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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan olika verksamheter kan 

organiseras. 

     I uppsatsens bakgrund framhålls varför samverkan blir vanligare samt vad det innebär för 

professionella som deltar i den. Samverkan blir vanligare genom att regeringen yrkar på 

samverkan i praktiken samt att det benämns i lagtext. Samverkan är en omfattande 

förändringsprocess mot något okänt vilket kan leda till en rädsla för samverkan hos 

professionella som ska praktisera den.  

     Den metod som användes var kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom 

semi strukturerade intervjuer. Fem respondenter deltog, tre från ett samverkansarbete och 

två från ett annat. De var professionella inom olika professioner som arbetar med humanitärt 

arbete i samverkan med varandra. Resultatet analyserades genom professionsteori, 

samverkansteori, brukarperspektiv, projekt som arbetesform samt tidigare forskning. 

     Resultatet visar att det finns olika faktorer som hämmar och/eller främjar samverkan samt 

förutsättningar som kan främja och/eller hämma samverkans framgång och effektivitet. 

Exempel på en faktor som kan hämma eller främja samverkan beroende på hur den hanteras 

är yrkesspråket, samtidigt som ledarskap är en förutsättning som främjar samverkan. 

Nyckelord: Brukarperspektiv, Kunskap, Ledningsfaktorer, Samverkan, Yrkesspråk 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to examine how interaction between different activities can be 

organized. 

     The background of the essay highlights why collaboration is becoming common, and what 

it means for professionals involved in it. Collaboration is becoming common because the 

government insists on collaboration in practical work and that it is referred to in legal text. 

Collaboration is a comprehensive change to something unknown which could lead to fear of 

interaction within professionals who practice it.      

     The method used was qualitative and the empirical data were obtained through semi-

structured interviews. Five respondents participated, three from one collaborative work and 

two from another. They are professionals in various professions involving humanitarian work 

in collaboration with each other. Results were analyzed through profession theory, 

collaboration theory, the user perspective, projects as labor as well as previous research. 

     The results show that there are various factors that inhibit and/or promote collaboration 

and conditions that may promote and/or inhibit collaborative success and efficiency. An 

example of a factor that can inhibit or promote interaction depending on how it is managed is 

the professional language, while management is a condition that promotes collaboration. 

Keywords: User perspective, Knowledge, Management Factors, Collaboration, Professional 

Language  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning  

Samverkan blir allt vanligare inom och mellan olika verksamheter men initiativ för att främja 

samverkan uteblir. Den kontakt som uppsatsförfattarna hittills haft med samverkan pekar på 

att den inte hanteras på ett framgångsrikt sätt. Samverkan finns i praktiken men fungerar det 

egentligen och i så fall hur den bör hanteras för att vara ett relevant arbetssätt. 

Uppsatsförfattarna söker således svar på hur samverkan fungerar i praktiken, hur den bör 

utformas och vilka faktorer som har betydelse för samverkan. 

     Myndigheter och offentliga verksamheter har fått på sin agenda att samverka av 

statsmakterna. Förhoppningen är att samverkan ska leda till effektivare, billigare och bättre 

verksamheter. Detta är en chans till att rationalisera, förenkla och förbättra organisationens 

arbete och förhindra dubbelarbete. Det blir en stor utmaning för den enskilde medarbetaren 

som aktivt måste delta för att samverkan ska bli av. Den utmaningen kan vara både positiv 

och negativ. Positivt är att få ta del av andra professioners kunskap och att delge sin egen till 

andra människor. När de enskilda professionella på en arbetsplats erhåller nya kunskaper 

genom samverkan växer organisationen sig starkare. Det går att påstå att detta är viktiga 

inslag för en konsekvent kompetensutveckling på arbetsplatsen. Samverkan är en process 

som tar lång tid och innebär en förändring mot det okända. Det går inte att förutse vad 

samverkan kommer resultera i. Det går att hypotisera men inte att säga säkert. Det kan leda 

till en osäkerhet gentemot samverkan. Att ge sig in i en process som tar lång tid, när arbetet 

som nu utförs ändå känns bekvämt, kan vara motigt. Om de dagliga arbetsuppgifterna redan 

upptar alla arbetstimmar kan det upplevas negativt av medarbetarna när ledningen yrkar på 

samverkan då ytterligare resurser uteblir. Även om avsatt tid för samverkan saknas spär det 

på den negativa upplevelsen av förändringsprocessen (Danermark, 2000). 

     Samverkan ges allt mer utrymme i den professionelles vardag. Inte bara genom 

påtryckningar ifrån statsmakter som nämnts innan utan även då samverkan är en 

stimulerande och berikande process för den professionelle, organisationer och vårdarbetet i 

sin helhet. Samverkan innebär en chans till utveckling, en chans att lära och en chans att 

förbättra (Danermark, 2000). 

     För socialt arbete spelar samverkan en väsentlig roll då det flera gånger nämns i 

socialtjänstlagen. Framför allt framkommer detta från 6§ i 2 kap. av SoL (2001:453) som 

förklarar att kommun i överenskommelse får samverka med andra verksamheter. Vidare 

klargör lagen att syftet med samverkan är att ta vara på samhällets resurser på ett produktivt 

sätt. Frågan som då uppstår är hur samverkan praktiskt ska etableras för att uppnå den 

potential den innehar.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan olika verksamheter kan 

organiseras. 

·         Hur kan samverkan se ut i praktiken? 

·         Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? 

·         Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan? 

1.3 Centrala begrepp 

Samverkan: Att samverka innebär arbete tillsammans med andra individer som i regel har 

annan professions utbildning, styrs utav andra regelsystem och befinner sig i annorlunda 

organisatorisk positioner mot ett gemensamt uppsatt mål (Danermark, 2000). Vi intresserar 

oss praktisk samverkan som riktar sig till brukare. 

Intresseorganisationer: Icke-statliga organisationer är viktiga aktörer i samhället då 

statens roll har minskat. De syftar till att förbättra villkoren för samhällets individer. I 

Sverige finns det flera hundra icke-statliga organisationer (Säkerhetspolitik, 2013).  

 

Kommun: En kommun i Sverige är uppdelad i olika nivåer. Högst upp är 

kommunfullmäktige. Här finner vi folkvalda politiker som ansvarar för de övergripande 

besluten i kommunen. Kommunfullmäktige går att likna till kommunens riksdag. 

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelse och nämnder. Kommunstyrelsen 

fungerar som kommunens regering, de ser till att besluta från kommunfullmäktige 

genomförs. Nämnder är förtroendevalda av kommunfullmäktige och ansvarar för särskilda 

områden. Nämnder förvaltar de beslut från kommunfullmäktige genom att implementera det 

som är viktiga för den enskilda nämndens områden ifrån dessa beslut. Under nämnder finner 

vi förvaltningar som arbetar på en praktisk nivå med besluten uppifrån (Eskilstuna kommun, 

2014). 

     Socialtjänsten är den delen av kommun som kommer vara relevant för denna studie. 

Socialtjänsten kan definieras genom dess mål som anges i socialtjänstlagen. Enligt 1 § i 1 kap 

av SoL (2001:453) ska socialtjänsten på en solidarisk och demokratisk grund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet samt jämlika levnadsvillkor och aktivt 

deltagande i samhällslivet. Enligt 1 § i 2 kap av SoL (2001:453) framgår det att kommunen 

har ansvar för en fungerande socialtjänst inom sitt område. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning kring föreliggande studies ämne presenteras 

genom en tematisk genomgång. De studier som framhävs ligger till grund för vissa frågor 

som används i föreliggande studies intervjuer samtidigt som de används som analysverktyg 

av resultatet. Ämnen som berörs är samverkansutbildning, samverkansstrategier, gemensam 

finansiering och professionellas värderingar av samverkan. 

2.1 Samverkansutbildning 

En studie av Charles, Barring och Lake (2011) undersöker ett samverkansprogram/utbildning 

i Kanada med studenter från olika professionsutbildningar med fokus på mänskligt arbete. I 

programmet delas studenterna in i grupper om 4-7 individer där alla var från olika 

professioner. I dessa grupper fick de praktisera i mindre samhällen där de lärde sig om 

samverkansarbete samtidigt som de mötte sina professioners specifika inlärningsmål. Data 

samlades in genom intervjuer med studenterna under första året av programmet och vid 

slutet av programmet fick samma individer samma frågor fast i en enkät. De delar in 

resultatet i två kategorier. Den första är om en förbättring av den totala lärandeupplevelsen 

för socionomstudenter uppnås. En underliggande kategori inom denna är om 

samverkansutbildning leder till bättre lärande och vana. Socionomstudenterna menar att det 

egna lärandet gynnats. Att få ta del av andra professioners perspektiv på olika problem leder 

till en ökad förståelse av de specifika problemen. Den andra kategorin är värdet av socialt 

arbete för andra studenter än socionomer. Genom diskussioner kunde socionomstudenterna 

förbättra de övriga studenternas uppfattning om det sociala arbetets värde och expandera 

den. Charles m.fl. (2011) påpekar begränsningar med studien vilket till stor del handlar om 

att undersökningen sker direkt efter samverkansutbildning. Det går inte avgöra om 

studenterna vid senare tillfälle fortfarande anser sig ha gynnats utav utbildningen. Studien 

påpekar att det finns ett behov av praktikplatser i vilka det finns möjligheter att aktivt kunna 

sammarbeta med individer från andra professioner för att kunna få en uppfattning om deras 

kunskaper och värderingar. Charles m.fl. (2011) menar även att det inte ska finnas något 

motstånd mot samverkan utan att det ska vara något som välkomnas.  
     En annan studie som framhäver samverkansutbildning är en studie av Coleman, 

Roberts, Wulff, Van Zyl och Newton (2008). Studien presenterar ett detaljerat resultat på 

lärande om samverkansutbildning vid namn Sharing a Team Approach to Resource 

Utilization (STAR) genom en längre gruppstudie. Samverkanslärande definieras i studien 

genom Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) som en 

omständighet där två eller fler professioner lär med, från och om varandra för att öka 

samverkan och även kvalitén av vården. Delaktiga i samverkansutbildningen är studenter 

från sjuksköterskeprogrammet, familjeterapeutprogrammet och socionomprogrammet. 

