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ABSTRACT 

 

 

 
Persons with autism can live with a number of difficulties, both physical and psychological. To handle situations 

in the daily life, they have to depend on different kind of authority´s. There are several ways to make life easier 

for these individuals and one of them is if the personnel around them work together. Cooperation is when 

different authority´s use the same resources and have the same goals to make the work more effective. I have 

done a qualitative study and my intention was to describe cooperation between workers around people with 

autism. To find information I chose to do interviews with five informants, which are in leading position in the 

work for these individuals. The result shows that all informants can see cooperation as a part of the work and that 

responsibility, communication etc are important parts. The results also show that obstacles, such as 

confidentiality, can cause problems in cooperation. The most important thing to know is that all informants care 

for the person’s welfare and think that cooperation can make things better for them.  
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1. INLEDNING 

 

Autism är ett funktionshinder som debuterar hos personer i tidig ålder. I många fall är det 

medfött men kan också vara till följd av andra sjukdomar. Autism är neuropsykologiskt och 

påverkar individens hela livssituation, då förmågan att tolka omgivningen och därefter 

interagera i den avviker (Gillberg & Peeters 2001; Smedler 1999). Vederbörande kan också 

ha andra funktionsnedsättningar tillsammans med autism, såsom epilepsi, utvecklingsstörning 

och förändringar i syn och hörsel, vilket därmed kan kräva ett omsorgsarbete som innefattar 

stöd från flertalet samhälleliga instanser. De insatser individen är i behov av kan se olika ut 

och bestäms efter att en utredning gjorts och diagnos fastställts (Benderix 2007; Gillberg & 

Peeters 2001). Lagstadgade insatser för personer med autism kan utläsas i Lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen samt Lag (1993:389) om 

assistansersättning.  

 

I arbetet kring individerna involveras LSS - handläggare, boendepersonal, personal vid daglig 

verksamhet m fl tillsammans med anhöriga i och utanför verksamheter som är anpassade efter 

individernas behov (Benderix 2007). För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs 

övergripande kunskap om funktionshindret och hur det individuella stödet ska läggas upp. 

Smedler (1999) nämner att föräldrarnas önskemål och delaktighet vid stödåtgärder är en 

viktig del i arbetet. Författaren beskriver en samverkansmodell som involverar ett flertal 

instanser i arbete tillsammans med brukarnas föräldrar. Samverkan kan syfta till att 

verksamheter gemensamt arbetar mot ett specifikt mål och kan vara positivt för de 

involverade, då information, kunskap och ekonomiska resurser kring en gemensam 

brukargrupp sammanlänkas (Axelsson & Axelsson Bihari 2007).  

 

Samverkansförsök i och mellan organisationer som har gemensamma klienter har varit mer 

eller mindre framgångsrika. År 2005 gjorde socialstyrelsen och specialpedagogiska institutet, 

tillsammans med statens skolverk och specialskolmyndigheten en lägesbeskrivning om 

effektivisering och ökad samverkan mellan chefer. Denna gjordes för att möjliggöra 

förbättringar vad gäller insatser till barn och unga med omfattande funktionshinder (Sos 

2005). Författarna belyste problemområden i relation till individ, organisation och samhälle 
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och lyfte fram de olika aspekter som varit bidragande till att situationen kring samverkan 

måste ses över. Det framgick att det inte fungerat i och mellan de organisationer som berörts 

och att svårigheterna dessutom lett till ineffektivitet i insatsarbetet (ibid.).  

 

Det har även i andra samverkansförsök brustit i något skede. Bristerna har förekommit i 

relation till planering, mål, ekonomiska resurser, kunskap, maktfördelning och kultur 

(Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Danermark 2004; 2005). Smedler (1999) lyfter dock upp 

vikten av att personerna, som arbetar med en brukargrupp, möts och går igenom arbetet för att 

kunna bibehålla ett gemensamt fokus. För trots att försöken till att samverka i flera fall inte 

fungerat som planerat, har ändå syftet åskådliggjort möjligheter till en förbättring i arbetet 

mellan de involverade parterna. En förbättring som i slutet gynnat de personer arbetet bedrivs 

kring (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Sos 2005).  

 

1.1 Problemformulering 

När jag läser om samverkan får jag uppfattningen om att det i de flesta fall implementerats i 

större organisationer och där arbetet även innebär att olika kommuner arbetar tillsammans för 

en gemensam brukargrupp. Jag har under några års tid arbetat med personer som har multipla 

funktionshinder, där autism varit den huvudsakliga diagnosen. Jag har i arbetet fått 

möjligheten att följa personerna i skolan, i fritidsverksamheter, vid korttidsboende och i 

hemmet. Att få en inblick i hur arbetet går till i olika verksamheter har väckt frågor kring 

huruvida det finns någon samverkan i arbetet med brukargruppen.  

 

Samverkan kan medverka till att insatser för personer med funktionshinder effektiviseras om 

den implementeras i verksamheter som bedriver arbete kring en gemensam brukargrupp. Det 

kan dock även leda till ineffektivitet i arbetet med personernas insatser om det inte skulle 

fungera (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Sos 2005). Inneffektivitet kan innebära att de 

anställda har svårigheter att fullfölja de arbetsuppgifter som tilldelas, att yrkesrollerna blir 

otydliga osv. (Sos 2005).  För personer med autism kan det vara viktigt att personalen i de 

olika verksamheterna arbetar på liknande sätt med struktur och förhållningssätt (Smedler 

1999). Författaren (1999) nämner fördelen av att de involverade i arbetet kring personer med 
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autism samverkar med varandra och då samverkan kan syfta till att föra samman 

organisationers resurser i arbetet med utsatta grupper i samhället och på så sätt, som Axelsson 

och Axelsson Bihari (2007) nämner; bidra till en samsyn mellan de involverade parterna. 

Skulle det dock vara stora skillnader i arbetssätt och tankar kring funktionshindret, kan detta 

bidra till svårigheter i samverkansprocessen (Danermark 2004). Det är därför intressant att ta 

reda på hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med autism. 
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2. SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med autism.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka förutsättningar finns för samverkan i verksamheter för personer med autism?  

 Vilka hinder finns för samverkan i verksamheter för personer med autism?  

 

2.2 Avgränsningar 

Intervjuer har gjorts med 5 personer som är verksamma i arbetet för personer med autism. 

Deltagande informanter arbetar inom kommunen – vård och omsorgsförvaltningen samt 

gymnasieförvaltningen. Dessa arbetar med: ledsagarservice, avlösarservice och 

kontaktpersoner, med daglig verksamhet, gymnasiesärskola, gruppbostad och anhörigstöd. 

Studien har utförts i en kommun i Västra Götalands län.  

 

3. DEFINITIONER AV BEGREPP 

 

Aktörer är de människor som representerar olika grupper och samhällen. Det kan vara sociala 

grupper, etnisk tillhörigheter etc. Aktörer kan också vara de personer som, tillhörande 

yrkesgrupp eller annat kan delta i en undersökning (Larsson, Lilja och Mannheimer 2005). I 

min studie är aktörer de personer som omnämns i den löpande texten och de representerar 

ingen specifik samhällsgrupp, yrkesgrupp eller person.  

 

Brukare är ett begrepp jag använder i uppsatsen som syftar till de personer som fått diagnosen 

autism och beviljats stöd från samhället enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, Socialtjänstlagen och Lag (1993:389) om assistansersättning.   
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Funktionsnedsättning innebär att en individ har nedsatt förmåga; psykisk, fysisk och/eller 

intellektuell. Detta kan ses till skillnad från funktionshinder, som i stället begränsar individen 

i tillvaron och hindrar denne från att delta i aktiviteter utan hjälp och stöd. Funktionshinder 

kommer till följd av en funktionsnedsättning (Nationalencyklopedin 2011; SOU 2008:77).  

 

Informanter är personer som besvarar frågor för att ge relevant information till den som utför 

en undersökning (Larsson et.al 2005). I min studie representerar informanterna de personer 

som deltagit som intervjupersoner.  

 

Insatser är den hjälp och det stöd personer med funktionshinder kan få i vardagen. Insatser 

ges enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen 

och Lag (1993:389) om assistansersättning och kan vara personlig assistans, ledsagarservice, 

möjlighet till vistelse på korttidsboende, daglig verksamhet, kontaktperson eller annat 

individerna är i behov av. Insatser av nämnd karaktär ska underlätta för individerna i det 

vardagliga livet. Beslut om insatser görs innan den som söker fyllt 65 år. Om personen 

ansöker efter 65 års ålder, gäller inte lagen men har personen fått insatser beviljade innan, 

gäller även dessa efter att vederbörande fyllt 65 år. I 7 § Lag (1993:378) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade går att utläsa: 

 

 

… ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens 

individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som 

behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv”. 
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4. METOD 

 

I detta kapitel presenterar jag den metod jag valt att använda samt de etiska aspekter jag tagit 

hänsyn till under studiens gång. I sista avsnittet beskrivs också validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodval              

För att samla in information om hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med autism 

i den aktuella kommunen, har jag gjort intervjuer med professionella som är verksamma i 

arbetet för brukargruppen. Grönmo (2006) beskriver en kvalitativ metod om forskaren väljer 

att göra intervjuer för att skaffa information om det fenomen som ska beskrivas eller förstås. 

