommuner som gått med i ”Unga vuxna” fick berätta om hur de 

hade gått tillväga, vilka fördelar som fanns med projektet, hur de gjorde för att klara sin 

ekonomi. Respondenten påstår att ingen av de andra kommunerna har upplevt de kommuner 

som inte gått med som svikare utan tankarna har hela tiden varit ”Hur löser vi det här? Vi 

måste fixa det, det finns en motivation och det är viktigt”. (Landstingsråd, 081117).  

 

En annan respondent uttrycker;  

”I uppstarten av Unga vuxna var det faktiskt inte alla kommuner som tagit ställning ordentligt 

och gått med än och då är det ju lite jobbigt för då faller det ju på vissa håll, det kan ju fungera 

jättebra i de kommunerna som är med men vitsen är ju ändå att alla skulle vara med”. 

(kommunpolitiker, 081125).  

 



 

29 

 

Denna person uttrycker en annan åsikt än förgående respondent. Här framkommer det en 

viss irritation på att alla kommuner inte gått med i projektet och att själva tanken med 

projektet från början var att alla skulle gå med. Frågan man kan ställa sig är hur de 

kommuner som avböjde till att delta i projektet upplevde maktpositionen då alla kommuner 

som bestämt sig för att delta försöker övertyga dem att gå med i projektet.  

 

Respondenternas uttalanden skiljer sig från varandra. I uttalandet från landstingsrådet finns en 

positiv inställning, hon uppger att resterande kommuner som har gått med i ”Unga vuxna”, 

tillsammans med landstinget, har försökt att motivera och övertyga de kommuner som varit 

tveksamma till projektet. Kommunpolitikerns uttalande visar på en viss besvikelse att inte alla 

kommuner ställer upp för projektet, detta kan skapa konflikter och de kommuner som inte haft 

möjlighet att ställa upp från början kan uppleva en yttre press från omgivande kommuner och 

landstinget. Faktorer som kan uppkomma i en ytlig samverkan är t.ex. misstänksamhet och 

passivitet. Orsaker till ytlig samverkan kan vara att dessa aktörer upplever att deras 

deltagande efterfrågas av ekonomiska skäl och inte utifrån faktiska behov och/eller 

kompetens. (Stenberg 2000:257, De Rijk, Van Raak & Van der Mende, 2007:1103-1116, Nr 

8).  

 

En respondent anser att;  

”Min budget just nu är egentligen ganska oväsentlig för att vi hade den ideologin med oss att 

hjälps man åt blir det billigare för alla långssiktigt istället för att man från början gjuter sig fast i 

kostnadsfördelning.” (socialchef, 081119).  

 

Detta resonemang styrks även av en annan respondent som menar att svårigheter med 

samverkan inte alltid handlar om ekonomi, inblandade parter måste vara med från början.  

 

Respondenterna visar på en medvetenhet om att myndigheterna måste gå samman för att klara 

av sina uppdrag och verksamhetsmål. (Stenberg 2000:257). Fyra av sju respondenter ser 

ekonomi som det största hindret till att samverkan ska fungera. Risken med detta resonemang 

är att aktörerna fastnar på just denna punkt och kan då få svårigheter att se bortom detta. Två 

respondenter menar att om man först diskuterar kring den ideologiska grunden så löser sig så 

småningom även den ekonomiska frågan. Den första respondenten motsäger sig en aning då 

hon inleder med att tala om den dåliga ekonomin samtidigt som hon menar att aktörerna 
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måste hitta lösningar och att det är ett vinna-vinna koncept, vad grundar hon detta på? 

Uttalandet uppfattas mer som en nödlösning än en genuin vilja att samverka.  

Ett hinder för samverkan kan vara motsträviga åsikter och viljor hos beslutsfattare på vardera 

myndigheten. Detta är dock något som majoriteten av respondenterna inte märkt av. En 

respondent talar om samarbetet och en likvärdig syn bland politikerna; 

 

”Jag tycker att vi har lika, trots olika partitillhörighet, det tror jag nog vi har ändå hittat en 

gemensam grund, så upplever jag det. Sen kanske de inte upplever det så men jag upplever det 

så.” (landstingsråd, 081117). 