     Samverkansutbildningen var totalt tre år lång där de två senare åren innehöll praktiska 

utbildningsmoment. Första året var ett planeringsår och inga studenter inblandas. Hela 

utbildningen planerades, alltifrån innehåll till design. Under andra året delades studenter in i 

åtta olika grupper vilka innehöll två till tre individer där en eller två var sjuksköterskestudent 
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och en eller två var familjeterapeut- eller socionomstudent. Dessa grupper tilldelades sedan 

slumpmässigt brukare om fyra stycken vilka de vårdade under tre till nio månader. 

Studenterna mötte brukarna individuellt för att sedan ha mötestider angående sina brukare 

varje månad tillsammans med utbildningsgruppen. Utöver dessa möten höll grupperna 

regelbundet kontakt via telefon och mail (Coleman m.fl. 2008).  

      Inför tredje året upptäcktes att för stor börda lades på brukarna genom att medlemmarna 

av utbildningsgruppen skulle möta brukarna individuellt vid olika tider och tillfällen. 

Studenterna upplevde att tiden inte räckte till för att grunda ett gott samarbete mellan 

varandra eller för skapandet av nya färdigheter, professioner emellan. Utifrån dessa 

omständigheter drog ledarskapet för projektet slutsatsen att de behövde konstruera om. 

Istället för de gamla grupperna gjordes de nu om till att innehålla en student från varje 

profession och frekvensen ökade för gruppträffarna till en eftermiddag i veckan, bland annat. 

Studien använde en form av kontrollgrupp för att härleda resultat ifrån projektet som bestod 

utav studenter från samma professioner som i projektets grupper, skillnaden var att de inte 

fick utbildningen (Coleman m.fl. 2008). 

     Under år två och tre erhöll studenterna på utbildningen mera positiva attityder gentemot 

samverkan än de som inte ingick i utbildningen. Vidare presenterar Coleman m.fl. (2008) en 

utveckling av mer respekt gentemot andra professionsgrupper och fler kunde tänka sig att 

bygga på sina kunskaper kring samverkan bland studenterna som deltog i utbildningen i 

jämförelse med de som inte deltog. De studenter som deltog i projektet och slutförde det 

ansåg att de som professionella förbättrades under utbildningen. De ansåg sig vara bättre på 

samverkansarbete i allmänhet men hade även utvecklat andra mer specifika färdigheter så 

som identifiera vilka brukare som var i behov av samverkansvård och konfliktlösning. 

      

2.2 Samverkansstrategier      

Ståhl (2011) genomför en explorativ fallstudie som handlar om att implementera 

rehabiliteringssamverkan. Fallstudien beskriver även en av de största utmaningar som finns i 

arbetslivsinriktad rehabilitering som är att få individer med olika problematik tillbaka till 

arbetsmarknaden. Ståhl beskriver vidare att om en individ har en blandning av medicinska 

och sociala problem så faller de ofta mellan myndigheters ansvarsområden. För att försöka 

motverka att någon individ hamnar mellan ansvarsområden påpekas lagen om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) som ett försök att få samverkan mellan 

myndigheter att fungerar över en längre tidsperiod.  

     I 1 § av FINSAM (2003:1210) framhävs vilka verksamheter som kan delta i 

samverkansarbetet. De är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommun och landsting 

och syftet är att effektiviserasera resursanvändning. 2 § av FINSAM (2003:1210) stadgar att 

arbetets insatser ska riktas till individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. Målet är då att individen ska återgå till förvärvsarbete. 

     Studiens resultat visar hur två olika samverkansteam valt strategier kring samverkan och 

vilken framgång som uppnås inom dessa. De två samverkansteamen hade tolkat 

lagstiftningen olika och på så sätt fått olika infallsvinklar. Samverkansteam ett hade en 

strategi som handlade om att implementera specifika samverkansprojekt vilket misslyckades. 

Samverkansteam två hade en mer bred interaktiv strategi för att lyckas med en lokal 

samverkansstruktur. Denna strategi låg till grund för att ett centralt samverkansteam kunde 
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startas med stöd av alla de inblandade aktörerna (Ståhl 2011). 

     Slutsatser i studien understryker att en interaktivt processinriktad samverkansstrategi är 

mer resultatrik för att uppnå samverkan mellan organisationer än vad en formaliserad och 

linjär strategi är. Vidare påpekas att en interaktiv strategi ger mindre spelrum för satsningar i 

den egna organisationen och ger istället mer utrymme för ett gemensamt lärande mellan 

organisationerna (Ståhl 2011). 

2.3 Gemensam finansiering 

En studie av Hultberg, Glendinning, Allebeck och Lönnroth (2005) beskriver nyttan med 

gemensam finansiering för samverkan genom att observera två experiment, ett i Sverige och 

ett i England som provat detta. 

     Hultberg m.fl. (2005) skildrar vilka som finanserar verksamheten och beskriver mer 

ingående kring organisationer inom hälsa, sociala verksamheter och andra myndigheter 

inom de två länderna. Författarna beskriver de två finansieringsexperimenten och 

presenterar materialet från experimenten baserat på framgång och påverkan på 

myndigheterna. Vidare presenteras hur gemensam finansiering kan påverka samverkan 

mellan myndigheter på ett positivt sätt och hur bra samverkan kan bli. 

     Resultatet visar att experimenten förbättrade effektiviteten av tjänster genom ökad 

flexibilitet då resurserna går till den del av sjukvård och socialt arbete där den gör störst 

nytta. Experimenten uppmärksammade de olika arbetsfälten och vad övriga arbetsfält bidrog 

med till välfärdssystemet vilket ledde till bättre relationer arbetsfälten emellan. Båda 

experimenten mötte till en början motstånd då det gick emot den tidigare arbetskulturen. Att 

integrera arbetsfält i varandra var ett nytt sätt att arbeta (Hultberg m.fl. 2005). 

     Hultberg m.fl. (2005) menar att med tiden kan motståndet övervinnas genom aktivt 

arbete mot samverkan med professionella som är passionerade för samverkan som ledare. 

Författarna menar att resultaten från experimenten är begränsade då de inte visar på någon 

förbättring av vården för klienter. Det positiva som understryks är att på långsikt går det 

spara in pengar genom att eliminera verksamheternas dubbelarbete.  Experimenten behöver 

dock tid för att visa resultat. Detta är en nackdel när politiker ligger bakom experimenten, 

eftersom de vill ha snabba resultat.   

2.4 Professionellas värderingar av samverkan 

En studie av Freund och Drach-Zahvy (2007) ger en bättre förståelse för den nuvarande 

statusen gällande samverkansgrupper inom den primära sjukvården. Förståelsen kommer 

från professionellas perspektiv som är delaktig i en samverkansgrupp. Med professionella 

menar författarna administratörer, läkare, sjuksköterskor och paramedicinska professioner 

där socialarbetare ingår. Vidare identifierar studien karakteriserande drag som gäller för en 

samverkansgrupp. Ett av de karaktäriserande dragen är att medlemmarna i gruppen har 

samma mål och alla delar ansvaret för att målen uppnås.  För att detta ska uppnås håller 

gruppen regelbundet kontakt med varandra vilket verkställs via regelbundna möten. Då 
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gruppen består av medlemmar från olika professioner använder de varandra som 

kunskapskällor. Resultatet i studien påpekar vikten av en samverkansgrupp och dess relevans 

för förbättringen av vård. Författarna menar vidare att professionella som arbetar inom en 

samverkansgrupp erhåller ökad motivation, organisationseffektivitet och 

innovationsförmåga. 

     En av slutsatserna i studien berör hur professionella värderar samverkan som viktigt men 

förekomsten är fortfarande låg. De olika professionsgrupperna har skilda uppfattningar om 

hur arbete ska utföras och mål uppnås. Effektivt samverkansarbete härleds ifrån mekanisk 

och organisk arbetsstruktur. Vidare menar författarna att organisatorisk hängivenhet borde 

leda till effektivt samverkansarbete även om medlemmar av enskild organisation först och 

främst engagerar sig i den egna professionen. Författarna nämner en brist i sin studie vilken 

består i att data hämtats och analyserats från en källa, endast anställda. Vidare studier på 

ytterligare grupper med annan varietet efterfrågas (Freund & Drach-Zahvy, 2007). 

2.5 Sammanfattning 

Jämför vi resultaten ifrån de artiklar vi använder går det att se en gemensam nämnare. 

Samverkansarbete är positivt och något som bör eftersträvas i en välfärdsstat. Kritiken som 

presenteras i de olika artiklarna är riktade mot den egna studien och inte mot 

samverkansarbete i sig. Var de skiljer sig åt är hur de erhållit resultatet. Två av våra artiklar 

riktar sina studier mot samverkansutbildningar. En artikel använder sig av en större 

enkätstudie som allmänt inriktar sig på samverkansarbete, vad som gynnar och missgynnar 

den. En annan använder sig av en fallstudie där inriktningen är implementering av 

samverkansarbete. Den sista observerar experiment i vilka gemensam finansiering sker.  