Kvalitativa metoder används för att få mer ingående information om det som avses studeras, 

till skillnad från kvantitativa metoder, som är avsedda att användas vid bl a statistiska 

undersökningar, där mängden är av betydelse. Vid presentationen av mitt resultat beskrivs 

informanternas utsagor om samverkan i verksamheter för personer med autism och i analysen 

har jag satt resultatet i relation till tidigare forskning för att därefter koppla till autism. Detta 

nämner Grönmo (2006) som en beskrivande studie eftersom den baseras på tidigare forskning 

om det fenomen som ska beskrivas i uppsatsen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod och urvalsmetod 

Jag har använt dokument och litteratur som berör området för samverkan och autism. För att 

söka litteratur och dokumentation har jag använt mig av en sökmotor kopplad till Göteborgs 

stadsbibliotek – Gotlib samt Google. Jag har vidare sökt information på socialstyrelsens 

hemsida samt i lagtext.  

 

Intervjuer har gjorts med en biträdande enhetschef för gruppboende, en biträdande enhetschef 

för daglig verksamhet, en samordnare för ledsagarservice, avlösarservice och 

kontaktpersoner, en handläggare (anhörigkonsulent) för anhörigstöd och en rektor för 

gymnasiesärskolan. Dessa är alla verksamma i arbetet kring personer som har autism och har 

ett mer eller mindre övergripande ansvar kring arbete som bedrivs för brukargruppen. Jag har 
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med hjälp av vård och omsorgs – förvaltningen i aktuell kommun, fått hjälp i kontakten med 

de informanter jag velat ha med. Informanterna har valts ut för de kan medverka till att 

beskriva samverkan i verksamheter för personer med autism. Eftersom informanterna 

föreslagits av verksamma inom vård och omsorgs – förvaltningen, beskrivs det, enligt 

Grönmo (2006) som ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en person ger en hänvisning 

till en annan person som denne tror kan tillföra relevant information till den studie som ska 

utföras.  

 

Vilka informanter som jag ville ha med i studien valdes ut i ett inledningsskede och inte i 

relation till, det som Grönmo (2006) kallar teoretisk mättnadspunkt, d v s huruvida fler 

informanter kan bidra till annorlunda information eller inte. Då jag ville studera hur 

samverkan ser ut i verksamheter för personer med autism, var informationens omfattning det 

viktiga.  

 

Tanken var till en början att en enhetschef vid ett boende samt en enhetschef vid ett 

korttidsboende skulle medverka i studien. Dock utgjorde tidsbrist ett hinder i det ena fallet 

och i det andra fallet var enhetschefen nytillsatt och tyckte sig inte ha tillräcklig kunskap om 

verksamheten i dagsläget och valde därmed att tacka nej.  

 

4.3 Etiska aspekter 

Eftersom intervjuer var en del av min studie, var det viktigt att redogöra för informanterna 

innan intervjuerna, vad som gällde i samband med studien. För att på ett bra sätt kunna delge 

vederbörande information om intervjuerna, redan innan intervjuerna ägde rum, tydliggjorde 

jag upplägget av intervjun samt anonymitet via ett informationsbrev som skickades ut till 

informanterna eller delgavs vederbörande innan intervjun startade. Detta för att ge utrymme 

för viss förberedelse men också för att ge en klarare bild av hur jag behandlar anonymitet och 

etiska aspekter i min studie (bilaga 1). För att sedan vara säker på att inte utelämna delar av 

den information som informanterna skulle delges innan intervjuerna, sammanställde jag en 

informationsguide (bilaga 2). Detta beskriver Grönmo (2006) som ett sätt att förbereda 

informanterna inför intervjun om upplägget.  
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När intervjun väl skulle utföras började jag med att tydliggöra syftet men min studie, vilket 

gav informanterna en förståelse om vad studien skulle gå ut på. Därefter delgav jag 

informanterna upplysningar om hur intervjumaterialet skulle användas, att jag avsåg att spela 

in samtalen och att intervjun skulle beräknas ta ca 1 – 1,5 h. Grönmo (2006) kallar detta 

informationskrav och det är av vikt när det kommer till varför informanterna medverkar i 

studien. För att jag skulle kunna göra intervjuerna måste de tillfrågade informanterna, enligt 

Grönmo (2006), också ge samtycke till att deltaga.  

 

Jag har inte nämnt namnet på de verksamheter deltagande informanter tillhör eller vilken 

kommun som berörs men jag har nämnt verksamheternas utformning och informanternas 

position i aktuell kontext. Informanterna var också helt anonyma, vilket jag informerade om. 

Att jag var den enda som skulle ta del av det inspelade materialet var viktigt att alla var 

införstådda med och är enligt Grönmo (2006) i enighet med konfidentialitetskravet.  

 

Informanterna hade möjlighet att avbryta intervjun under dess gång och även att ställa frågor i 

fall något var oklart. Att inte behöva svara på en fråga eller att återkomma till en fråga som 

ställts tidigare var också informanterna införstådda med. Intervjumaterialet har endast använts 

till den studie jag gjort och inte till något annat. Grönmo (2006) beskriver det som ett 

nyttjandekrav som forskaren har. Efter intervjuernas slut ställde jag frågan till samtliga om 

möjligheten att återkomma om något i intervjumaterialet varit oklart eller om någon följdfråga 

skulle bli aktuell, vilket informanterna samtyckte till.  

 

4.4 Intervjuunderlag 

Intervjuerna beräknades ta ca 1 h – 1,5 h per person och baserades på frågor som ställdes 

utifrån bestämda teman (bilaga 3). Jag försökte i mesta möjliga mån ställa öppna frågor 

utifrån de teman som presenteras, vilket i enighet med Grönmo (2006) skulle ge mig en 

möjlighet att få mer ingående, beskrivande svar på mina frågor. Eftersom teman låg till grund 

för intervjuerna utformades frågorna under intervjuernas gång, vilket enligt Patel och 

Davidsson (2003), skulle ge en låg grad av standardisering. Eftersom jag önskade få så 

mycket information som möjligt under intervjuerna valde jag även att ha en låg grad av 
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strukturering på mina frågor. Detta innebar att frågorna utformades så att informanternas 

utsagor skulle bli mer informativa och att frågorna inte skulle kunna besvaras med ja eller nej 

(ibid.).  

 

4.5 Genomförande 

När jag hade valt inom vilket område min studie skulle utföras, kontaktade jag de personer 

som ansågs lämpliga för ändamålet. Jag valde därmed att till en början ta kontakt med vård 

och omsorgsförvaltningen i kommunen. Jag fick namn och telefonnummer på personer men 

även en hänvisning till hemsidan, där enhetschefer m fl fanns listade. De flesta jag kom i 

kontakt med lät positiva till att delta men ett par personer hade dessvärre ingen möjlighet. När 

jag väl kommit igång med mina intervjuer, fick jag dessutom hänvisning från två av 

informanterna till en ytterligare person som kunde vara viktig att ha med. Utifrån de teman, 

som låg till grund för mina intervjuer, ställde jag frågor som skulle kunna ge svar som var 

relevanta för min studie. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 1,5 h och fortlöpte alla på 

ett bra sätt. Efter avslutade intervjuer transkriberade jag materialet och sammanställde 

resultatet i en separat resultatdel, som omfattar samtliga informanters utsagor om samma 

fenomen. Vidare satte jag resultatet i relation till tidigare forskning om samverkan, kopplade 

till autism och avslutade med en diskussion kring metod och resultat av min studie. 

 

4.6 Analysinstrument 

Eftersom jag har haft för avsikt att beskriva samverkan i verksamheter för personer med 

autism, har jag valt att göra en beskrivande studie, där jag satt resultatet i relation till tidigare 

forskning. Detta kan enligt Grönmo (2006) vara ett sätt att beskriva samhälleliga fenomen 

som människor kan ta för givna eller inte reflekterat så mycket kring. Eftersom samverkan i 

verksamheter för personer med autism är ett relativt outforskat område har samverkan inom 

socialt arbete och funktionshinder varit den tidigare forskning som använts i analysen, som 

därefter kopplats till autism. 
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4.7 Validitet och reliabilitet 

För att mäta sanningshalten i det material som används i undersökningar kan olika instrument 

användas. Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att forskaren mäter hur överensstämmande 

resultaten är om tester utförs med samma metod under flera olika tillfällen (Denscombe 

2004). Vid kvalitativa studier kan det dock vara något svårare att fastställa mätbarheten än vid 

kvantitativa studier, då underlaget kan se annorlunda ut och vara betydligt mer ostrukturerat 

vid kvalitativa studier (Grönmo 2006). Trovärdighet lyfter upp äktheten i hur forskaren valt 

att använda det insamlade materialet och hur vederbörande valt att gå till väga för att samla in 

det. Det ger ingen fullständig uppskattning av autenticiteten i datan men förutsätter att 

forskaren gått tillväga på ett korrekt sätt (ibid.). För att inte utelämna något i materialet som 

samlas in kan forskaren gå igenom det flera gånger. Det kan också göras för att undvika 

feltolkningar och fel återgivning av de deltagande informanternas utsagor. Detta kan enligt 

Grönmo (2006) ge stabilitet i de tolkningar forskaren gjort av den insamlade datan.  