 

Ett annat möjligt hinder i samverkansprocessen är de långsamma beslutsprocesserna på 

myndigheterna. Fyra respondenter menar att beslutsprocesserna inte alltid är snabba och 

smidiga när man arbetar med samverkan, i kommunerna finns det lite närmare till beslut än i 

landstinget eftersom det är så många nivåer i landstinget och att de är mer toppstyrda. Två av 

dessa uttrycker följande; 

 

”Sen är det långa processer när man jobbar i samverkan, det är ju så att beslutsprocesserna är 

inte så snabba alla gånger, Landstinget är ju stort, det är lite närmare till beslut i kommunerna, 

Det är så många nivåer i landstinget”. (2 samordnare/projektledare för Unga vuxna, 081119).  

 

En respondent menar att de politiska signalerna är viktiga, dessa visar vilken riktning det hela 

ska åt. Detta talar för att de politiska besluten är styrande och därmed viktiga i 

myndigheternas arbete. Risker med att enbart förlita sig på politikernas beslut är att 

personalens kunskap och erfarenheter förbises. Kommunikationen mellan de olika 

organisationsnivåerna är därför central. På så sätt kan en myndighet bli mer enig i de 

avgörande besluten, vilket kan underlätta samarbete och trivsel på arbetsplatsen, 

förändringsprocesser blir på så sätt mer hållbara och allmängiltiga dels inom den egna 

myndigheten men också i samverkan med andra aktörer. Detta vidhåller Hall vad gäller 

människor som kan påverka sin arbetssituation, både vad gäller beslut, vad som ska göras, 

tillvägagångssätt med mera, är i regel mer tillfredställda med sitt arbete, detta skapar en 

positiv anda och höjer i sin tur produktiviteten inom det aktuella området. (Hall 1988:60ff).  

 

Respondenterna är eniga om att beslutsprocessen är långsammare på landstinget p.g.a. fler 

nivåer och mer toppstyrning. Detta kan vara en fråga om makt, dels beroende på partipolitisk 
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tillhörighet samt plats i makthierarkin. Både kommun och landsting är politiskt styrda och 

Danermark menar att ju mer politiskt styrd en myndighet/organisation desto mindre 

manöverutrymme har tjänstemännen på dessa. Då organisationsnivåerna är många kan 

beslutprocessen bli långsam. Danermark nämner vidare att olika partier kan ha svårt att 

samarbeta och enas. (Danermark:2004:36). Detta är dock inget som ett av landstingsråden 

upplevt som ett problem. Om den verkliga avsikten inte är att överlämna någon makt, eller om 

det inte genomförs som utlovat så hämmas samverkansprocessen, den kan rent av stanna upp. 

(Hall 1988:60ff). Samverkan mellan två stora myndigheter är en komplicerad process som tar 

tid. Det ska fungera i många led både ”på golvet” och ändå upp på politikernivå. Eftersom 

personer har olika roller på en myndighet kan dessa även skilja sig i åsikter och viljor. Ett 

starkt samarbete krävs och en tydlig kommunikation dem emellan. Det är också centralt att 

aktörerna är villiga att jämka för att komma fram till beslut som accepteras av samtliga 

myndigheter som deltar i samverkan.  

5.3 Vilka strategier använder sig aktörerna av i samverkan med andra 

myndigheter? 