     Charles m.fl. (2011) och Coleman m.fl. (2008) arbeten är relevanta för föreliggande studie 

eftersom den belyser hur samverkansarbete kan implementeras i ett tidigt skede i den 

professionellas utveckling. Istället för att samverkan ska införas i den professionelles 

yrkesroll när denne är yrkesverksam blir det mer naturligt att lägga grunden för samverkan 

redan under studierna. 

     Vad som för oss blir viktigt att förstå är vilka strategier som ger resultat inom 

samverkansarbete. Ståhl (2011) ger en bra bild beträffande detta genom sin artikel. Att ha en 

bredare inriktning i samverkansarbete är mer fruktbart än att specificera sitt arbete. 

     Hultberg m.fl. (2005) presenterar att gemensam finansiering över tid leder till en 

minskning av verksamheters arbete inom samma område som går att översättas till 

insparade pengar genom eliminering av dubbelarbete. Att gemensam finansiering även leder 

till ett effektivt samverkansarbete är i högsta grad relevant för vår studie. Freund och Drach-

Zahvy (2007) studie betonar samverkan mellan olika professionsgrupper som är intressant 

för studiens syfte. 
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Avsnittet berör teorier och teoretiska perspektiv som är relevanta för studien. 

     Med teorier och teoretiska perspektiv menas ett påstående om verkligheten som syftar på 

att förstå och förklara den. Ett fenomen behöver nödvändigtvis inte ha en förutbestämd teori 

som förklarar den utan det finns ofta flera olika teorier som på olika sätt förklarar och förstår 

fenomenet (Larsson, 2005b) 

     Det som nämns kring samverkansteori har varit ledande för vissa intervjufrågor. Samtidigt 

som resterande teoretiska begrepp har tillämpats vid analys av det empiriska materialet från 

studien.  

3.1 Profession som teori 

Fransson (2006) förklarar teoretiskt vad det innebär att vara en profession genom begreppet 

professionalisering. Professionalisering betyder att en yrkesgrupp genom aktiv ansträngning 

försöker erhålla högre status, auktoritet och inflytande. Att bli erkänd som profession 

innebär att dessa omständigheter uppnås. 

     Brante (2009) definierar professioner genom Millerson och Goodes tolkningar som 

presenteras i följande punktlistor, med Millerson först. 

1. ”Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna” 

(Brante, 2009, s. 18). Goodes definition tilläggs utöver dessa. 

1. ”Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

2. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan 

förstås av utanförstående 

3. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever” 

(Brante, 2009, s. 18). 

     Professioner består av gränser, både inre och yttre. Inre gränser finns mellan olika 

grupperingar som finns inom den egna professionen och yttre gränser finns mellan de olika 

närliggande professionerna. Det finns två olika angreppssätt gentemot dessa gränser, 

antingen ett särskiljande vilket innebär att konstruera gränser eller ett sammanhållande 

vilket innebär att dekonstruera gränser. Vid särskiljande betonar en grupp eller profession 

vad de anser som väsentliga skillnader för att avskärma sig från andra. Exempel på sådana 

skillnader kan vara att gruppen eller professionen anser sig utföra ett svårare och mer 

betungande arbete än övriga och blir då mer värdefulla. Gruppen eller professionen vill avstå 

från att behöva ta ansvaret för andra grupper eller professioners mindre värda egenskaper 
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samtidigt som de vill behålla de resurser som finns inom de egna gränserna. Ett 

sammanhållande angrepssätt är motsatsen till det särskiljande, skillnader ifrågasätts istället 

med målet att uppnå speciella privilegier andra grupper eller professioner inrymmer. Det går 

att säga att båda angrepssätten syftar till att uppnå professionellt territorium (Liljegren, 

2008). 

     En form av gränsdragning som är relevant hänger ihop med vad som nämns efter punkt 

två i Goodes definition av en profession ovan, vilket sammanfattas till yrkesspråket. 

Professioner har olika utbildningar vilket kan resulterar i olika språk, med detta menas att 

ord och begrepp kan ha olika betydelser för olika professioner, exempelvis mellan en 

socionom och en läkare. Som socionom ses brukaren utifrån sociala konstruktioner och 

perspektiv. En läkare däremot inriktar sig mer på fysiologiska och medicinska möjligheter 

och begränsningar. Om de nämnda aktörerna skulle samarbeta så krävs det att de förstår 

varandras yrkesspråk. Om de inte gör det kan deras yrkesmässiga intentioner misstolkas och 

där kan det skapas problem där tidigare inga fanns (Boklund, 1995). 

3.2 Samverkansteori 

Vi har inte funnit någon enhetlig samverkansteori men har valt att lyfta olika begrepp och 

delar som vi funnit relevanta. 

     Samverkan kan definieras med hjälp av en av de fyra olika samarbetsformer. Den första 

samarbetsformen är separation vilken är en form av icke-samverkan. Det är konkret att en 

organisation hjälper en individ från olika enheter inom organisationen utan någon form av 

samverkan enheterna mellan. Den andra samarbetsformen är koordination vilket betyder 

samarbete mellan olika professioner genom samordning. Detta innebär att samarbetet 

mellan verksamheter sker utan någon egentligt möte eller samspel. Den tredje 

samarbetsformen är kollaboration och är den som även kallas för samverkan. Inom 

kollaboration har fortfarande professioner gränser mellan varandra men kan träda över 

dessa vid behov. Den sista av de fyra samarbetsformerna är sammansmältning vilket innebär 

att professioner helt och hållet flyter ihop. Det kan innebära att de delar på samma 

arbetsuppgifter och att en väldigt liten del är yrkesspecifikt (Boklund, 1995). 

     Det finns tre grundläggande förutsättningar som ledningen för samverkan måste arbete 

med för att göra samverkan möjlig. I dessa tre förutsättningar finns det omständigheter som 

kan komma att bli hinder i en samverkansprocess eller framgångsfaktorer beroende på hur 

de hanteras enligt Danermark (2000). Den första förutsättningen kallas för kunskaps- och 

förklaringsmässiga förutsättningar. Människor som ska samverka har ofta olika utbildningar 

och i och med det olika kunskapsbaser och sätt att se problem. Detta är inte bara sant för 

humanitärt arbete utan går även att finna vid ett byggnadsarbete exempelvis. Vid ett 

byggnadsarbete krävs det att flera olika professioner samverkar för att nå ett resultat, en 

färdig byggnad. Här finner vi snickare, målare, arkitekter och elektriker bland annat. Den 

avgörande skillnaden mellan denna typ av samverkan och den i vår uppsats riktar sig till är 

att samverkansobjektet är en människa och inte en byggnad. En människa har åsikter om 

saker och ting och inte minst om den hjälp denne ska erhålla. En brukare ses heller inte bara 

som objektet i samverkan utan ska även ses som ett subjekt. Den ska ha möjligheten att delta 
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i bestämmandet kring den egna vården. Det hör även till att professionella vid ett 

byggnadsarbete inte inkräktar på varandras områden eller försöker konkurrera med andra 

professioner vid ett byggnadsarbete. Inom vård sker det frekvent att olika professioner 

definierar samma problem ur sina egna perspektiv. Det är upp till ledningen att upprätta 

effektiva gränser mellan de samverkande professionerna. Dessa gränser får inte vara allt för 

skarpa för då motverkar de syftet med samverkan. Sen får det inte vara alltför tunna så att 

det fortfarande går att urskilja profession från profession (Danermark, 2000). 

     Den andra förutsättningen berörs kort tidigare och kallas för skilda synsätt. Bäst belyses 

detta genom att olika professioner inom vård talar olika språk. Med detta menas att 

professionella inom medicinska professioner kommunicerar med medicinska termer 

samtidigt som socialarbetare använder termer efter deras utbildning. På så vis försvåras 

kommunikationen när olika professioner ska försöka samverka. Det blir väsentligt för 

ledningen att upprätta en gemensam utgångpunkt när det gäller det yrkesmässiga språket för 

att samverkan ska nå framgång (Danermark, 2000). 

     Organisatoriska förhållanden kallas den sista förutsättningen vilket kan sammanfattas till 

beslutsbefogenhet. I en samverkansgrupp med olika professioner finns det även olika 

organisationer i vilka beslutsbefogenheterna kan se olika ut. I vissa organisationer har 

befogenheterna delegerats långt ut/ner i organisationen samtidigt som andra måste gå 

”högre upp” för att nå ett beslut. Det kan leda till att flera professioner måste leta ett beslut 

högre upp i organisationen vilket i sin tur kan leda till frustration när beslutsvägen blir 

längre. Större kunskap om andra professioners besluts hierarki och rutiner kan motverka 

denna frustration (Danermark, 2000). 

3.3 Brukarperspektiv 

Brukarperspektivet är ett vanligt förekommande begrepp inom socialt arbete och det har 

även funnit sin väg in i denna uppsats. 

     Ett brukarperspektiv innebär att brukaren själv får formulera sitt behov och de 

stödinsatser denne finner relevant för sin situation, att brukaren medverkar eller har någon 

form av inflytande själv i sin vård. Det är viktigt att det är brukarens egen definition och 

ingen annans, om så inte är fallet är det inte längre ett brukarperspektiv det handlar om utan 

någon annans definition av brukarens perspektiv. Viktiga aspekter att beakta inför 

brukarperspektivet är brukarens unika behov och insatsers resultat ska vara centrum för 

arbetet och att brukaren erhåller möjlighet till inflytande och delaktighet i dess egna 

vårdarbete (Socialstyrelsen, 2005). 