 

För att säkerställa huruvida empirin är relevant i förhållande till de frågor som forskaren avser 

söka svar på i en undersökning, kan validitet mätas. Det finns olika sätt att mäta validitet och 

det ser olika ut beroende på vilken typ av studie en forskaren valt att göra. Viktigt att beakta 

är relevansen hos det material som samlats in under undersökningen, då forskaren med hjälp 

av materialet ska kunna svara på de frågor som ställs inledningsvis (Grönmo 2006). 

Denscombe (2004) beskriver validitet på följande sätt: 

 

…”Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och 

de förklaringar som presenteras. Vanligtvis har det att göra med de data och den 

analys som används i forskningen”.   
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5. ATT ORGANISERA FÖR SAMVERKAN 

 

Kapitlet beskriver vad samverkan innebär och vad aktörerna bör ta hänsyn till i en 

samverkansprocess. I kapitlet beskrivs även vilka förutsättningar som ligger till grund för en 

lyckad samverkan samt vilka hinder som kan utgöra problem i samverkansarbetet. Kapitlet är 

ett underlag för analysen och är grundad på tidigare forskning.  

 

Samverkan har under åren stegvis förts in i olika organisationer som bedriver socialt arbete. 

Införandet har bland annat syftat till att komplettera bristfälliga resurser i organisationer för 

att på så sätt ge ökad effektivisering. Samverkan har även syftat till att sammanlänka 

organisationer för att på så sätt förena dess ekonomiska tillgångar genom användandet av 

gemensamma utrymmen, gemensamma anställda samt att gemensamt kunna handha den 

utrustning som finns att tillgå (Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Samverkan är när flera 

parter arbetar tillsammans mot samma mål och där samtliga arbetar mot resultat med 

gemensamt intresse. Arbetet kan se ut på flera sätt och kan vara mer eller mindre formellt i 

relation till målet. Hur arbetet läggs upp beror på utformningens formella aspekter men också 

på vad samverkan syftar till (Axelsson & Axelsson Bihari; Danermark 2004; 2005; Eliasson 

2010). Vid arbete med personer som har funktionshinder och framför allt personer med 

multipla funktionshinder, kan expertis från flera olika organisationer vara nödvändig. Arbetet 

kan då ske gränsöverskridande – interorganisatoriskt och kan leda till ett utökat 

informationsutbyte (Axelsson & Bihari 2007).  

 

Det interorganisatoriska arbetet innefattar ett samarbete mellan parterna men också en 

samordning kring de gemensamma uppgifterna. Samordning är relaterat till organisationer 

med hierarkisk uppbyggnad som har en tydlig, beslutsfattande ledning. Författarna Axelsson 

och Axelsson Bihari (2007:254) lyfter fram Berggren (1982) som menar att samordning kan 

vara:  
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 … ”att organisationerna kommunicerar med varandra för att undvika störningar 

och för att förstärka effekten av varandras åtgärder, med de behöver inte ha ett 

gemensamt värdesystem och ansvar”. 

 

Samarbete syftar till ett valfritt nätverksarbete där parterna själva väljer huruvida deltagande 

är aktuellt eller inte. Det är viktigt att särskilja de olika begreppen åt, då samverkan syftar till 

att integrera samarbete och samordning mellan de aktörer som frivilligt deltar i processen 

(Axelsson & Axelsson Bihari 2007).  

 

Samverkan kan beskrivas som ett bra redskap för att skapa ett fungerande arbete mellan 

organisationer med gemensamma klienter, då bl a expertis och ekonomi skulle kunna gå hand 

i hand. Det skulle ge en utökad integration och bidra till minskade klyftor mellan olika 

professioner men också bjuda in till kunskap med en omfattande syn på det sammantagna 

arbetet – en helhetssyn. Viktigt är att alla i begynnelsen av samverkansprocessen, är 

införstådda med att det är ett omfattande arbete och att det inte finns någon kortsiktig lösning. 

Den nya svenska modellen beskriver en välfärdsmodell som: 

 

… ”utgår från samverkan mellan olika producenter av välfärd och innebär på så 

sätt en omskrivning av den internationellt etablerade bilden av offentlig 

välfärdsproduktion, (…) vård, omsorg och annan service skulle ske i samverkan 

mellan offentlig verksamhet, frivilliga och ideella organisationer, anhöriga, 

privata och sociala företag” (Axelsson & Axelsson Bihari 2007:420). 

 

5.1 Förutsättningar för samverkan 

För att samverkan ska lyckas, är det viktigt att det finns ett klargjort område för vilket det ska 

bedrivas samverkan, då avsaknad av specifikation kan medverka till att arbetet inte fyller den 

funktion som avses (Danermark 2004; 2005). En annan förutsättning är, att de personer som 

ombetts vara delaktiga i processen, delgetts uppgifter som vederbörande kan fullfölja och som 

är värdefulla för helheten. På så sätt tillkommer ansvar och en känsla av delaktighet, vilket i 
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sin tur kan driva processen i positiv riktning och bevara engagemanget hos deltagarna 

(Axelsson & Axelsson Bihari 2007).  

 

Danermark (2005) lyfter upp ledningen, där han i boken Samverkan – Himmel eller helvete 

belyser delegation, vilket kan vara både bra och dåligt. Faktorer som är viktiga att beakta är 

vilka som kan och får fatta beslut inom berörda områden och huruvida vederbörande har 

förutsättningarna att åta sig arbete utöver de huvudsakliga uppgifter som tillkommer 

arbetsrollen. Ledningen måste vara samstämmig med medarbetarna kring alla områden och se 

till att allt fungerar, innan samverkansprocessen träder i kraft (ibid.).  

 

Att vara medveten om vilka hinder som kan komma i vägen för lyckad samverkan är vidare 

en viktig aspekt i processen. Viktigt är också kunskapen om hur övriga deltagare arbetar och 

för resonemang kring arbetet. Att bilda nätverk kan bidra till att utöka chanserna till 

ytterligare förståelse kring de insatser klienterna är i behov av. Alla faktorer måste vara 

sammanlänkande för att tillsammans med ansvar kunna bli betydande komponenter i 

processen (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Danermark 2004; 2005). De ekonomiska 

aspekterna för lyckad samverkan är slutligen att parterna är eniga om hur mycket var och en 

kommer att bidra med. Vad pengarna ska användas till i processen bestäms inledningsvis och 

summans betydelse är endast relaterat till arbetet och sätts inte i förhållande till makt etc. Det 

har kunnat utläsas ur tidigare försök till samverkan att den part med störst ekonomiska insats, 

velat vara ledande och därmed ha makt att fatta de avgörande besluten. Att alla redan i 

begynnelsen av samverkansprocessen, är införstådda med hur budgeten fördelas mellan de 

olika aktörerna och att de olika ändamålen gynnar alla parter, är en förutsättning (Axelsson & 

Axelsson Bihari 2007).   

 

5.2 Hinder för samverkan 

När samverkan sker i och mellan organisationer kan det dyka upp prövningar efter vägen. Det 

kan då vara ett flertal faktorer som måste lyftas fram och klargöras redan i inledningen av 

samverksansprocessen (Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Att det kan finnas olika intressen 

till varför organisationer samverkar och att det kan innebära att flertalet individer med olika 
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föreställningar om arbetet måste enas (Danermark 2004). Axelsson och Axelsson Bihari 

(2007) nämner Abrahamsen, som menar att individer reagerar på den egna verkligheten och 

utifrån den skapar ett förhållande till olika aspekter av tillvaron. Viktigt är därför att 

understryka att människor kan resonera olika kring samma område och tolka en händelse på 

helt olika sätt individuellt och i grupp. Det behöver dock inte vara av negativ natur att 

resonemanget förs på olika sätt, då möjlighet till reflektion kan vara en produkt av 

oliktänkande (Danermark 2004). I boken Folkhälsa i samverkan (2007) tar författarna upp 

bland annat Hellmark och Tykesson (1999), som nämner att revirtänkande och bristande 

kommunikation som hinder men där också avsaknad av politiska direktiv och förvaltningar 

som arbetar för sitt eget intresse kan vara faktorer för att samverkan kan misslyckas. Här 

uppges också Josefsson (2004), som pekar på andra faktorer som kan påverka samverkan i 

negativ riktning och lyfter fram: 

 

… ”oklarheter och skillnader mellan de samverkande parterna, oklar 

arbetsfördelning, olika kompetenser, olika professionella och organisatoriska 

prioriteringar, olika regelverk etc.”. 

 

Sekretess kan slutligen vara en faktor som kan sätta stopp för arbetet i tidigt skede. I 

samverkansprocessen kan det ingå personal från flertalet instanser och organisationer som är 

beroende av varandra i arbetet kring en gemensam klient. I enighet med 1 kap 1 § 

Sekretesslagen råder tystnadsplikt samt förbud att lämna ut allmänna handlingar. Här gäller 

också förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling 

lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess) etc. Om klienten inte är mottaglig för hjälp 

från en av de involverade parterna kan sekretesslagen komma att utgöra ett hinder för 

samverkan mellan de olika instanserna. Detta eftersom ett fullständigt informationsutbyte inte 

kan ske mellan parterna utan samtycke från klienten (Axelsson & Axelsson Bihari 2007).  
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6. AUTISM  

 

Detta kapitel ska ge en beskrivning av vad autism kan innebära och vilka 

funktionsnedsättningar som kan förekomma. Kapitlet ger också en inblick i några av de 

svårigheter som kan komma att bli en följd för personer med autism.   