Strategier för att skapa en fungerande samverkan är att hitta sätt att tänka tillsammans och lära 

av varandra, respondenterna nämner olika sätt för hur man kan göra detta. Fyra respondenter 

uttrycker vikten av att tänka tillsammans och lära av varandra. En av dessa respondenter tar 

upp ett exempel från tidigare erfarenhet där hon satt i en ledningsgrupp med representanter 

från alla inblandade aktörer; 

 

”Vi träffades och delade bilder, det var så det började, vi sa om någon av oss här, hade något 

problem som man såg hade bärhet för helheten, där brukarna skulle må bättre av samverkan, då 

gick vi till våra möten och sedan arbetade vi med ostörda berättelser, alltså man fick berätta ”så 

här är det för oss, det här ser jag” och sedan la man många bilder på bordet så man fick en 

större gemensam bild för då kunde man också utforska mellanrummet mellan bilderna”. 

(socialchef, 081119).  

 

Socialchefen talar utifrån en lång erfarenhet av samverkansarbete. Hon menar att behovet hos 

klienterna bör styra samverkansarbetet och inte en trend som är uppifrånstyrd. Genom att dela 

med sig av bilder från sin egen arbetsplats och från sina anställda och klienter kan man 

komma åt kärnan i problemet och på så sätt skräddarsy en verksamhet för en specifik grupp 

människor. Genom att aktörerna delar med sig av bilder skapas förståelse och kunskap om 
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varandras verklighet och dagliga arbete. Denna strategi som socialchefen talar om menar hon 

ger en långsiktigt och hållbar samverkan, eftersom att ”korten läggs på bordet” och samtliga 

aktörer lär sig kommunicera och hitta alternativa vägar för samverkan. En faktor som är viktig 

är det sociala klimatet såsom samhörighet, att de parter som samverkar har något gemensamt. 

För att detta ska vara möjligt så krävs det ömsesidigt förtroende och tillit mellan berörda 

aktörer, trygghet i organisationen skapar vidare engagemang hos de samverkande parterna. 

(Hall 1988:90ff). När de samverkande parterna möts så blottläggs dessa skillnader. Det är 

svårt att förstå den andre parten om man inte har någon kunskap om vad som ligger bakom 

hans/hennes sätt att agera. (Danermark:2004:12f, 28, Danermark & Kullberg 1999:36ff). 

Detta är något som två andra respondenter talar emot. Dessa två menar att det är viktigt att 

projektet kommer igång och att andra eventuella parter kan tillkomma efterhand. 

Samordnaren/projektledaren uttrycker sig som följande; 

 

”Vad som känns primärt nu är att komma igång, så att vi inte bara pratar utan, ja men alla dom 

här tänkbara samverkanspartners i brukarorganisationer, andra förvaltningar, försäkringskassan, 

arbetsförmedling, typ kyrkligt verksamhet, fritidsverksamheter och så, alltså alla dom ska vi ju 

etablera kontakt med det finns ju med dom i olika grad redan ute i kommunerna, men man 

måste igång och komma ut för att sen spreta ut tänker jag i det här läget.” 

(samordnare/projektledare för Unga vuxna, 081119). 

 

De ovan nämnda citaten visar skillnader i synsätt vad gäller samverkan. Socialchefen menar 

att det är av stor vikt att samtliga aktörer deltar från början, hon anser vidare att det är 

”verkligheten” som bör styra insatserna, inte trender. En av projektledarna menar att viktigt i 

detta skede är att komma igång med verksamheten, och menar att övriga aktörer kan 

tillkomma senare. Danermark och Kullberg menar att alla berörda parter bör ha en gemensam 

startpunkt, gemensamma referensramar och en gemensamt utarbetad metod för hur projektet 

ska genomföras. Utan dessa förutsättningar kan det bli svårt att komma överens och förstå 

varandra. (Danermark & Kullberg 1999:36ff). En konsekvens av det senare 

tillvägagångssättet är enligt vår tolkning att projektets uppdragsbeskrivning och mål 

formulerats av några få aktörer, eventuella nykomlingar kan få svårt att känna delaktighet i 

projektet. Risker med att skynda på att uppstarta ett samverkansprojekt är att viktiga delar går 

förlorade och att aktörerna fastnar i diskussioner om exempelvis ekonomi. Respondenternas 

olika syn på hur en samverkansprocess bör gå till kan tyda på en brist i kommunicering. 