3.4 Projekt som arbetesform 

Att arbeta i projekt målas av Markström (2003) upp som hämningslöst, kreativt och 

resultatgenererande. Nya idéer kan prövas och utvecklas i en den frizon som projektarbete 

innebär. Idag ställer den offentliga sektorn krav på flexibilitet och samarbete.  Enligt 

Markström (2003) erbjuder projektform som arbetssätt en bra grund i arbete med nya 
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problemområden. Denna grund bygger på att projektformen söker nya arbetssätt för nya 

problemområden.  Vidare i sin definition av projektformen gör Markström en jämförelse 

mellan denna och andra organisationsformer. Han förklarar att projekt ofta förkommer som 

en tillfällig organisation som med begränsade medel ska uppnå mål som är definierade innan 

projektstart. Ett projekt har således en förutbestämd början, gång och slut. Det är dock inte 

helt perfekt. Det främsta definierade problemet med projekt som arbetesform är att arbetet 

som utförs inom projektet kan vara svårt att implementera på sin ordinarie arbetsplats eller 

verksamhet. Ett annat problem med projektformen är att en benägenhet finns att 

diskussioner som berör projektet prioriteras över implementering av kunskapen i den egna 

organisationen.  

4. METOD 

I följande avsnitt kommer som titeln indikerar studiens metod att beröras. Valet av metod 

motiveras samt kommer studiens genomförande, datainsamling, databearbetning och 

analysmetod beröras. Avsnittet avslutas med att beröra validitet, reliabilitet och etiska 

ställningstaganden, som en diskussion senare kommer följa upp hur de ytterligare påverkat 

studien. 

4.1 Val av metod 

Vi valde en kvalitativ ansats i föreliggande studie och intervjuer som metod för att samla in 

empiri. Eftersom studien intresserar sig för människors attityder, tankar, känslor och 

kunskaper som befinner sig inom det aktuella fenomenet, vilket Larsson (2005a) menar att 

kvalitativa intervjuer fångar. 

     Semistrukturerade intervjuer var den intervjutyp som valdes i föreliggande studie. Valet 

baserades på att bästa resultat skulle uppnås genom denna typ av intervju eftersom den 

erbjuder en flexibilitet som ansågs vara nödvändig. 

     Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerande intervjuer att intervjuaren håller sig till 

vissa specifika teman som implementeras i en intervjuguide och ställer frågor utifrån dem 

men är inte bunden till dessa. Möjlighet finns att ställa anknytande följdfrågor till 

intervjupersonen utan att behöva bifoga dessa till intervjuguiden.  

     När frågeställningarna bröts ner till intervjufrågor insågs att en intervju kan ta olika 

riktningar beroende på vad intervjupersonen ifråga svarar. Att vara flexibel kring 

intervjufrågor var alltså väsentligt för vårt syfte och våra frågeställningar. Genom att använda 

semistrukturerande intervjuer kunde studien utgå från en neutral fråga för att sedan genom 

följdfrågor ringa in vad intervjupersonen tyckte och tänkte.  

     Ett ytterligare val i föreliggande studie stod mellan att genomföra gruppintervjuer eller 

enskilda intervjuer. Valet var av relevans då samverkan sker i grupp men det beslutades att 
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utföra intervjuerna enskilt. Detta eftersom det fanns farhågor att grupprocesser och 

maktstrukturer skulle influera vårt resultat negativt. Enligt Bryman (2011) kan respondenter 

påverkas av andra deltagare i en gruppintervju. 

     Ansatsen i föreliggande studie var av abduktiv karaktär. En abduktiv ansats är enligt 

Larsson (2005b) när en studie både använder sig av induktiva och deduktiva inslag. Att 

studien skiftar mellan teori och empiriska data. I föreliggande studie låg tidigare forskning 

och även delar av våra teoretiska perspektiv till grund för vissa frågor i studien. Samtidigt 

fanns det delar av våra teoretiska perspektiv som utvecklades i samband med resultat och 

analysarbetet. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

4.2.1 Urval 

Det beslutades att respondenterna skulle arbeta inom verksamheter som ingår i ett 

samverkansarbete eller liknande med varandra. Ett strategiskt urval genomfördes vilket 

innebar att individer som kunde ge relevant information kring våra frågeställningar söktes 

och intervjuades (Bryman, 2011). Företrädesvis individer med erfarenhet och kunskaper 

kring samverkan.     

     Inledningsvis i sökandet efter respondenter erhölls av handledaren i föreliggande studie 

en individ som var involverade i samverkan och som skulle kunna hjälpa oss i detta sökande. 

Vid kontakt med denna individ erhölls en lista med relevanta kontaktpersoner som hade 

olika övergripande chefsroller inom verksamheter i samverkan. Vidare gav de oss nya 

kontakter till relevanta chefer för själva verksamheterna i samverkan. Dessa individer har i 

sin tur hänvisat oss till professionella som arbetar praktiskt med samverkan. Kontakterna har 

skett via mail och telefon. Resultatet blev fem respondenter. Första kontakten med våra 

respondenter inträffade via telefon. Vid varje kontakt förelåg ett par frågor för att validera att 

de professionella passade studiens syfte.  Tre respondenter tillhörde ett samverkansarbete 

samtidigt som två tillhörde ett annat. 

4.2.2 Intervju 

Vid framställandet utav intervjuguiden har syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning varit i åtanke. Detta för att frågorna i intervjuguiden ska generera ett bra 

och relevant resultat. Vid arbetet med intervjuguiden har en provintervju genomförts. 

Individen som deltog hade ingen koppling till samverkan men försökte ändå svara så gott den 

kunde. Individens medverkan var huvudsakligen för att få återkoppling på hur frågorna hade 

formulerats och hur de ställdes. Efter denna provintervju omarbetades de flesta frågorna 

utefter anvisningar som erhölls, samt tillkom nya frågor. Denna bearbetade intervjuguide 

användes i studiens intervjuer. 

     I föreliggande studie fick respondenterna innan intervjutillfället ta del av ett missivbrev 

som upplyste om och förklarade de olika etiska ställningstagandena. Dessa etiska 
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ställningstaganden förklaras närmare i ett kommande avsnitt. I missivbrevet framställdes 

informationskravet på ett klart och tydligt sätt för respondenterna. I missivbrevet fanns alltså 

en presentation av studiens syfte. Även information om att deltagandet var frivilligt och att 

det gick avbryta om så önskades. Det framkom även att samtycke skulle komma att inhämtas 

vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet framgick även det i missivbrevet. Till sist 

berördes nyttjandekravet genom en kort förklaring om vad författarna planerade att använda 

materialet till, vilket var studien och möjligtvis andra forskningsprojekt av oss.  

     Det transkriberade intervjumaterialet förvarades på ett säkert ställe. Detta för att ingen 

utomstående skulle kunna ta del av det. Materialet kodades om vid transkribering så att 

respondenternas namn och andra vitala uppgifter inte gick att urskilja. 

     Vid första mötet med varje respondent har författarna av uppsatsen klart och tydligt 

presenterat sig. Denna information fanns även med i missivbrevet. Varje intervju har skett i 

en lokal som respondenten tillhandhållit, ofta fikarum eller möteslokal på den egna 

arbetsplatsen. Båda författarna har närvarat på alla intervjuer men det var bara en som ledde 

intervjun. Alla intervjuer började med en fråga om något var oklart kring missivbrevet och 

följdes av en redogörelse om de etiska ställningstagandena. Alla respondenter gav sitt 

samtycke till intervjun efter tillfrågats om det. Fortsättningsvis frågades det om tillåtelse att 

spela in intervjun med hjälp av inspelningsutrustning, detta genomfördes med en applikation 

på författarnas mobiltelefoner. Alla respondenterna gav sitt samtycke till att inspelning 

genomfördes. Intervjuerna i övrigt fungerade smidigt. Den genomsnittliga längden på våra 

intervjuer blev 30 minuter lång där den längsta var 45 minuter och den kortaste 17 min. 

Avslutningsvis i intervjuerna ställdes en fråga om möjligheten att få återkomma om någon 

fundering uppstod eller om något var oklart vilket alla respondenter gick med på. 

Möjligheten delgavs för respondenterna att ta del av resultatet av studien vilket alla önskade 

göra. Slutligen tillfrågades respondenterna om någon eventuell fundering uppstått under 

intervjun. En fråga som då framkom från ett par respondenter var varför studien valt att 

inrikta sig på samverkan. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

4.3.1 Databearbetning 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsutrustning. Dessa ljudfiler har i sin tur 

transkriberats. Detta resulterade i det empiriska material som studiens resultat och 

analysarbete bygger. 

4.3.2 Analysmetod 

Den analysmetod som använts i föreliggande studie är en tematisk analys. Utifrån det 

empiriska material som producerades från studiens intervjuer har relevanta teman skapats. 

Till en början har materialet överskådligt studerats för att lokalisera relevanta teman, 

relevans beslutades utefter studiens syfte och frågeställningar. Materialet har sedan grundligt 
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studerats utifrån dessa teman och det material som funnits relevant för ett tema har lyfts ut 

och placerats i ett dokument som kan liknas till ett framework (eller ramverk på svenska). 