 

Autism är ett funktionshinder med funktionsnedsättningar som kan upptäckas redan i tidig 

ålder. Autism omfattas av perceptuella störningar som ger personen en annorlunda 

föreställningsvärld, där intryck tolkas och förstås individuellt. Det finns flera faktorer som kan 

inverka på hur vederbörande tolkar omgivning och intryck, bl a olika funktionsnedsättningar. 

Autism är i många fall medfödd och kan kännas igen hos barnet när utvecklingen inte sker 

som den ska (Gillberg & Peters 2001). Märkbart hos individer med autism kan vara nedsatt 

eller förstärkt syn och hörsel, svårigheter kring mat, problem i anknytning till andra 

människor och svårigheter med eller helt avsaknad av tal samt utåtagerande alternativt 

självskadebeteende (Gillberg & Peters 2001; Smedler 1999).  

 

Det förekommer att en individ endast uppvisar ett fåtal av de kriterier som ligger till grund för 

diagnosen, vilket då endast benämns autistiska drag. Även asperger syndrom, desintegrativ 

barndomsstörning är autistiska tillstånd men inte i samma omfattning som klassisk autism 

(Gillberg & Peters 2001; Wing 1996). Autism kan även ha benämningen 

autismspektrumstörning eftersom den beskriver ett spektrum av svårigheter, som ger 

individen oförmågan att klara livet på egen hand (Smedler 1999). 

 

6.1 Funktionsnedsättningar till följd av autism 

Epilepsi är vanlig förekommande vid autism och många kan ha utvecklat sjukdomen innan ett 

års ålder (Gillberg & Peeters 2001). Epilepsi sammanfaller med autism då förändringar vid 

samma område i hjärnan ger upphov till de båda och där förståndshandikapp kan bidra till 

försvårad epilepsi (Autismforum 2011). Epilepsi – anfall kan identifieras på olika sätt och kan 

vara mer eller mindre långvariga. De personer som har epilepsi medicineras ibland dagligen 

http://www.autismforum.se/
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men anfallen kan vara av så kraftig karaktär att även lugnande preparat – utöver den dagliga 

medicineringen – måste tillämpas (Gillberg & Peeters 2001). Epilepsi kan dessutom vara en 

bidragande faktor till att beteendet avviker ytterligare (Wing 1996).  

 

Förändringar i syn och hörsel  drabbar ibland personer med autism. Det kan vara att synen 

och/eller hörseln är nedsatt men det kan också vara tvärtom, att intrycken vid syn och/eller 

hörsel är förstärkta. Vad gäller synen är i många fall synnedsättningar och skelögdhet vanliga 

men vad gäller hörseln kan intrycken vara betydligt starkare än normalt. En person med 

autism kan höra ljud som andra människor inte uppfattar men huruvida det är selektivt eller 

inte kan vara svårt att avgöra. Ibland förekommer även hörselnedsättning eller helt avsaknad 

av hörsel (Gillberg & Peeters 2001). 

 

Utvecklingsstörning/Förståndshandikapp ses ofta i kombination med autism. Personer med 

autism har ofta eller nästan alltid någon form av förståndshandikapp förenat med ett IQ lägre 

än genomsnittet. Det råder skillnad mellan asperger sydrom och autism på det planet, då 

personer med asperger i många fall kan ha liknande eller jämlikt IQ med genomsnittet (ibid.).  

 

Verbal och icke verbal kommunikation. Svårigheter med talet behöver inte vara framträdande 

hos personer med autism men kan vara till följd av muskelstörningar i stämbanden. Det kan 

dock vara svårt för personer med autism att förstå innebörden i en mening och vederbörande 

kan därav ha problem med att själv formulera meningar eller överhuvudtaget förstå syftet med 

verbal kommunikation (ibid.). I vilken omfattningen talet kan avvika vid autism varierar och 

är individuellt. Barnet kan börja tala senare än andra barn och det kan ta sig uttryck på olika 

sätt. Att imitera andra människor är väldigt vanligt hos personer med autism och kallas ekotal. 

Meningar och ord kan återges korrekt och kopplas ibland ihop med föremål eller situationer 

som liknar den situation då meningen eller ordet använts. Den grammatiska korrektheten 

uteblir därav i många fall. Att förstå människors kroppsspråk och mimik kan vara svårt. Att 

gester och ansiktsuttryck kopplas samman med det verbala kan vara svårt att förstå, speciellt 

när det talade språket inte alltid är en självklarhet. Att individerna själva använder kroppsliga 

rörelser för att göra sig förstådda är inte vanligt (Wing 1996).  
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Hjälpen för personerna är mycket individuell och en utredning fastställer behovet av insatser. 

Arbetet kräver därefter övergripande kunskap om individen men också ett samförstånd mellan 

personal och anhöriga kring struktur och förhållningssätt. Speciellt utformade verksamheter 

kan vara nödvändigt för att tillgodose behovet och samverkan mellan de samhälleliga 

instanser som verkar inom området kan därför vara fördelaktig (Smedler 1999). I 3:e kapitlet 

5 § Socialtjänstlagen, beskrivs att: 

 

 ”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar”.  

 

7. RESULTAT 

 

I kapitlet presenteras det resultat som framkommit vid de intervjuer jag gjort med deltagande 

informanter. Resultatredovisningen bygger på utsagor från informanterna själva, där citat 

förekommer i den löpande texten samt i separata stycken. Jag har valt att dela in kapitlet i fyra 

avsnitt; 7.1 Samverkan i verksamheter för personer med autism, 7.1.1 Förutsättningar för 

samverkan, 7.1.2 Hinder för samverkan och till sist 7.2 Sammanfattning av resultatet.  

 

7.1 Samverkan i verksamheter för personer med autism  

Uppfattningen om samverkan och vad det kan stå för har varierat i samtal med de informanter 

som deltagit i undersökningen. Vilka delar som skulle kunna gynnas vid samverkan är dock 

informanterna överens om och det berör kontakter kring brukarna, arbetet med dessa och 

deras anhöriga/föräldrar. Rektor vid gymnasiesärskolan ser samverkan som en möjlighet till 

(…) ”att få helheten kring eleven så bra som möjlig”. Att eleven (…) ”får en så bra situation 

som möjligt i livet”, vilket gäller både under skoltid, i hemmet och på fritiden. Biträdande 

enhetschef för daglig verksamhet lyfter fram vikten av (…) ”att man faktiskt känner att man 

har ett gemensamt ansvar för de här personerna och man hjälps åt”. Att det är viktigt att alla 

har en öppenhet gentemot medarbetare och försöker stötta varandra kring den gemensamma 
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brukargruppen, ser samtliga informanter som en viktig del i arbetet. Biträdande enhetschef för 

daglig verksamhet berättar om samverkan inom avdelningen runt autism:  

 

”Vi försöker samverka runt autism, alltså själva funktionsnedsättningen. Vi har 

alltså liknande policy för alla personalgrupper som jobbar med personer med 

autism (…) Så att inom hela avdelningen så har man ju samma utbildning och 

samma grundsyn på funktionsnedsättningen (…) Från 2006 – 2008 så hade vi ett 

större kompetensutvecklingsprogram för all personal som jobbade med personer 

med autism i hela avdelningen (…) Det var mycket kring att definiera yrkesrollen, 

där man jobbade i tvärgrupper mellan daglig verksamhet, med boenden och med 

korttidsverksamhet som är för barn”.  

 

Informanterna delger ett intresse för samverkan utifrån sig själva och från personalens sida. 

Det har varit i olika sammanhang som personalen åberopat detta och det har oftast varit i 

situationer som varit svåra kring en brukare eller elev. Enligt samordnaren för avlösarservice, 

ledsagarservice och kontaktpersoner ses samverkan därmed som viktig och beskrivs som (…) 

”en förutsättning för att det ska funka” och att (…) ”det är intressant att höra andras 

perspektiv och ta del utav andras erfarenheter”. Samordnaren delger också att det finns 

samverkan med andra kommuner kring korttidsboende och läger för personer med autism: 

 

”Vi köper ju platser och säljer platser åt varandra emellanåt. Framför allt sker ju 

det i samband med att en familj flyttar från en kommun till en annan. Man 

avbryter inte den korttidsplaceringen man har på en gång utan man är kvar under 

en övergångsperiod. Vi samverkar ju naturligtvis också med de andra vi köper 

platser av i övrigt då, som vi inte kan verkställa i kommunen – korttids och läger. 

Det är ju en ganska liten kommun… vi kan ju inte ha all typ av verksamhet”.  