Respondenterna visar en tillsynes relativt liten insyn hos varandra, då 
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samordnare/projektledare inte träffat socialchefen, detta kan tyckas vara oviktigt men ett möte 

där aktörerna får ett ansikte på de personer som de skall samverka med kan minska avståndet 

mellan dem samt minimera eventuella fördomar som finns om varandra.  

 

Att ett samverkansprojekt har en styrgrupp kan vara en strategi för att skapa god 

kommunikation och förståelse för de andra samverkansaktörerna. Två respondenter påstår att 

det finns en styrgrupp för projektet, en av dessa uppger att det sitter politiker från både 

landsting och kommun samt tjänstemän i denna grupp, respondenten berättar att ”man har en 

styrgrupp med oss politiker och man har datum på deadline och då ska man rapportera till 

oss vad som hänt och hur man har jobbat”. (landstingsråd, 081117). Den andre påstår att 

ytterst ansvarig för denna styrgrupp är psykiatridirektören medan två andra respondenter 

menar att det ännu inte finns en styrgrupp men kommer att göra det så snart ”Unga vuxna” 

drar igång i fler kommuner, ”Vi ska ha styrgrupp, den är visserligen inte klar än men vi har 

bara startat här i Borgholm”. (samordnare/projektledare för Unga vuxna 081119). Enligt 

dessa respondenter får kommunerna själva bestämma vilka representanter de vill ska sitta med 

i styrgruppen, men enligt dem är det rimligt med tre representanter från de sex kommunerna i 

södra delen av länet. Diskussionen kring styrgrupp lutar åt att det blir förvaltningschefer 

alternativt IFO-chefer som kommer att sitta med, psykiatridirektören kommer också delta i 

gruppen. 

 

Enligt respondenterna framkommer skilda åsikter om huruvida det finns en existerande 

styrgrupp, och vilka som deltar alternativt ska delta i den. Dessa respondenter arbetar för 

samma myndighet. Danermark menar att det bör finnas en tydlighet kring vem som styr 

samverkan, otydlighet menar han kan resultera i att samverkan stupar. Problem dyker upp 

under arbetets gång och då behövs ledningen för att stötta arbetet. (Danermark:2004:10, 18f). 

Något som bör tas i beaktande är att respondenterna kan ha tolkat frågan olika, då 

benämningar på denna grupp kan skifta. Intressant är dock hur medarbetare på samma 

myndighet har så olika uppfattningar, detta säger om hur kommunikationen fungerar. Som 

socialchefen uttrycker i ett tidigare citat är hennes erfarenhet av samverkan att processen 

börjar vid att en styrgrupp arbetar fram metoder, strategier och mål med det tänkta projektet, 

hon menar vidare att detta är en viktig del i processen och att den bör få ta sin tid, blir det 

noggrant gjort i första skedet av processen kommer samverkansprojektet hållbarhet också att 

öka.  
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6. DISKUSSION 

Kommande del i uppsatsen avser att presentera den slutliga diskussionen där vi redogör för 

framkommet resultat samt hur resultaten motsvarar studiens syfte och problemformulering.  

 

Världen krymper i takt med att globaliseringen utvecklas, nationella gränser suddas ut och 

rörligheten hos varor, tjänster, kapital och människor är numera näst intill obegränsad, 

beroende på vilka medel man använder sig av. Globaliseringen för dock inte bara gott med 

sig. Då rörligheten hos människor ökar blir även den sociala problematiken alltmer 

världsomspännande. Sverige har genom detta fått ta del av social problematik som tidigare 

var mer okänd. För att kunna hantera denna problematik krävs även en utveckling av 

arbetsmetoder inom det sociala arbetsfältet. Samverkan framhävs som en av de främsta 

arbetsmetoderna. Professionerna har svårt att följa den faktiska utvecklingen av 

problematiken och detta är något som en av respondenterna uttrycker genom följande citat; 