Bryman (2011) förklarar ramverk som ett hanteringsverktyg vid tematisk analys. I ett 

ramverk framkommer aktuella teman samt det empiriska material som är relevant för det 

temat. Detta ramverk har sedan varit grunden för resultat och analysarbetet i föreliggande 

studie. De teman som skapades var samverkan i praktiken, syfte med samverkan, kunskap, 

implementering, attityder, ledning, yrkesspråk, gemensam finansiering, 

samverkansutbildning och samverkan som projekt. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Kortfattat går det att beskriva att hög reliabilitet i forskning innebär att studien går att 

återskapas vid andra tillfällen och platser. Mer ingående betyder hög reliabilitet att 

intervjupersoner inte ändrar på sina svar beroende på vem som är intervjuaren. Inom 

kvalitativ forskning kan hög reliabilitet dock vara hämmande för själva studien även om det 

är önskvärt att alltid jobba för att öka den. Kvalitén i resultatet blir starkare om intervjuaren 

blir mer fri att improvisera under intervjuer, att kunna ställa följdfrågor som inte följer en 

strukturerad mall (Kvale & Brinkmann, 2009). 

     Validitet handlar om studiens resultat överensstämmer med studien forskningssyfte. Att 

studien faktiskt undersöker vad den säger sig undersöka. Om detta inte är fallet är validiteten 

bristfällig. Viktiga begrepp att ha i åtanke för att uppnå högre validitet är hållbart, välgrundat 

och försvarbart (Kvale & Brinkmann, 2009). 

          Vad som blev viktigt för vår studie är vad Bryman (2011) påpekar angående extern 

validitet. För att om studiens resultat ska vara möjligt att generalisera till andra kontexter 

krävs det att den externa validiteten i studien är hög. Faktorn som blir avgörande för att 

skapa hög extern validitet är urvalet. I kvalitativa studier tenderar urvalet att vara begränsat. 

Eftersom urvalet är litet till antalet i föreliggande studie minskar det möjligheterna att 

generalisera resultatet. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstaganden eller principer i forskningssyfte blir aktuellt för att 

respondenternas rättigheter ska beaktas. Bryman (2011) nämner fyra grundläggande etiska 

principer. De heter informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att intervjupersonen ska bli införstådd i 

studiens syfte. Deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta om de så önskar. De ska 

även vara införstådda i olika moment som studien innehåller. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna själva avgör om de ska delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet 

innebär att personliga uppgifter som inkommer genom respondenterna ska behandlas så att 

obehöriga inte kommer åt dem. Att respondenternas identitet skyddas ifrån igenkännande av 

allmänheten. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som inkommer om enskild individ endast 
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får nyttjas i forskningssyfte. Som tidigare nämnts upplyses respondenterna om de etiska 

ställningstagandena genom ett missivbrev samt muntligt vid intervjutillfället.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras och vidare analyseras genom tidigare 

forskning och det teoretiska ramverk som tidigare presenterats. Redovisningen kommer utgå 

ifrån de teman som bearbetningen och analysen av det empiriska materialet resulterade i. 

Dessa teman är samverkan i praktiken, syfte med samverkan, kunskap, implementering, 

attityder, ledning, yrkesspråk, gemensam finansiering, samverkansutbildning och samverkan 

som projekt. 

5.1 Samverkan i praktiken 

Resultatet i föreliggande studie grundar sig i två olika samverkansarbeten och detta avsnitt 

kommer inledas med en summerande genomgång av dessa. 

     Det första samverkansarbete som studeras har sitt säte i en kommun i mellersta Sverige. I 

samverkansarbetet ingår flera verksamheter och dessa är polismyndighet, kommun och 

intresseorganisationer. Dessa verksamheter har så kallade samråd med varandra i vilka 

verksamheterna möts upp och diskuterar hur de ska gå tillväga med ett specifikt ärende. De 

perspektiv som behandlas är vad behöver göras och vem som ska göra vad. Kommunen och 

intresseorganisationerna har liknande uppgift i denna samverkan, de har båda en form av 

omvårdande roll. Den stora skillnaden är att kommunen rör sig med statliga medel och har 

på så vis vissa regler och förordningar att följa. Intresseorganisationer har även de till viss del 

statliga medel som de fått ansöka om men är inte alls lika styrda som kommunen är. Polisens 

roll i samverkan är övergripande säkerhet i det aktuella ärendet. Polisens medverkan i 

samverkan grundar sig på att en omfattande hotbild är närvarande. Samverkansarbete sker 

alltså i möten med varandra. Dessa möten kan antingen vara kring ett specifikt ärende eller i 

planeringssyfte. Vid möten för specifika ärenden diskuteras hur verksamheterna ska hantera 

ärendet ifråga, vilka möjligheter som de ser och koordinerar vem som gör vad i det praktiska 

arbetet. I planeringsmöten påpekas aktuell problematik som de närvarande stött på i 

vardagen, följaktligen formuleras rutiner eller handlingsplaner för hur problematiken i 

framtiden ska hanteras. Det konkreta samverkansarbetet sker i möten där verksamheterna 

har skilda roller och de tilldelas och utför arbetsuppgifter utifrån sina skilda roller. Denna typ 

av samverkansarbete går att likna till det som Boklund (1995) nämner om kollaboration, när 

författaren ur det samverkansteoretiska perspektivet diskuterar samarbetsformer. Att 

gränser mellan professioner fortfarande är ett faktum men att möjlighet finns att arbeta över 

dessa. 

     Det andra samverkansarbetet som studerats har även sitt säte i en kommun i mellersta 
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Sverige. De vanligaste medverkande verksamheterna i samverkansarbetet är Polismyndighet, 

Socialtjänst, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Åklagarmyndigheten och Barnkliniken. 

Utöver dessa kan fler verksamheter tillkomma om det behövs vid det aktuella ärendet. 

Verksamheterna samlas i möte varje vecka för att diskutera ärenden som är aktuella just nu. I 

dessa möten ansvarar varje aktör för sin del och är en spetskompetens inom sitt område.       

Samverkansarbetet är gemensamt finansierat av de flesta deltagande verksamheterna. Även 

här är samverkansarbetet format i möten där skilda roller och arbetsuppgifter förekommer. 

Eftersom detta samverkansarbete är upplagt på liknande sätt som det första är även här 

kollaboration enligt Boklund (1995) den samarbetsform som bäst förklarar detta.  

5.2 Syfte med samverkan      

Respondenterna är eniga om att syftet med samverkan är skapa bästa möjliga 

förutsättningarna i vårdarbetet för brukare. Det här uttrycks på olika sätt. En respondent 

menar på att fler verksamheter i samverkan resulterar i att färre brukare hamnar mellan 

stolarna. En annan respondent belyser detta genom citatet 

”Gott omhändertagande om de utsatta som det bara går att uppnå.” (Respondent 4). 

En tredje menar att syftet med samverkan är att underlätta för brukaren i kontakt med de 

aktuella verksamheterna.  Detta tolkas som att de flesta utgår ifrån ett brukarperspektiv i sin 

ideologi beträffande samverkan. Att det är brukarens behov, erfarenheter och önskningar 

som formar samverkan till vad den är och ligger till grund för den. Detta betonas även av 

Socialstyrelsen (2005) som utifrån brukarperspektivet trycker på vikten av att brukarens 

behov aktualiseras och får en central roll i arbetet med denne.  

     En annan tolkning som genomförs kring syftet är att det är brukarinriktat och ett väldigt 

brett inriktat sådant. Det riktar sig inte till en brukare med en specifik problembild. Sen är 

samverkansarbetena ändå riktade mot vissa brukare men specifikationen är så pass 

omfattande så ett brett perspektiv fortfarande är närvarande. Detta är enligt Ståhl (2011) att 

föredra gällande samverkan. Genom att anta ett brett perspektiv öppnas möjligheten till ett 

mer framgångsrikt samverkansarbete. 

5.3 Kunskap 

Resultatet i föreliggande studie visar att ett faktum som är genomgående i ett av 

samverkansarbetena är uppfattningen om att aktörerna anser sig erhållit kunskaper om de 

andra parterna involverade i samverkansarbetet. Kunskaper som medfört en förståelse för de 

andra aktörernas agerande och beslutsramar. En respondent berättar om vikten av respekt 

för varandras kunskaper och inblick i vilka verksamheter som behövs i det specifika ärendet. 

En annan påpekar värdet av att lära känna representanter från andra verksamheter på ett 

mer mänskligt och privat plan. En tredje argumenterar för människans komplexitet. Att den 

kunskap en profession innehar inte är tillräcklig för att förklara en individs utsatthet, det är 
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en nödvändighet att inkludera kunskaper från flera professioner i arbete med människor. En 

sista aspekt av skapandet av kunskap i samverkan kopplas till vad en respondent nämner 

kring utvärderingsmöten. Om två eller flera aktörer i efterhand är oense kunde det kallas till 

ett utvärderingsmöte. På detta möte kartlades problematiken och hur den skulle kunna lösas 

så att alla inblandade blev nöjda. Det stärks vidare genom följande citat  

”När man börjar respektera att man är olika pusselbitar leder det till att prestigen försvinner.” 

(Respondent 3). 

”Vi har inga brottningsmatcher med socialtjänsten utan de förstår vad vi pratar om och de ger 

också utifrån de möjligheterna de har.” (Respondent 4). 