 

Samverkan bedrivs mellan gruppboendet och daglig verksamhet, uppger biträdande 

enhetschef för gruppboendet, som säger att: (…) ”de bor ju här och arbetar där – vi utbyter ju 

pedagogiska erfarenheter och idéer med varandra”.  Samverkan uppges vara av intresse när 
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det gäller utbildningar och att få dela erfarenheter och kunskap men också att ha möjligheten 

att föra en öppen dialog med andra som arbetar med personer som har autism. Samma gäller i 

arbetet med anhörigstöd, där (…) ”dialog och kunskap” ger en möjlighet till att även stötta 

anhöriga i arbetet kring brukarna. Här delges också ett intresse av att starta ”referensgrupper” 

i syfte att nå samverkan mellan (…) ”politiker, primärvård, ledningspersonal för 

funktionshinder, äldreomsorg, psykiatri och frivilligorganisationer”. I samverkansarbetet med 

anhörigstöd skulle därmed fokus vara att nå ut till de personer som behöver stöd som 

anhöriga, menar handläggaren.  

 

Rektorn vid gymnasiesärskolan uppger att samverkan med daglig verksamhet, LSS – 

handläggare, arbetsförmedlingen, föräldrar/god män och ibland även socialtjänsten kan vara 

väldigt viktigt, då eleverna inte bara kan frigöras från stöd i vardagen efter avslutat 

gymnasium. De behöver guidning, tillsammans med föräldrar, i vad som ska komma skall. 

Huruvida de ska påbörja daglig verksamhet, praktik eller fortsätta vid folkhögskola. Om det 

blir aktuellt med boende eller om föräldrarna fortsätter att ta ansvaret för hemsituationen är 

också en viktig del skolan är involverad i som kräver samverkan mellan flertalet instanser. 

Rektorn berättar att det i höstas startade ett projekt just mellan skola, socialförvaltningen, LSS 

– handläggare och arbetsförmedlingen som skulle möjliggöra en förbättring i samarbetet 

mellan de som berörs i arbetet. Projektet berör bland annat elever med autism och hur det ser 

ut med fritids under skollov och inackordering av elever som väljer studier på annan ort. 

Projektet har nyligen startat och det kan fortfarande vara svårt att skapa en samsyn kring delar 

i arbetet. Det är viktigt att kunna arbeta tillsammans med detta, uppger rektorn. Enligt 

samordnaren för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner håller även de på att 

starta upp ett projekt som bygger på att ”samrekrytera personal” som innebär att samma 

personal både ska vara med i skolan och i hemmet. Informanterna uppger dock att för det 

mesta är det bara personliga assistenter som är med brukaren överallt. Rektorn vid 

gymnasiesärskolan uppger att det kan bli väldigt mycket personal runt eleverna i skolan, 

vilket kan vara negativt eftersom det blir för svårt för de att förhålla sig.  

 

Samverkan kan, enligt informanterna vara bra i relation till andra instanser som ligger utanför 

förvaltningen. Det kan vara bra att kontakter fungerar med verksamheter där aktiviteter finns 

för brukarna. Det kan också vara viktigt att det finns en fungerande kontakt med primärvård 
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och habilitering. Samverkan sker med sjukvården, uppger biträdande enhetschef för 

gruppboendet, där läkare och sköterskor har hand om läkemedelshanteringen kring brukarna 

samt tillbud. Att samverka i arbetet kring brukargruppen är något som ses positivt och vid 

daglig verksamhet uppger biträdande enhetschef:  

 

”Vi försöker ju att samarbeta så mycket som möjligt mellan daglig verksamhet 

och boendena runt personerna (…) vi har ju redan ett samarbete på det sättet att vi 

har träffar ibland och uppstår det problem runt en brukare så försöker man ju 

träffas och samverka runt det”.  

 

Att samverka kan vara en möjlighet till kunskapsutbyte men det kan också bidra till reflektion 

och en gemensam syn i arbetet kring personerna och deras anhöriga. Att kommunen är av det 

mindre slaget ses också som en positiv aspekt i samverkansarbetet. Biträdande enhetschef för 

gruppboendet säger:  

 

”Det finns ju en samverkan inom regionen där det ges utbildningar, föreläsningar, 

kompetensutbyte… men i det dagliga arbetet så tycker jag nog att den här 

kommunen är ganska liten och det ser jag som väldigt positivt – det är inte så 

stort. Det är ganska lätt att få kontakt med sin avdelningschef om man skulle ha 

det behovet. Jag tycker samverkan funkar väldigt bra här och det kanske beror på 

att det finns en litenhet och då tar man de besluten själv”.  

 

7.1.1 Förutsättningar för samverkan  

Att informanterna talar om samverkan i relation till en öppen dialog mellan instanser och 

verksamheter som är involverade, visar ett intresse för arbetet kring den gemensamma 

brukargruppen. Intresset av att kunna bistå med resurser, både i form av personal men också 

av kunskap med ett gemensamt bemötande och arbetssätt gentemot brukarna. Enligt 

biträdande enhetschef för gruppboendet är personer med autism i ett stort behov av resurser 

och talar om att det inte har varit några problem att få resurser för arbetet, från kommunen. 
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Vederbörande delger en viss oro om att inte kunna tillgodose alla behov som brukarna har 

men talar samtidigt om att (…) ”kommunen sörjer fullt ut”.  

 

Som omnämndes tidigare delger informanterna att det finns en aktiv samverkan mellan olika 

verksamheter i kommunen. Samverkan bedrivs, enligt informanterna, för att få en gemensam 

värdegrund och möjligheter till att byta erfarenheter och kunskap kring arbetet med brukarna. 

En gemensam nämnare har varit de utbildningar som personalen får ta del av inledningsvis 

eller vid något skede som anställd. Andra delar har varit det synsätt som präglar arbetet med 

personer som har autism – att det är viktigt hur personalen förhåller sig gentemot brukarna för 

att upprätthålla en stabil struktur och ett tydligt bemötande. Informanterna uppvisar ett klart 

intresse för att på bästa sätt förbättra livsvillkoren för den gemensamma brukargruppen, vilket 

är en förutsättning för samverkan mellan berörda verksamheter. Biträdande enhetschef vid 

gruppboendet lyfter fram ett intresse av att samverka i de mindre personalsammansättningarna 

som finns kring brukarna i boendet, för att på så sätt möjliggöra för personalen att ha ett 

”kompetensutbyte mellan varandra”. Biträdande enhetschef för gruppboende delger även att:  

 

”Det finns ju möjligheter i kommunen. Vi har bibliotek, och det finns 

badmöjligheter och även idrottsmöjligheter och då måste vi ju samverka med de 

verksamheter som ansvarar för det”. 

 

7.1.2 Hinder för samverkan 

Det som skulle kunna ses som hinder för samverkan uppger informanterna, är att tiden inte 

räcker till. Tiden när biträdande enhetschefer befinner sig i verksamheterna går åt till arbetet 

kring personal och brukare vilket inte ger så stort utrymme för annat. För samordnaren 

används tiden till att rekrytera ny personal och upprätthålla arbetet med ledsagare, avlösare, 

kontaktpersoner och brukarnas anhöriga. Handläggaren för anhörigstöd uppger att det har 

funnits svårigheter att nå ut med information till anhöriga men också att skapa ett intresse 

kring området hos chefer och verksamheter där det kan vara viktigt med anhörigstöd: 
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”Om cheferna är ointresserade så är det ett hinder för då når man ju inte fram till 

personalen. Så cheferna måste vara på banan och bry sig och tycka det är viktigt, 

ta upp det på en arbetsplatsträff och låta oss komma på en arbetsplatsträff. (…) det 

kan handla om att man inte tycker frågan är viktig och att man inte kan tillräckligt 

mycket”.  

 

Rektorn på gymnasiesärskolan nämner en viktig aspekt som lyfter upp nackdelen med 

sekretess mellan förvaltningarna och mellan verksamheterna. Vederbörande beskriver 

situationer som kan ge signaler om att det inte fungerar i någon situation runt en elev. I dessa 

situationer finns ingen möjlighet att gå in och ändra på saker, då den öppna kommunikationen 

kan komma att skymmas av sekretess, olika sätt att arbeta osv. Det blir ett glapp mellan de 

olika verksamheterna då det brister i kommunikationen där sekretess råder mellan 

verksamheter. Vederbörande beskriver en situation kring en elev där oron om vad som ska 

hända med denne efter gymnasiet har gett upphov till att sammankalla till möte med 

socialtjänsten och LSS – handläggare. För att kunna föra en öppen dialog uppger rektorn att 

sekretessen utgör ett hinder och att svårigheter att samtala öppet om eleven inte fungerar. Det 

är i detta enskilda fall viktigt att alla sitter ner och planerar kring eleven tillsammans, så att 

inte de olika instanserna planerar för olika saker. Det är dock inte alltid det är så många 

involverade parter, uppger rektorn, utan ofta sammankallas de instanser eller verksamheter 

som berörs. Föräldrarna är inte heller alltid medverkande i elevens skolgång, då även dessa 

kan ha funktionshinder av olika slag. Dock biträds ofta dessa av god man som i stället 

medverkar i planering kring individen.  

 

Även samordnaren lyfter fram sekretessen som ett hinder för en bra kommunikation 

förvaltningarna emellan och talar om hur viktigt det är att inte själv ta kontakt med 

exempelvis skolan, då föräldrarna måste ge godkännande innan någon kontakt kan tas. I 

gruppboendet ses inte sekretessen som ett hinder i arbetet, utan om det händer någonting så 

delges relevant information till berörd instans. Vad som får sägas (…) ”avhandlar man med 

god man” så att alla är införstådda med vad som gäller kring personen och dess uppgifter, 

uppger biträdande enhetschef.  
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Rektor vid gymnasiesärskolan tycker att, förutom sekretess så kan arbetssätten kring 

individen utgöra ett hinder för samverkan:  

 

”… varje instans har ju sitt arbetssätt och man har sina sekretessbestämmelser. 