 

”Om man tittar på verkligheten så kommer den att ständigt att röra sig framåt (som ett lok), 

efter loket, i första vagnen sitter vi med våra lösningar på verklighetens problem och när vi 

äntligen har fått till dem så har verkligheten kommit ännu längre och då ska vi sen börja 

utvärdera och lära av detta som vi gör, och när vi gjort det, då är verkligheten ännu längre fram 

och sen när du utvärderat allt det här, ja då ska vi använda den kunskapen vi har för att göra 

lösningar för en verklighet som i det läget är ännu längre fram. Så jag tror på processer med 

ständig reflektion, jag tror man ska bygga in den ständiga reflektionen i det man gör, för att 

fundera över en så enkel sak ”För vems skull gör vi det här och är det något bra?”, det tror jag 

man ska fundera på hela tiden.” (socialchef, 081119). 

 

Detta uttalande stärker vikten av utvärderingens betydelse inom socialt arbete. Hur ska vi 

annars veta att det vi gör i arbetet med människor faktiskt är viktigt och betydelsefullt? 

 

Svenska politiska direktiv markerar vikten av samverkan som ett sätt att hantera den 

komplexitet som finns i det moderna samhället. Trots detta finns relativt lite forskning som 

studerat de reella effekterna av samverkan. Integrerad vård, eller som det också heter ”vård 

som bedrivs i samarbete mellan olika vårdinstanser”, är något som har ökat i användning 

under det senaste decenniet. Det har visat sig att ett samarbete mellan olika vårdinstanser är 

en effektiv metod för att kunna möta upp socialt utsatta grupper. Konsekvenserna av detta är 



 

35 

 

att många stater ställer krav på sina respektive myndigheter på att de ska möta upp olika 

målgrupper på ett effektivt, men samtidigt professionellt sätt. (De Rijk, van Raak, & van der 

Mende, 2007:1103-1116). I encyklopedin i socialt arbete framkommer å ena sidan att det 

finns förvånansvärt lite kunskap om effekterna av samverkan samtidigt som det å andra sidan 

framkommer att samverkan är en nödvändighet för att uppnå goda resultat inom det praktiska 

sociala arbetet. (Wiklund 2006:202-210). Detta är en brist som också återspeglar sig i att de 

som ska arbeta praktiskt med samverkan saknar verktyg för hur de faktiskt ska gå tillväga.  

 

Det är inte alltid samverkan bemöts positivt av professionerna, många ser det som ett extra ok 

på redan tunga axlar. De som ser positivt på samverkan ser det som en möjlighet till att 

undvika dubbelarbete. Bristen på samarbete mellan olika aktörer gör att det är svårt att möta 

upp behoven. Det som ofta fallerar är att utbytet av information och kommunikation inte 

fungerar mellan de olika instanserna. Antalet arbetare/anställda som lider av psykisk ohälsa 

pg. av sitt arbete ökar ständigt. Att få ner antalet sjukskrivningar är av betydelse både på så 

sätt att man sparar pengar åt staten, men också att man kan minska den psykiska ohälsan hos 

befolkningen. Samverkan mellan t.ex. professionella och organisationer kan påverka i positiv 

riktning. (De Rijk, van Raak, & van der Mende, 2007:1103-1116). 

 

I studiens framkomna resultat kan vi utläsa att respondenterna har god teoretisk kunskap om 

samverkan. Det framkommer dock vissa meningsskiljaktigheter kring samverkan, dessa kan 

eventuellt bero på deras position, erfarenhet, myndighetstillhörighet och förhållande till och 

syn på det aktuella samverkansprojektet.  