Det går att tolka ur två synvinklar som inte har någon inbördes mening på varandra. Först 

går det att uttyda att samverkan leder till ökade kunskaper i form av förståelse och respekt 

för de andra verksamheternas professioner. Ökade kunskaper genom samverkan är något 

som diskuteras av Charles m.fl. (2011) som i sin studie uttrycker att ett behov inom socialt 

arbete och även övrigt vårdarbete är att professionella tar till sig andra professioners 

kunskaper och värderingar.  

     Samtidigt går det ur en annan synvinkel tolka detta som arbete över professionsgränser. 

Att de inte behöver brottas i samverkan utan accepterar varandra. Detta går att se ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv som Liljegren (2008) lyfter. Ett arbete som dekonstruerar 

gränser mellan professioner men inte i den mening som Liljegren nämner, utan för att uppnå 

bästa möjliga förutsättningarna i vårdarbetet i varje enskilt ärende.  

5.4 Implementering      

Det framkommer i föreliggande studie att det kan vara svårt att förankra beslut som 

formuleras i samverkan. Att bra formulerade beslut i samverkan inte alltid finner fäste i en 

eller flera verksamheter. Det framgår att detta beror på att representanter i samverkan inte 

känner sina verksamheter tillräckligt för att veta hur de ska förankra beslut.  En möjlig 

tolkning som görs då är att representanterna som befinner sig i samverkan kan ha olika 

beslutsbefogenheter. Vilket i sin tur ligger till grund för vilken auktoritet den professionelle 

har inom den egna organisationen att styra och bestämma. En professionells 

beslutsbefogenheter har alltså en inverkan på den professionelles möjligheter att 

implementera nya beslut. Det går att koppla ihop med det organisatoriska förhållandet som 

Danermark (2000) understryker inom det samverkansteoretiska perspektivet. 

Beslutsbefogenheter kan vara delegerade långt ner/ut i verksamheten eller inte, det kan 

skapa frustration när professionella i samverkan försöker genomföra beslut och framförallt 

när det behöver vara snabba beslut. 
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5.5 Attityder 

Flera respondenter anser att negativa attityder och egoistiskt tänkande har en destruktiv 

effekt mot de samverkansarbetena de är delaktiga i, vilket har en förödande påverkan på 

framgångsfaktorn för samverkan. Med egoistiskt tänkande menar en respondenten att det 

kan vara betungande att ta in andras perspektiv och förstå dem, istället uteblir dessa 

perspektiv och skulden läggs på avsaknaden av energi. En annan respondent menar att 

negativa attityder har att göra med gamla fördomar om samverkan, att de inte haft någon bra 

erfarenhet med ett fungerande samverkansprojekt. Parallellt som en tredje respondent 

menar att negativa attityder har att göra med tidspress och ingenting blir gjort. Tidspress går 

att koppla ihop med vad en annan respondent säger i följande citat  

”Alla säger att samverkan är viktig, men att man inte har tid." (Respondent 5). 

Citatet ovan går att tolka som att respondenten uppskattar att samverkan sker men på grund 

av tidsbrist kan inte samverkan ske i den utsträckning som den skulle behövas. Det är något 

som berörts av Freund och Drach-Zahvy (2007) i deras artikel där de tar upp att 

professionella värderar samverkan som en viktig komponent men att alltjämt är deltagande 

lågt. 

     Vidare går det att koppla ihop vad respondenten nämnde om egoistiskt tänkande till 

samarbetsformen separation som Boklund (1995) nämner i sin rapport. Koppling görs då 

egoistiskt tänkande överensstämmer med vad Boklund nämnde angående icke-samverkan ur 

det samverkansteoretiska perspektivet.  

     Ytterligare koppling går att göra till att egoistiskt tänkande inte innehar ett 

brukarperspektiv enligt vad Socialstyrelsen (2005) anser det vara.  

     Slutligen går det att koppla ihop det respondenterna nämner om negativa attityder till vad 

Danermark (2000) skriver om kunskap- och förklaringsmässiga förutsättningar ur ett 

samverkansteoretiskt perspektiv. Respondenterna menade att negativa attityder hade sin 

grund i bristande kunskap som även Danermark belyser. 

5.6 Ledning 

För att skapa ett välfungerande samverkansarbete i praktiken krävs det att någon 

professionell, verksamhet eller organisation åtar sig rollen som ledare. Att det finns en 

ledning som fokuserar på ett övergripande strategiskt motiv men även prioriterar att 

implementera dessa motiv på en lokal nivå. En av respondenterna svarar följande när vi 

kommer in på vad som kan främja samverkan. 

”Att det är förankrat i ledningen. Att ledningen är med på och tycker och säger att så här ska vi 

göra, för då blir det spritt ut i verksamheterna och då hänger det inte på individer som är 

intresserade eller som tycker att det är bra. Då blir det ett tydligt direktiv att så här gör vi, så 

här jobbar vi.” (Respondent 5). 
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Utöver ledningens betydelse blir det även tydligt genom citatet att överlevnaden för ett 

samverkansarbete utan en väl etablerad ledning hänger på professionella som intresserar sig 

för det. Det blir då möjligt att se samverkans betydelse för respondenterna och den är 

nästintill ovärderlig för dem. De anser att dess närvaro blir helt avgörande för om 

samverkansarbetet ska lyckas eller inte. Detta argumenterar även Danermark (2000) för ur 

ett samverkansteoretiskt perspektiv. Enlig honom är det ledningens uppgift att arbeta med 

viktiga förutsättningar som ska ligga till grund för en framgångsrik samverkan om de 

behandlas på rätt sätt. 

5.7 Yrkesspråket 

Flera respondenter menar att språk genomsyrar samverkansarbetet de är delaktiga i. När 

respondenterna säger språket menar de yrkesspråket som kan variera beroende på 

profession. En respondent menar att alla professioner har olika vokabulär och uttryck vilket 

denne menar kan leda till komplikationer och missuppfattningar vilket kan få negativa 

effekter. En annan respondent menar att begrepp kan tolkas på olika sätt beroende på 

profession vilket kan vara problematiskt då missförstånd blir möjligt.  Parallellt som en 

annan respondent säger att om de som deltar i ett samverkansarbete är på en gemensam nivå 

när det gäller språket behövs inga missförstånd göras på grund av språket. Det samtliga 

respondenterna påpekar går att tolka som att språket är en viktig komponent för att uppnå 

välfungerande samverkan och undvika onödiga konflikter sinsemellan verksamheter. En 

gemensam nivå för språket är något som går att koppla till en av Danermarks (2000) 

förutsättningar.  

     Att språket bör ha en gemensam utgångpunkt är väsentligt för att nå framgång menar han. 

Vidare går det att koppla ihop med vad respondenterna nämnde om språket till vad Boklund 

(1995) säger om att olika professioner genererar olika språk. Boklund (1995) menar att då 

olika språk bildas måste de delaktiga aktörerna ha en förståelse för varandras språk för att 

undvika att misstolkningar sker. 

5.8 Gemensam finansiering 

Gemensam finansiering är förekommande inom båda samverkansarbetena, dock skiljer de 

sig åt i hur den formar sig och hur nära den ligger verksamhetens kärna. I det ena ligger 

gemensam finansiering till grund för arbetet. Nästan alla de deltagande verksamheterna går 

in med medel för att finansiera samverkan och anses vara en viktig grund av en respondent. 

Detta tydliggörs genom följande citat 

”Lägger man in pengar i någonting så tror jag att man får ett helt annat intresse för insyn och 

koll, vad är det som händer egentligen. För det kan jag väl ibland märka redan nu att det är där 

det brister. Att de som inte har det ekonomiska intresset i det, de har inte heller intresset att 

driva utvecklingsfrågor.” (Respondent 1). 
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Det ekonomiska intresset framställs som en väsentlig del för att en verksamhet som befinner 

sig i samverkan ska intressera sig för den. Om det inte är närvarande kan verksamheter 

förlora intresse för utveckling och framgång i samverkansarbetet. Samtidigt som det andra 

samverkansarbetet inte alls har det lika djupt rotad och inte alls lägger samma relevans i det. 

I detta samverkansarbete är det respondenter som menar på att gemensam finansiering sker 

vid utbildningar. Att de deltagande verksamheterna tillsammans söker utbildningspaket som 

gagnar alla. En annan respondent i samma samverkan säger att den gemensamma 

finansiering som förekommer i deras samverkansarbete är arbetstiden. Här finner vi alltså 

två skilda synsätt på gemensam finansiering genom de två samverkansarbetena. För det ena 

är det ovärderligt. En nödvändighet för att samverkan ska fungera och nå framgång. 

Samtidigt som det andra samverkansarbetet inte har det synsättet och ingen djupt rotad 

gemensam finansiering. Dock anser majoriteten att det är förekommande gällande 

utbildning vilket går att se som en viktig framgångsfaktor för samverkan. Hultberg m.fl. 

(2005) understryker också gemensam finansiering som en framgångsfaktor för samverkan. 

Även om det inte leder till en förbättrad vård för brukaren så leder det till en effektivare 

genom att eliminera dubbelarbete som verksamheterna potentiellt utför. Långsiktigt kan 

även eliminering av dubbelarbete leda till förminskade utgifter för verksamheterna då de inte 

genomför samma arbete flera gånger. 

5.9 Samverkansutbildning 

I föreliggande studie påträffas en tendens som flera respondenter enas om. Det är att 

samverkan blir allt vanligare och kommer förmodligen fortsätta bli det i framtiden. Samtliga 

respondenterna menar att det är oundvikligt att inte komma i kontakt med samverkan. 