Det kan vara svårt att jobba ihop också – man tycker att HALLÅ!!, händer det 

inget här? – man ser att det är kaos och så kanske de jobbar på sitt håll. Man vet ju 

inte alltid hur de jobbar…” 

 

7.2 Sammanfattning av resultatet 

De informanter som deltagit i undersökningen har samtliga en betydande roll i verksamheter 

som bedriver arbete för personer som har autism. Verksamheterna är likartade och stöttar 

både individerna och dess anhöriga i det vardagliga livet. Att det ska fungera runt dessa 

personer förutsätter ett gemensamt arbetssätt, ett gemensamt förhållningssätt samt en gedigen 

kunskap om funktionshindret. Det förutsätter också att det finns en samsyn kring vikten av att 

det fungerar både hemma, i skolan, på arbetet och på fritiden, vilket bidrar till ett omfattande 

arbete för ett flertal instanser. Det finns därför gemensamma utbildningar, ett intresse av att 

samverka och en vilja av att involvera anhöriga i arbetet kring individerna.  

 

Dock finns det hinder för att på ett bra sätt kunna föra en öppen dialog mellan 

verksamheterna. Informanterna som är verksamma inom vård och omsorgsförvaltningen 

delger att sekretess inte utgör ett hinder för att kommunicera mellan verksamheterna men där 

kontakt i de flesta fall inte tas om inte ett problem blir aktuellt. Däremot uppges tiden som ett 

hinder, då det kan vara svårt att samverka med andra verksamheter eftersom tiden inte räcker 

till. Rektorn uppger att sekretessen är ett stort hinder, då det kan vara svårt att föra en öppen 

dialog med verksamheter utanför gymnasieförvaltningen. Tiden utgör här inget hinder för att 

samverka utan det är i stället svårigheter kring att samtala på ett bra sätt med övriga 

förvaltningar. Även arbetsmetoder kan utgöra hinder om arbetet inte utförs på ett 

samstämmigt sätt. Ytterligare ett hinder delges vad gäller anhörigstöd, där att nå ut med 

information visat sig vara svårt. Att det inte finns någon hänvisning till anhörigstöd gör att 

kunskapen om fenomenet inte finns i så stor utsträckning inom funktionshinder. Dock finns 
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ett önskemål om att samverka mellan olika parter för att sprida information och kunskap till 

förvaltningarna och vidare till de anhöriga. 

 

8. ANALYS 

 

I kapitlet har jag valt att göra en analys av det resultat jag presenterat i kapitel 7. Resultatet 

har jag satt i relation till tidigare forskning om samverkan och därefter kopplat till autism. 

Återkommande begrepp har varit: Helhetssyn/Samsyn, Ansvar, gemensam värdegrund och 

kunskap, gemensamt förhållningssätt och bemötande samt utbildning och sekretess.  

 

I resultatet framgår att alla informanter ser samverkan som en del i det gemensamma arbetet 

och gemensamt för samtliga är att samverkan i sammanhanget ses som ett sätt att ansvara för 

de brukare arbetet bedrivs kring och dess anhöriga. Samverkan har tidigare sett olika ut 

beroende på syftet men där målen varit samma för samtliga som dessutom haft ett intresse av 

gemsamma resultat (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Danermark 2004; 2005; Eliasson 

2010). Samverkan har också tidigare implementerats i verksamheter för personer med 

funktionshinder, för att sammanföra resurser och förbättra insatsarbetet för att på så sätt 

effektivisera arbetet (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Sos 2005). För att vardagen ska 

fungera för personer med autism, krävs att flertalet instanser involveras i arbetet. Det som är 

viktigt att ha som utgångspunkt är att oavsett vilket arbete som utförs så görs det med fokus 

på de personer arbetet bedrivs kring (Benderix 2007; Gillberg & Peeters 2001; Smedler 

1999).  

 

Rektorn på gymnasiesärskolan lyfter upp vikten av att det ska finnas en helhet kring 

personerna, som involverar skola, hem och fritid, där samverkan kan vara ett bra sätt att 

kunna få ett helhetsperspektiv. På samma sätt vill biträdande enhetschef för daglig verksamhet 

lyfta upp vikten av ett gemensamt ansvar för personerna. Samverka har tidigare visat sig vara 

ett bra redskap i sammanhanget och kan bidra med att skapa en helhetssyn i arbetet (Axelsson 

& Axelsson Bihari 2007). Att samverkan kan syfta till att föra samman resurser nämner 

Axelsson och Axelsson Bihari (2007) som en utgångspunkt i arbetet och det kan syfta till att 
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underlätta vid arbete med en gemensam brukargrupp. I 3 kapitlet 5 § Socialtjänstlagen 

omnämns också att utformningen av arbetet delvis ska ske tillsammans med brukaren men 

också, vid behov, i samverkan med de samhällsorgan som involveras i arbetet.  

 

Informanterna delger samtliga ett intresse för att det ska finnas en gemensam värdegrund och 

kunskap, ett gemensamt förhållningssätt och bemötande. Dessa faktorer kan tillfredställa en 

rad behov hos personer med autism (Smedler 1999). För att styrka vikten av samstämmighet 

runt personerna, nämner två av informanterna, utbildningar för en gemensam grund och 

samsyn för de verksamma runt personerna. Samordnaren nämner fördelar med att dels få 

andras perspektiv av arbetet men också att det kan vara gynnsamt för personalen att arbeta i 

flera av de verksamheter där brukaren befinner sig. Att informanterna ser fördelar med 

gemensamma utgångspunkter i arbetet har visat sig ge ett mer integrerat arbete och utökad 

kunskap i verksamheter som arbetar mot samma mål (Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Ett 

integrerat arbete kan också, enligt Smedler (1999), vara fördelaktigt då det sammantagna 

arbetet ger en stabil och gemensam struktur, verksamheter emellan, vilket kan gynna personer 

med autism.  

 

Informanterna beskriver en pågående samverkan mellan de själva och andra verksamheter för 

brukargruppen och inom den egna förvaltningen fungerar kontakt och kommunikation på ett 

bra sätt, vilket också gäller kontakt med anhöriga/föräldrar. Personer med autism kan behöva 

hjälp i att föra sin talan, då funktionshindret och de olika funktionsnedsättningar som följer 

med det, kan bidra till svårigheter att kommunicera med omvärlden (Gillber & Peeters 2006; 

Wing 1996). I resultatet framkommer att brukarna har hjälp av god man eller anhöriga som 

representerar de och ser till att behoven tillgodoses. Det kan också, enligt två av 

informanterna, vara god man eller anhöriga som beslutar kring kontakter med andra 

myndigheter eller skola, eftersom de verksamma är förbundna till sekretessbestämmelser som 

inte tillåter dessa att själva fatta beslut kring uppgifter som rör brukarna (1 kapitlet 1 § 

Sekretesslagen). Svårigheter kan uppstå i samverkan kring personer med just autism då det, 

som omnämns tidigare, kan finnas brister i deras förmåga att kommunicera och på ett bra sätt 

förmedla var behoven finns (Gillberg & Peeters 2001; Wing 1996). Svårigheterna vid 

samverkan har setts förekomma då olika yrkesverksamma haft egna tankar kring vad brukarna 

haft för behov och vad som ansetts fördelaktigt för de brukare som befunnit sig i 
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verksamheterna (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Danermark 2004; Sos 2005). Smedler 

(1999) nämner hur viktigt det kan vara att involvera föräldrar i arbetet, då de, som några av 

informanterna nämner, ofta representerar brukarna.  

 

Informanterna har ännu inte stött på några svårigheter utan delger att kontakten fungerat bra 

med föräldrar samt andra verksamheter för brukargruppen och att samtliga hjälps åt. 

Biträdande enhetschef för gruppboendet och biträdande enhetschef för daglig verksamhet och 

samordnaren nämner goda kontakter med de anhöriga, vilka också har setts som viktiga parter 

i samverkan för brukarnas välfärd (Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Enligt handläggaren 

för anhörigstöd skulle samverkan behövas för att nå ut till fler personer och på så sätt 

informera om anhörigstöd och om att anhöriga måste få erkännande i det arbete de gör. 

Handläggaren lyfter upp samverkan mellan organ utanför den egna förvaltningen och ser även 

att politiker och ideella organisationer är en del i processen. Ett interorganisatoriskt arbete har 

tidigare möjliggjort att aktörer utanför kommunen involverades i arbetet och på så sätt gjort 

arbetet mer omfattande. Samverkan som sker interorganisatorisk har också fört samman de 

instanser som berörs i arbetet för personer med funktionshinder, då olika expertis och resurser 

på så sätt kan förenas (ibid.). Rektorn vid gymnasiesärskolan nämner samverkan som sker 

interorganisatoriskt, då både LSS – handläggare, Socialtjänsten och arbetsförmedlingen 

tillsammans har ansvar kring personerna och deras framtid. Handläggaren för anhörigstöd 

talar om verksamheter för bl a sjukvård för att skapa en helhetsförståelse kring de 

funktionsnedsättningar som kan förekomma vid autism. Gillberg och Peeters (2001) samt 

Wing (1996) nämner; epilepsi, syn och hörselförändringar, utvecklingsstörning osv. som 

några funktionsnedsättningar som kan påverka personernas livssituation. Att samtliga är 

införstådda kring alla delar av autism kan bidra till en helhet kring individerna. I tidigare 

forskning om samverkan har helhetssynen varit viktig och kan ses till följd av bl a förenade 

resurser (Axelsson & Axelsson Bihari 2007).  