 

Respondenterna nämner flera viktiga förutsättningar för att en samverkan ska fungera. En 

grundläggande förutsättning är att det finns en positiv inställning och vilja till att samverka 

med andra aktörer, denna inställning framhävs viktig på samtliga organisationsnivåer. En av 

dessa är vikten av att makten delas upp mellan samtliga aktörer. Två respondenter som båda 

kommer från kommunen, påtalar att det finns en tendens hos landstinget att styra eller diktera 

över övriga aktörer. Detta är något som också tydliggörs i intervjuer med respondenter från 

landstinget. Ett tecken på villkorsdiktering är att landstingsrepresentanter vill ha 

personalansvar på verksamheten ”Unga vuxna”. En risk med detta kan vara att verksamheten 

då genomsyras mer av psykiatriskt perspektiv än socialt perspektiv. Insynen i verksamheten 

kan också försvåras för kommunen. Vad som i en samverkan är centralt är att flera 

myndigheter arbetar tillsammans med sin kompetens då den problematik som verksamheten 
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ska hantera kräver olika kompetens. Om en aktör då dikterar villkoren alternativt påtar sig ett 

företrädarskap för den grupp samverkan ska arbeta med missar verksamheten övrig 

problematik och klienten går miste om den hjälp och det stöd som är nödvändig. Detta kan 

även bero på att professioner ser skillnader i status, något som ett av landstingsråden har fått 

erfara. När respondenten bestämt sig för att gå från landstingspolitiker till kommunpolitiker 

reagerade kollegor genom att säga ”Men hur känns det att gå ner sig?”. (landstingsråd, 

081117). Faktorer som kan avhjälpa detta är att de samverkande aktörerna hittar vägar för 

kommunikation. En mötesplats där information kan utbytas är gemensamma utbildningar, där 

man tillsammans bygger en god bas för kommande verksamhet. En god kommunikation är 

även viktig i andra hänseenden som exempelvis vid rollfördelning, vem som bidrar med vad 

och under vilka villkor och förutsättningar detta ska ske.  

 

Respondenterna talar om framträdande möjligheter och hinder i samverkansprocessen. Ett 

hinder som socialchefen tycker sig skåda är tendenser till självtillräcklighetskultur inom den 

egna myndigheten. En bakomliggande förklaring till motstånd att samverka kan vara en rädsla 

av att mista auktoritet och självstyre över den egna myndigheten. Självtillräcklighetskultur 

kan vara en fara då man eventuellt förbiser den egna myndighetens brister och begränsningar. 

För att samverkan ska fungera och ens vara relevant bör det finnas ett ömsesidigt beroende 

hos aktörerna. Med detta menas att den enskilda myndigheten bör vara införstådd med att den 

som ensam part inte skulle kunna uppnå samma resultat som vid samverkan med andra. Något 

som kan innebära både möjligheter och hinder är ekonomi. Det kan vara en möjlighet i den 

bemärkelsen att samverkan med andra aktörer ger en större budget både vad gäller ekonomi, 

personal och kunskap/kompetens till verksamheten. Det hinder som respondenterna 

framhäver vad gäller ekonomi är strama budgetramar som inte tillåter eventuell samverkan. 

När kommunikationen inte fungerar mellan aktörerna blir det svårt att dela vision och mål 

med projektet. Denna otydlighet kan resultera i att förankring hos respektive myndighet 

försvåras. Samverkansprocessen tar därmed längre tid. Andra faktorer som påverkar till en 

utdragen samverkansprocess är de långsamma beslutsprocesser. Samtliga respondenter tar 

upp beslutsprocesserna som möjliga hinder till samverkan. 

 

Slutligen tar respondenterna upp vikten av att tänka ihop och lära av varandra. Det finns 

dock olika strategier för hur man kan göra detta. Ett exempel som nämns är att arbeta i 

styrgrupp alternativt i ledningsgrupp. En respondent menar att man på så vis kan dela med sig 

av sina erfarenheter och kunskaper till övriga samverkansaktörer. Genom detta kan 
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samverkan få en stadig grund och tydliga utgångspunkter. Respondenten menar vidare att 

detta bidrar till en mer hållbar samverkan eftersom ”korten läggs på bordet” och risken för 

missförstånd och konflikter minskar. 