Funderingar angående hur samverkan ska introduceras i framtiden blev då aktuella och alla 

respondenter hade liknande svar. Att introducera samverkan för de yrken som är associerade 

med samverkan under utbildning framställdes som en betydelsefull komponent. Den skulle 

ha en relativt naturlig plats i någon form av praktik där studenter från olika yrkeskategorier 

inom humanitärt arbete samverkar kring praktiska fall. Dock framkommer att några 

respondenter anser det viktigt att professionella som skulle delta i en sådan form av praktik 

först behöver finna trygghet i sin egen professionsroll innan denne kan anta samverkans 

arbete. Utan denna trygghet finns ingen plats för samverkan att implementeras på ännu. En 

möjlig tolkning är att studenter inom humanitära arbeten ska genom sin utbildning erhålla 

en introduktion till samverkan som ska främja deras attityder gentemot den och skapa en 

kunskapsgrund kring samverkansarbete. Detta leder sen till att samverkan lättare accepteras 

i praktiken och att professionella redan har en grundförståelse beträffande samverkan. 

Coleman m.fl. (2008) understryker också relevansen utav samverkan i utbildning. Studenter 

som erhöll en samverkansutbildning hade större kunskap kring ämnet och var mer benägna 

att fortsätta bygga på den kunskapsbasen i fortsatt samverkans arbete. 
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5.10 Samverkan som projekt 

En respondent från varje samverkansarbete nämner att deras samverkan en gång startade i 

projektform. Att det från början låg som projekt från olika håll men har implementerats i det 

sedvanliga arbetet. Den tolkning som då görs är att samverkan i projektform resulterar i 

framgångsrika samverkansarbeten. Detta faller i linje med vad Markström (2003) påpekar 

angående att arbete i projektform. Projektform som arbetsätt är resultatgenererande och ett 

flexibelt sätt att arbeta. 

6. DISKUSSION 

Detta avsnitt kommer innehålla diskussioner kring resultat, metod och etik. Vad beträffar 

resultatet kommer det diskuteras vad våra fynd innebär för samverkan, hur det kan användas 

och hur det är relevant för socialt arbete. I metoddiskussionen kommer uppsatsens metod 

granskas ur ett kritiskt perspektiv. Validiteten och reliabiliteten i uppsatsen kommer även 

ifrågasättas för att se hur väl de hanterats. I etikdiskussionen kommer etiska dilemman som 

uppstått under studiens gång belysas och hur de senare hanterades. För att underlätta för 

läsaren nämns studiens syfte och frågeställningar igen.  

     Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan olika verksamheter kan 

organiseras.  Studiens frågeställningar är hur kan samverkan se ut i praktiken? Vilka 

förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? Vilka faktorer hämmar eller 

främjar samverkan? 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi har studerat två samverkansarbeten som inte helt är identiska med varandra. En av de 

största skillnaderna har att göra med de deltagande verksamheterna i samverkansarbetena, 

samt juridiken inom dessa. Juridik har en stor relevans inom socialt arbete då allt arbete är 

lagstadgat och finner då även relevans inom samverkans arbete.  Dock anser vi det finns en 

risk att den polisiära juridiken inte får den framträdande roll den behöver inom samverkan 

där polisens medverkan inte alltid är ett faktum. Eftersom samverkansarbete ofta är kring 

brukare som har kombinerad utsatthet i form av social problematik och som brottsoffer. 

     I uppsatsen framkommer att respondenterna i båda samverkansarbetena är nöjda överlag 

med hur arbetet i sig fungerar och resultatet av det. Båda samverkansarbetena använder sig 

av samarbetsformen kollaboration. Denna samarbetsform går att se som framgångsrik 

eftersom båda samverkansarbetena använder sig av denna och anser sig vara framgångsrika. 

Vi kan tycka att kollaboration är att föredra vid samverkan i socialt arbete. Det grundar sig 

förmodligen i att föreliggande studie lägger fokus på samverkan. Som Boklund (1995) 

nämner är denna samarbetsform även den som kallas för samverkan och således den mest 

lämpade förklarningsmodellen till det som studerats i föreliggande studie. Hade inriktningen 
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varit annorlunda, säg arbeten som helt eliminerar gränser mellan varandra så hade 

sammansmältning blivit mer aktuell än kollaboration. 

     Under uppsatsen har vi funderat kring hur professionella som befinner sig i 

samverkansarbete definierar syftet med deras arbete. Vi trodde först att aktörer i samverkan 

skulle samverka utifrån att det var gynnsamt för den egna organisationen. Det har visats sig 

inte stämma överens med vad respondenterna ansåg vara deras syfte med samverkansarbete. 

De ansåg först och främst att deras syfte med samverkan var att ha brukare i centrum. Detta 

betyder att brukarperspektivet har nått en större utbredning än vi först hypotiserade. 

     I föreliggande studie framkommer att kunskaper erhålls bland de deltagande aktörerna. 

Framförallt framhävs en kunskap om varandras yrkesspecifika omständigheter. Denna 

kunskap innehåller olika möjligheter och begränsningar som olika professionerna innehar, 

men även en tendens till privat kännedom. Vi finner denna tendens intressant och anser det 

väsentlig på ett professionellt plan. Som blivande socionomer har vi under vår utbildning lärt 

oss att en professionell som arbetar med människor använder en del av sin privata person i 

sitt arbete. Detta för att ett bra humanitärt arbete inte går att utföra utan att använda en del 

av sin mänskliga nyfikenhet och välvilja. En professionell sida är också närvarande som 

innefattar olika teorier och begrepp som förklarar verkligheten samt aktuell juridik som 

hanterats under utbildningen. Utan den här privata eller mänskliga sidan är den 

professionella funktionslös och vice versa. Det blir på så vis väsentligt att lära känna en 

annan professionell rent privat för att denna del av individen är även en del av dess arbete. 

Vidare har det visats sig att kunskapen som formas i samverkan är högst väsentlig för att 

bedriva samverkansarbete. Kunskapen leder till mindre dispyter mellan aktörerna som deltar 

i samverkansarbetena. Mindre tid spills på onödiga gräl och mer tid kan investeras i 

brukarna, samtidigt som aktörerna i sina enskilda arbeten var kapabla att urskilja brukare 

som kunde dra nytta av samverkan.  

     Vi kan se att kunskap om varandra ledde till minskade hämningar gällande yrkesspråket. 

Kunskap om varandra innebär att en bekantskap med andra aktörers vokabulär och uttryck 

också erhålls och desto mer tid som investeras i samverkan desto mer begrepp och uttryck 

kan diskuteras och definieras. Understryker vi även att respondenterna anser samverkan som 

en växande arbetsform blir ett faktum väldigt klart för oss. Kontakt med samverkan behöver 

ske redan under utbildning vid humanitära yrken. Det skulle underlätta för etableringen av 

samverkan i praktiken oerhört om studenter skulle få möjligheten att konstruera sig en 

uppfattning kring den. Samtidigt som studenterna kanske får en första kontakt med andra 

studenter som de sedan som professionella kommer jobba nära oberoende om de befinner sig 

i samverkan eller olika verksamheter. Ett förslag som konstruerats ifrån Charles m.fl. (2011) 

är att studenters utbildningar skulle planeras så att deras verksamhets förlagda utbildning 

(vfu) perioder sammanfaller. Vidare skulle dessa studenter indelas i grupper med olika 

utbildningsinriktningar exempelvis läkare, socionom, polis, beteendevetare och psykolog. 

Grupperna skulle i sin tur bli tilldelade studieobjekt i form av en brukare som professionella 

bedömt var i behov av insatser som flera yrkesgrupper måste samverka kring. Alternativt 

skulle ett upplägg liknande den utbildning Coleman m.fl. (2008) studerar vara ett annat 

förslag. En mer omfattande extern utbildning skulle utvecklas kring samverkan som genom 

helt teoretiska delar och praktik utbildar människor kring samverkan. 

     Angående de attityder som respondenterna observerat i sina och andras verksamheter vill 

vi särskilt understryka en aspekt som vi anser ha stor relevans för samverkansarbete. Den 
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aspekt vi vill understryka angår den teori en respondent framhävde som vi väljer att kalla 

egoistiskt tänkande och går att tolka som en hämmande eller destruktiv faktor för 

samverkan. Egoistiskt tänkande betyder att som deltagare i samverkan inte inhämta andra 

deltagares perspektiv i ett ärende. Att inhämta andras perspektiv och applicera dessa på det 

egna tänkandet och ärendet kräver reflektion vilket kan ses som betungande för många. Att 

inte inhämta andras perspektiv innebär en kränkning gentemot brukaren eftersom denne är 

beroende av att samverkan fungerar har det observerats som en nödvändighet för att 

brukaren ska erhålla den bästa möjliga hjälp och stöd den kan få. För oss var det ett 

uppvaknande, vi håller med denna respondent och ser även att en kränkning gentemot 

brukarperspektivet blir möjlig om inte andra verksamheters perspektiv beaktas. 