 

Rektorn vid gymnasiesärskolan uppger att sekretesslagen kan utgöra hinder mellan skolan och 

andra verksamheter som också bedriver arbete kring personer med autism. Vederbörande 

beskriver svårigheter att tala öppet om faktorer som berör elevers livssituation eftersom 

sekretess råder mellan förvaltningarna. Inom samma förvaltning, uppger informanterna, att de 

verksamma kan kommunicera öppet kring gemensamma brukare och att sekretess inte utgör 
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något hinder. Vid samverkan har sekretesslagen visat sig utgöra hinder för samverkan mellan 

olika aktörer. Det kan också förekomma, som Axelsson & Axelsson Bihari (2007) nämner, att 

en brukare väljer bort hjälp från en av de involverade instanserna i samverkansarbetet, vilket 

kan bidra till att samtal inte kan föras öppet och därmed hindra samverkansprocessen från att 

fortgå. Sekretess har visat sig varit bidragande till att samverkan fått avslutats i tidiga skeden. 

Att som biträdande enhetschef för gruppboendet nämner, bestämma med god man eller 

anhöriga vilken information som de verksamma kan använda i möte med andra verksamheter 

eller myndigheter, kan vid samverkan utgöra en förutsättning för att kunna gå vidare med 

arbetet. En förutsättning har tidigare visat sig vara att alla delar i samverkansprocessen är 

klarlagda innan samverkansarbetet påbörjas (Axelsson & Axelsson Bihari 2007; Danermark 

2004; 2005).  

 

Tre av informanterna nämner att tiden kan utgöra ett hinder för samverkan eftersom tiden när 

de befinner sig på arbetsplatsen går åt till arbetet kring brukarna. Det har tidigare visat sig 

vara viktigt att alla deltagare i samverkansarbetet är införstådda med att samverkan inte är en 

kortsiktig lösning utan att arbetet kräver framförhållning i ett tidsmässigt perspektiv 

(Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Rektorn på gymnasiesärskolan ser dock inte tiden som 

ett hinder utan att samverkan är inräknat i det arbete som utförs. I 3 kapitlet 5 § 

Socialtjänstlagen går att utläsa, som omnämndes tidigare, att samverkan kan ses som en del i 

det sammantagna arbetet om behovet finns och kan gynna brukargruppen. Viktigt för att 

bibehålla ett intresse för att samverka hos deltagarna har visserligen varit att fördela 

uppgifterna så att de kan fullföljas (Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Tiden kan därför, som 

informanterna delgett, minska möjligheten att fullfölja de uppgifter som vederbörande skulle 

behöva åta sig i en samverkansprocess. 

 

Att det finns skillnader i verksamheternas sätt att arbeta framgår i resultatet, där rektorn ser 

det som ett hinder, eftersom det varit svårt att veta hur andra verksamheter arbetar när det 

funnits uppenbara problem kring en person. Sekretessen ses återigen som en del i problemet 

eftersom berörda parter inte kan samtala öppet mellan förvaltningarna och att, som rektorn 

menar, problemen har varit synliga men inget kan göras eftersom arbetsmetoderna hos 

respektive verksamhet inte alltid är kända och att kommunikationen inte fungerar fullt ut p g a 

sekretess. Det har tidigare förekommit att olika intressen legat till grund för samverkan och att 
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svårigheter funnits bl a kring olika arbetsmetoder (Danermark 2004). Människor tänker olika 

och resonerar olika kring samma saker vilket har kunnat skapa svårigheter i samverkan 

(Axelsson & Axelsson Bihari 2007). Detta har inte alltid behövt utgöra hinder utan har även 

fungerat som ett sätt att kunna reflektera kring aspekter som rör en gemensam brukargrupp 

(Danermark 2004). Det kan därför vara dels fördelaktigt då hjälpen för personer med autism 

är individuell men det kan också vara av negativ natur, då brukarna inte gynnas av olika 

arbetsmetoder tillämpas i olika verksamheter (Smedler 1999). Att arbetssätten är olika 

behöver alltså inte betyda att någon arbetar på fel sätt, utan endast att de verksamma har 

skapat kunskap om individen genom mötet med vederbörande och utifrån den egna 

verkligheten anpassat arbetet med individens förutsättningar i fokus.  

 

9. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuterar jag den metod jag använt mig av för att genomföra min studie 

samtidigt som jag kopplar samman metoden med det syfte och de frågeställningar som jag 

presenterat inledningsvis. Jag gör även reflektioner kring resultat och analys och avslutar med 

tankar om framtida forskning.   

 

9.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda en kvalitativ metod i utförandet av min studie. Den kvalitativa metoden 

valde jag framför en kvantitativ metod, eftersom jag ville finna så mycket information som 

möjligt inom det område studien avsåg. Tillvägagångssättet gav mig relevant information som 

jag inte tror att jag fått om jag hade valt att i stället använda en kvantitativ metod. Detta 

eftersom intervjuer gav mig mer djupgående utsagor om hur samverkan ser ut i verksamheter 

för personer med autism.  

 

Valet av informanter gjordes utifrån det syfte och de frågeställningar jag presenterade 

inledningsvis. Jag ville ha en så övergripande bild som möjligt om hur samverkan ser ut i 

verksamheter för personer med autism och valde därför relevanta informanter som 
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representerar olika verksamheter för individerna och deras anhöriga. De anhöriga ser jag som 

en stor del i det sammantagna arbetet kring individerna och valde därför att involvera 

anhörigstöd, som är en stöttning till dessa i det arbete de utför med sina närstående. Att ha 

med föräldrar eller anhöriga som informanter valde jag att inte ha med, då de lagar och 

reglementen, så som sekretess, gäller för yrkesverksamma inom området men inte för 

föräldrar eller andra anhöriga i relation till olika myndigheter.  

 

Att jag fått hjälp av vård och omsorgsförvaltningen i kontakten med informanterna som 

deltagit i min studie, tror jag inte ha påverkat urvalet något. I och med att kommunen är av det 

mindre slaget och inte har ett jättestort utbud av verksamheter för personer med autism, var 

jag intresserad av att komma i kontakt med de som fanns, vilket jag fick hjälp med. Det har 

inte funnits något utrymme för påverkan i urvalet på så sätt, anser jag. Hade kommunen varit 

större och omfattat fler verksamheter, hade urvalet kunnat påverkas av att jag tog hjälp av en 

förvaltning, då dessa skulle kunna ha valt vilka de tyckte kunnat ge de bästa svaren.   

 

För det syfte och de frågor jag ville besvara inledningsvis passade mitt val av informanter bra. 

Jag nämner i urvalsmetoden att jag tillfrågat två andra enhetschefer som valde att tacka nej till 

ett deltagande i min studie, den ena pga. tidsbrist och den andra eftersom denne inte ansåg sig 

ha tillräckligt med erfarenhet i arbetet ännu. Det kan hända att mina resultat sett annorlunda ut 

om dessa två informanter varit delaktiga i studien och det är jag fullt medveten om. Det 

resultat som presenterats och den analys som gjorts är dock en produkt av befintliga intervjuer 

och jag vill därmed inte spekulera i hur resultatet kunna sett ut med andra informanter.    

 

Jag valde att ha en låg grad av standardisering och utgå ifrån bestämda teman vid 

intervjuerna, vilket gav mig en möjlighet att formulera frågor under intervjuernas gång. Jag 

försökte även att ställa så öppna frågor som möjligt, dvs. frågor med låg grad av strukturering. 

Jag fann vissa svårigheter i att formulera frågorna under intervjuernas gång, då alla intervjuer 

inte fortlöpte på samma sätt. En informant talade väldigt öppet kring de frågor som ställdes 

medan en annan höll sig kortfattad. Hur mycket information informanterna delgav under 

intervjuerna varierade alltså och det hade underlättat om jag hade haft en något högre grad av 

standardisering av intervjuunderlaget, kompletterande frågor eller liknande. Det kan ha 
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påverkat resultatet, då kompletterande frågor skulle kunnat bidra till ytterligare information 

om hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med autism.  

 

Att innan intervjuerna ge information om etiska aspekter, så som anonymitet tror jag kan ha 

underlättat för informanterna att vilja delta i min studie. Eftersom det är en mindre kommun 

och utbudet av verksamheter är väl känt, tror jag att anonymitet kring kommun, 

verksamhetsnamn och informanternas namn, underlättade för viljan att delta men även grad 

av uppriktighet hos de som valde att delta.  