 

Utifrån framkomna resultat blir komplexiteten i samverkan tydlig. Samverkan kräver således 

en kreativitet och ett mod att våga bryta gamla/invanda mönster. För att samverkan skall bli 

möjligt krävs att funktionsuppdelningen på sektorer, organisationer och myndigheter bryts, 

istället bör det fokuseras på ”för vem” görs insatser, alltså att se till medborgares behov i 

helhet. Detta gör att det ställs högre krav på organisationer och dess ledare. (Stenberg 

2000:230, Wolvén 2000:15, Denvall & Jacobson 1998:138, 155). 

 

Kunskap finns men det behövs verktyg, ”vem kan styra skeppet, om roder saknas?” Wiklund 

menar att positiva effekter av samverkan behöver utredas och forskas på ytterligare, då 

myndigheter i dagsläget lägger ner mycket pengar på att samverka utan att det egentligen är 

bevisat vara ett effektivt arbetssätt för att motverka att barn och ungdomar ”faller mellan 

stolarna”. (Wiklund 2006:202-210). 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUFRÅGORNA 

 

1. Namn, yrkesverksam bakgrund, relation till projektet?  

 

2. Hur ser du på samverkan?  

 

3. Vilka erfarenheter har du av samverkan?  

Beskriv gärna ett projekt/fall 

 Positiva?  

 Vad kännetecknar en positiv samverkan? 

 Negativa?   

 Vad kännetecknar en negativ samverkan? 

 

Om du inte har någon tidigare erfarenhet, hur ser du på kommande projekt ”Unga vuxna”? 

Om ja, hur?  

 

4. Hur ser en ideal samverkan ut för dig?  

På vilka nivåer bör samverkan ske för att det ska fungera, hur ska man göra 

detta? 

Finns det några centrala faktorer som du tror är viktiga i en samverkan?  

Om ja, hur gör man för att få dessa att fungera? 

 

5. Hur upplever du att relationen fungerar mellan kommun och landsting? 

 Positiv eller negativ? 

Hur ska samverkande aktörer göra för att förbättra relationen dem emellan?  

 

6. Hur har planeringen för ”Unga vuxna” sett ut? 

 Vilka har deltagit i planeringen? 

Har det funnits styrgrupp, ledningsgrupp, referensgrupp? Om inte, varför?  

 Vilka har deltagit i dessa? 

 Hur har dessa möten gått till och fungerat, vad har man pratat om på dessa? 
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 Hur kommer du att samverka i detta projekt? 

Vilka förväntningar har du/din organisation på andra aktörer? Kommun? 

Landsting? 

 

7. Vad kallas detta? Projekt? Verksamhet? 

  

8. Hur ska projektet ”Unga vuxna” förbättra;  

 Vård och behandling anpassad till ungdomens behov?  

  På vilket sätt skiljer sig detta från tidigare arbetssätt? 

 Kontinuitet i behandling? 

 

9. Hur ska ”Unga vuxna” förbättra och utveckla samarbetet och kunskapsöverföringen mellan 

och inom organisationerna?  

 

10. Finns det skrivet avtal mellan de inblandade aktörerna? (kommun och landsting)  

 Personalfördelning? 

  Varför denna fördelning? 

 Vad finns det för ekonomiskt avtal mellan aktörerna? 

  Varför ser den ut som den gör? 

 

11. Vilken myndighet/person har delegation till att fatta beslut kring; 

 Vad som ska göras? 

 När insatsen ska ske? 

 Hur insatsen ska se ut? 

 Vem/vilken insats som ska genomföra insatsen? 

 

12. Vilka visioner har du/ni med ”Unga vuxna”? 

 Vilka mål har du/ni med ”Unga vuxna”? 

 Hur kommer kommunikationen mellan aktörerna att ske? 

 

 