     En fundering som har uppstått är hur det ena samverkansarbetet har gemensam 

finansiering och att det andra inte. Samtidigt som samverkansarbetet som inte har 

gemensam finansiering värderar ledningsfaktorer med större relevans än den med 

gemensam finansiering. Båda samverkansarbetena framställer sig själva som framgångsrika 

även fast de har olika förutsättningar. Vi tror utifrån detta att en av dessa förutsättningar 

behöver vara närvarande vid samverkansarbete för att framgång ska vara en faktor. Att ett 

samverkansarbete kan välja att fokusera på en av dessa förutsättningar. Antingen prioriteras 

gemensam finansiering och ett intresse hos de deltagande verksamheterna utvecklas genom 

den finansiella involveringen till en början. Efter en tid tror vi att det genuint intresse för 

samverkan tar över då deltagarna får upp ögonen för dess effektivitetet och potential till 

framgång. Eller så prioriteras ledningsfaktorer. En ledning som har ett övergripande ansvar 

för att samverkan ska fungera och utvecklas. Det finns flera olika problemområden som en 

ledning behöver hantera vid samverkansarbete. Enligt Danermark (2000) som tidigare 

nämnts finns det tre grundläggande förutsättningar som en ledning behöver arbete med för 

att uppnå ett funktionellt samverkansarbete. Dessa var kunskaps- och förklaringsmässiga, 

skilda synsätt och organisatoriska grundläggande förutsättningar. Vi vill dock påstå att denna 

modell behöver en ytterligare förutsättning och denna kallar vi för utvärdering. Med 

utvärdering menar vi precis som det låter. Samverkan behöver ett forum där problematik 

som uppstått i samverkan kan ventileras och hanteras. Föreslagsvis i ett möte där berörda 

aktörer närvarar samt representant från ledning. 

6.2 Metoddiskussion 

Under uppsatsens gång har frågeställningar omarbetats, tagits bort och lagts till. Det är 

genom dessa justeringar vi kan säga att studien undersöker det den utsäger sig göra. Vi anser 

att den metod vi har använt var den bäst lämpade för studien eftersom personliga intryck 

endast kan uppnås via personliga intervjuer eller andra kvalitativa forskningsmetoder. Det 

negativa vi kan se med metoden i studien är den externa validiteten. Vi känner att vi inte har 

lyckats uppnå tillräckligt hög extern validitet för att studiens resultat ska vara överförbart till 

andra liknande sammanhang. Reliabiliteten i studien är hög. Vi anser att studien går att 

återskapa utan större komplikationer. 

     Vid diskussioner angående studiens urval uppstod funderingar kring hur studien skulle 

inriktas. Om respondenterna skulle vara professionella som befann sig i det praktiska arbetet 
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med samverkan eller professionella som hade en chefsroll och mandat att besluta om 

samverkan i den egna verksamheten. Att studera båda skulle bli för omfattande. Det 

beslutades till sist att studera professionella som i sitt praktiska arbete samverkade eftersom 

det mer passade syftet för studien och skulle i sin tur generera ett bättre resultat. 

     I studiens resultat är det en respondent som inte alls används bland de citat som 

förekommer. Vi vill påpeka att denna respondents inflytande på studien inte påverkats utan 

är fortfarande närvarande i övrig text. Citaten som förekommer är de som på ett bra sätt 

ringade in det som berördes i resultatet. 

     Intervjuerna i föreliggande studie uppvisade en stor variation beträffande tidslängd. 

Viktigt att nämna kring detta är att variationen endast var på tidslängd och inte mängden 

kvalitéts innehåll. De kortare intervjuerna var mera raka på sak samtidigt som den längre 

berörde ämnen som inte var relevanta för studien. 

     Missivbrevet fick god respons av respondenterna i föreliggande studie. En respondent 

delade att denne ansåg missivbrevet som professionellt utformat. 

     Vid vissa intervjuer behövde vi förklara frågor som framstod som otydliga. Ett exempel 

som förekom var intervjufrågan angående dubbelarbete. 

6.3 Etikdiskussion 

Angående etiska problem uppstod ett vid genomförandet av intervjuer. Eftersom vi har 

intervjuat respondenter som arbetar nära varandra uppstod en fråga om de verkligen skulle 

få ta del av studiens resultat. Skulle inte detta då bli på bekostnaden av konfidentialiteten 

som vi utlovat respondenterna. Efter konsultation med handledare lyckades vi formulera ett 

alternativ vilket innebär att vi skrivit resultatet på ett sådant vis att det inte längre går att 

urskilja de olika samverkansarbeten, än mindre exakt vem som har sagt vad. 

7. SLUTSATSER 

Under studien har vi som författare erhållit nya kunskaper som vi skulle vilja delge i detta 

avslutande avsnitt. En uppfattning angående samverkansarbeten har växt fram. Att 

samverkansarbeten ofta sker parallellt med enskilt professionsarbete och att det kan 

innefatta många olika verksamheter beroende på vem samverkan riktar sig till. Vi har funnit 

några relevanta och intressanta faktorer som hämmar eller främjar samverkan. Intressant 

var att vi fann ett samband mellan två av dessa. Erhölls kunskap genom samverkan skapade 

detta en förståelse för andra professioners vokabulär, det främjade alltså yrkesspråket 

indirekt. Angående de två förutsättningar som bör finnas för att samverkan ska fungera vill vi 

nämna att en är tillräcklig för att uppnå ett framgångsrikt samverkansarbete men vi tror att 

en kombination av de båda skulle vara optimalt. Eftersom då finns det både en ledning som 

styr samt ett intresse för samverkansarbetet från de deltagande aktörerna. 
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     Resultatet från denna uppsats kan ligga till grund för nya och pågående 

samverkansarbeten i en svensk kontext. I denna uppsats återfinns olika perspektiv på hur 

samverkansarbete kan förbättras utifrån olika faktorer och förutsättningar. Det får även 

relevans för socialt arbete eftersom samverkansarbete ofta innefattar någon form av detta. 

     Avslutningsvis vill vi nämna en ny forskningsfråga som framkommit. Vi undrar vad 

professionsgränser tjänar för syfte. Skulle humanitärt arbete fungera bättre om de låg 

närmare varandra på något vis? Vi har då tänkt om ett omfattande datasystem skulle kunna 

framställas som skulle främja detta syfte.  
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BILAGOR 

BILAGA A 

Missivbrev 

Hej, vi är två studenter från termin sex på socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Vi 

vänder oss till er nu när vi ska påbörja vårt examensarbete i vilket vi valt att skriva om 

samverkan. Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan olika verksamheter 

kan organiseras. 

I en studie som denna finns det olika etiska krav som måste uppfyllas och som berör er som 

respondent. Vi vill börja med att berätta att ert deltagande är frivilligt, att ni bestämmer 

själva om ni vill delta och att ni när som helst kan avbryta intervjun utan att behöva ange en 

anledning. Om ni inte vill svara på vissa frågor går det att avstå utan att ge en anledning. 

Informationen vi erhåller från er kommer i sin tur transkriberas och vara material för analys 

och diskussion i vår studie. Vi ber er därför att få spela in intervjuerna med hjälp av 

inspelningsutrustning då det underlättar vårt arbete vid transkribering. Detta material som 

informationen resulterar i kommer vi behandla konfidentiellt. Detta innebär att vi kommer 

utesluta privatuppgifter som kan härledas till er och att materialet endast är tillgängligt för 

oss författare samt vår handledare. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte 

av oss. Önskar ni ta del av resultatet från studien går det bra att meddela detta vid 

intervjutillfället.  

Vi vill såklart inhämta samtycke från er kring ert deltagande i vår studie så vid intervjutillfälle 

kommer ni få möjlighet att muntligt uttala er om detta vid intervjutillfället. 

Om frågor uppstår går det bra att kontakta oss för vidare information. 

Med vänliga hälsningar 

 

Tomas Henell  Max Åkesson 

070-8216197   076-7658718 

thl10001@student.mdh.se  man11023@student.mdh.se  

 

Handledare: 

Regina Ylvén 

016-15 32 64 

regina.ylven@mdh.se 

mailto:thl10001@student.mdh.se
mailto:man11023@student.mdh.se
mailto:regina.ylven@mdh.se
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BILAGA B 

Intervjuguide 

Informera om de etiskaprinciperna och be om att få spela in intervjun. 

Bakgrundsfrågor: 

Vad har du för utbildning? 

Vilket år avslutade du dina studier? 

Vilken arbetsgivare har du? 

Vad består dina arbetsuppgifter i? 

Hur kom du först i kontakt med samverkan? 

Vad betyder samverkan för dig? 

Beskriv den samverkan du är delaktig i. 

Vad har du för roll i samverkan som du deltar i?  

Vilka olika verksamheter ingår i samverkansprojektet? 

Vilka roller har andra aktörer i samverkan som du deltar i? 

Hur stor är din samverkansgrupp? 

Vad är det för syfte med er samverkan? 

Vad fungerar bra vad fungerar mindre bra med samverkan? 

Leder samverkan till ökade kunskaper hos de förekommande professionerna?  

Hur ser ditt lärande ut i samverkan med andra? Vad har detta lärande resulterat i? 

Finns dubbelarbete i det vårdarbete du är verksam i? Förebyggs dubbelarbete via samverkan? 

Vad tror du om att samverka under praktik inom loppet av utbildning?  

Sker det någon gemensam finansiering inom samverkan som du deltar i? 

Finns det grunder som samverkan kan etableras på som stärker den? Alternativt hämmar 

den? 

Varför samverka? Fördelar och nackdelar? 

Vad ser du för attityder mot samverkan. Både inom den egna organisationen, andra inom 

samverkan och mer allmänna?  

Ge exempel på hur positiva/negativa attityder försvårar eller underlättar samverkan? 

Berätta om det bästa minnet du har kring samverkan. 

 

Be om möjligheten att få återkomma om funderingar uppstår eller om något står oklart. 

Delge att möjligheten finns att ta del av resultatet från studien. 

Fråga om eventuella funderingar hos intervjupersonen samt om denne vill tillägga något. 