 

Att teman låg till grund för mina intervjuer och frågorna var ostrukturerade gör det svårt att 

mäta reliabiliteten eftersom metoden oftast används vid kvantitativa studier och jag gjorde 

intervjuer för att få information om hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med 

autism. Dock kan trovärdighet istället vara ett sätt att bestämma riktigheten i materialet. Jag 

har vid flertalet tillfällen studerat det material jag samlat in och även varit noga med att inte 

utelämna något, för att vara säker på att jag återgav informanternas utsagor korrekt. Jag anser 

därmed att de styrker kriterierna för att mäta äktheten i de resultat jag återgett och den analys 

jag valt att genomföra. Metoden fungerade bra i relation till syfte jag hade med min studie. 

Jag fick relevant information under intervjuerna som jag kunde använda till att besvara de 

frågor jag ställde inledningsvis. Detta utgjorde därmed en hög grad av validitet. 

Genomförandet av studien har förövrigt fungerat på ett bra sätt. Det har varit intressant att 

höra informanternas utsagor om hur samverkan ser ut i verksamheter för personer med 

autism.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Att personer med autism behöver struktur i vardagen framgår då dessa inte tolkar eller 

interagerar i omvärlden på samma sätt som andra. Att kunskapen om funktionshindret finns 

hos de informanter som deltog i de intervjuer jag utfört, ger möjligheter att utveckla 

arbetsmetoder, bemötande och förhållningssätt för att kunna tillgodose individernas behov. 

Att informanterna arbetar för en gemensam värdegrund och lyfter upp helheten kring 
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individerna som viktig, visar på kunskap och en vilja att ge omsorg, vilket också kan utläsas i 

viljan av att anpassa arbetet efter individernas förutsättningar.  

 

Det jag kan urskilja är att samverkan inte från början är en uttalad process som noggrant 

fastställts i ett inledningsskede av informanternas pågående arbete. Däremot är de som är 

ledande i verksamheterna måna om att brukarna och dess anhöriga ska ha det så bra som 

möjligt, vilket innefattar strävan mot att upprätthålla fungerande kontakter med andra 

instanser som arbetar med samma brukargrupp. Det framgick att det är viktigt att ha en 

fungerande samröre med föräldrar och god män, samtidigt som det är viktigt att även se till 

anhörigas välmående i form av anhörigstöd. Att begreppet samverkan används av 

informanterna som ett begrepp för ansvar, kontakt och informationsutbyte verksamheterna 

emellan, kan visa på att vederbörande ser gemensamma faktorer som viktiga i arbetet och att 

samverkan faktiskt existerar, trots att inte processen är fastställd från början. 

 

Att kunna samtala öppet i en samverkansprocess är viktigt. Att sekretess kan komma i vägen 

för att kommunikationen ska kunna fortlöpa på ett bra sätt, har tidigare förekommit och har 

även enligt en av informanterna, orsakat problem. En annan informant tycker dock inte att 

sekretessen bidrar till problem, så sekretessen kan enligt informanterna, ha olika betydelse i 

olika sammanhang. Viktigt kan därför vara att vid samverkan klargöra alla oklarheter som kan 

finnas, som vid sekretess, så att alla är införstådda med vad som gäller.  

 

Det som inte omnämns så ofta under intervjuerna är brukarens delaktighet i 

samverkansarbetet. Det talas om bra kommunikation och kontakt med anhöriga, samverkan 

med andra verksamheter, samverkan för att nå ut till anhöriga och god män som deltar i 

representativt syfte osv. Gemensamt är brukarens bästa med fokus på dess välfärd. Det kan 

därför vara svårt att urskilja vem som i slutänden har det sista ordet i en samverkansprocess; 

om det är föräldrar eller personal på gruppboende eller någon annan som är involverad i 

personen liv som i slutänden avgör vilka av individens behov som är de primära. Personer 

med autism har inte samma föreställningsvärld som andra utan uppfattar omgivning 

annorlunda. Deras kroppsspråk behöver inte betyda detsamma som vårt och används kanske 

inte ens för att uttrycka något speciellt. Den verbala kommunikationen behöver inte heller 
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alltid vara fungerande och trots vältalighet är det inte säkert att ordens innebörd är densamma 

för omgivningen som den är för en person med autism. Samverkan är en omfattande process 

som bland annat är till för att gynna brukarna. Men då brukaren inte kan uttrycka önskemål 

kanske det kan vara svårt att fortgå i arbetet med samverkan. Tillit måste därför finnas för 

samtligas kunskap och kännedom kring de områden aktörerna har i arbetet.  

 

De personer som involveras i ett samverkansarbete kan ha olika åsikter om vad som är bra 

och inte för en gemensam brukargrupp men där det i slutänden inte är någon som faktiskt kan 

säga säkert vad gäller just personer med autism. Viktigt är att fokusera på det arbete som var 

verksamhet ska utföra och utifrån det skapa en helhetssyn kring de delar som är viktiga för att 

på så bra sätt möta personer som inte själva kan föra sin egen talan. Att som informanterna 

delgett; arbeta för en fungerande kommunikation, se ett gemensamt ansvar kring de personer 

som arbetet bedrivs kring, skapa en samsyn, tillämpa gemensamma arbetsmetoder, ha bra 

kontakt med de som står personerna närmst (anhöriga) och försök att sätta brukarnas behov 

främst genom att lyssna till andras erfarenheter, ser jag som en förutsättning för samverkan i 

verksamheter för personer med autism. 

 

Intressant för framtida forskning skulle vara hur samverkan ser ut mellan kommun, landsting 

och privata företag, som alla är aktiva i arbetet för personer med autism.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

 

 

Hejsan!  

Jag heter Elin Åkerlind och kontaktade Er angående en undersökning jag gör i samband med mitt examensarbete 

i socialt arbete. Ni har valt att delta i de intervjuer som ligger till grund för min undersökning och jag vill därför 

delge Er information om intervjuernas upplägg samt den anonymitet som råder kring Ert deltagande.  

 

Genomförande av intervju 

 Innan intervjuns början kommer jag informera Er om det syfte som ligger till grund för min  

undersökning.  

 Därefter går jag igenom etiska aspekter kring information, konfidentialitet, samtycke och nyttjandekrav.  

 Under intervjuns gång har jag för avsikt att spela in samtalen för att underlätta sammanställningen av 

materialet. Ni som deltagande informanter delger samtycke till detta. Intervjun beräknas ta ca 1 – 1,5 h.  

 Under intervjuns gång kommer diskussioner föras kring området: Samverkan.  

 

Anonymitet 

 I sammanställningen av resultatet i min undersökning är Ni som deltagande informanter helt anonyma. 

Era namn, verksamhetens namn samt kommunens namn kommer inte att vara framträdande.  

 Verksamhetens utformning samt Er yrkestitel är dock viktigt att beskriva för läsarna. 

 

 

Tack för Ni valt att delta i min undersökning! 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Åkerlind 

Tfn: --- ------- 
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BILAGA 2 – INFORMATIONSGUIDE 

 

 Informera informanterna om vad undersökningen syftar till.  

 

 Delge informanterna information om hur materialet kommer att användas och att jag 

under intervjuns gång avser att spela in samtalen för att underlätta sammanställningen 

av materialet. Informera om hur länge intervjuerna kommer fortlöpa, att intervjuerna 

kommer vara ostrukturerade och vad det innebär. Detta görs i enighet med det 

informationskrav som omnämns i kapitel 4.3, som rör etiska aspekter.  

 

 Samtycke från informanterna är därefter viktigt. 

 

 Tala om att deltagandet i intervjuerna inte utelämnar kommunens, verksamhetens och 

informanternas namn men att yrkestitel och verksamhetens utformning kommer att 

uppges i resultatet av undersökningen. Detta i enighet med konfidentialitetskravet. 

 

 Delge information om möjligheten att som informant, själv kunna ställa frågor under 

intervjun, återkomma till föregående diskussioner och att det inte är ett krav att 

vederbörande måste svara på de frågor som ställs utan att det finns möjlighet att 

undvika att svara. Detta utifrån det krav som finns om samtycke vid intervjuer.  

 

 Tala om för informanterna att de har en möjlighet att avbryta intervjun om 

vederbörande känner att det blir aktuellt. 

 

 Informera slutligen om materialets tillgänglighet – d v s att materialet kommer 

användas i den undersökning intervjun avser bidra till och att materialet inte kommer 

vara tillgängliga för andra. Kan ses i relation till nyttjandekravet.  

 

 Ställ frågan om möjligheten finns att få återkomma med frågor efter intervjun om 

något är oklart.  
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BILAGA 3 – INTERVJUUNDERLAG/TEMAN 

 

Samverkan 

 Arbete med andra verksamheter/organisationer 

I. Gemensamma klienter 

II. Gemensam personal 

III. Chefs intresse kring arbete med andra verksamheter 

IV. Personals intresse kring arbete med andra verksamheter 

V. Föräldrars delaktighet 

VI. Positivt/negativt kring arbete med andra verksamheter 

VII. Förutsättningar/fördelar 

VIII. Hinder/nackdelar 

IX. Förfrågningar om samarbete med andra verksamheter 

 

 Kunskap kring samverkan 

I. Innebörden av samverkan 

II. Verksamhetens och dess anställdas sammantagna kunskap och intresse kring 

samverkan 

 

 Pågående samverkan 

I. Samverkan idag  

II. Framtida samverkan 

 

 Övriga kommentarer/tillägg kring området för samverkan 

 


