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Förord 

 

Det här är något som jag hoppats och väntat på i över 10 år och nu står jag äntligen här. Jag har 

avslutat det jag påbörjade och nu är det klart för denna gång! Det har varit en stor utmaning, men 

samtidigt förvånansvärt roligt. 

 

Flera personer har varit ett stort stöd under resans gång, här är några av dem: 

 

Joachim, tack för ditt stöd, för all uppmuntran och omtänksamhet. Tack för dagarna i stugan, det 

behövdes. Tack också för att du tagit dig tid till att läsa och ge feedback på det jag skrivit, trots att du 

själv haft mycket att göra.  

 

TACK Paula, för vägledning, feedback och för att du hela tiden trott på mig.  

 

Rebecca, tack för ovärderlig hjälp med Word! 

 

Jonna, tack för att du lär mig att bli mer snäll mot mig själv. 

 

Görel och Ralf, tack för god mat, för er omtänksamhet och genuina intresse. 

 

Slutligen ett stort tack till alla på EL-TEKNIK och Tryggsaker.se för att jag fått sitta och jobba med 

uppsatsen i 59:an. Det har minst sagt underlättat!   

 

Ohi on!  

 

Pamela 

 



 

 



 

 

Abstract 

Nyman, P. (2010). Everybody knows what communication is – or? A hermeneutic text analysis on 

communication in collaboration among Public Authorities. Degree dissertation. Faculty of Education 

and Business Studies. Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, 

University of Gävle. 

 

Background: It has appeared that an increased collaboration is needed to help children and young 

people who get into difficulties in the society of today. Therefore the government of Sweden in the 

year of 2006 initiated a national collaboration project which goal was that on a long term basis 

strengthen the collaboration between the public authorities concerned. In association with the project 

that recently has ended a couple of documents were published; amongst them a strategy, which 

purpose was to support the collaboration work, and a formative evaluation which concludes the 

experiences of the projects. In the documents, by way of introduction, an obscure picture appeared 

concerning what communication means, together with a conflicting view on how the communication 

had worked between the collaborators.  

 

Purpose: The purpose was to increase the understanding on how the concept of communication can 

be understood and how communication between the collaborators was described to work. 

 

Methodology: A hermeneutic text analysis was done on the documents mentioned above in an 

attempt to clarify and understand the indistinctness and paradoxical messages that were seen in the 

text documents.  

 

Result: Despite indistinct statements the analysis shows that communication can be understood as a 

tool to achieve a common base for collaboration. Communication is furthermore a means to 

exchange knowledge and information, together with a way to reach understanding. The result also 

shows that the attitude to communication largely corresponds to how communication traditionally is 

understood within organizations. It was hard to find a homogeneous picture regarding how 

communication was considered to work between the collaborators. According to the evaluation, few 

or no improvements were seen, while the analysis in totality showed statements that that were both 

for and against. 

 

Key words: Communication, collaboration, co-operation, public authority, children and young 

people who get into difficulties, hermeneutics, text analysis 



 

 

  



 

 

Abstrakt 
 

Nyman, P. (2010). Alla vet väl vad kommunikation står för – eller? En hermeneutisk textanalys kring 

kommunikation i samverkan mellan myndigheter. C-uppsats i pedagogik. Akademin för Utbildning 

och Ekonomi. Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap, Högskolan i Gävle. 

 

Bakgrund: Det har visat sig att en utökad samverkan behövs för att fånga upp de barn och unga som 

far illa i samhället idag. Därför initierade regeringen år 2006 en nationell samverkanssatsning där 

målet var att långsiktigt stärka samverkan mellan berörda myndigheter. I anslutning till satsningen 

som nyligen avslutats har några dokument publicerats, bland annat ett strategidokument vars syfte 

var att stöda samverkansarbetet, samt en formativ utvärdering som sammanfattar erfarenheterna från 

projekten. I dokumenten framträdde inledningsvis en otydlig bild av vad som menas med 

kommunikation samt motstridiga budskap om hur kommunikationen fungerat.  

 

Syfte: Syftet med studien var att få en större förståelse för hur begreppet kommunikation kan förstås 

samt för hur det beskrivs att kommunikationen fungerat i samverkanssatsningen.  

 

Metod: En hermeneutisk textanalys har gjorts på ovanstående dokument för att försöka tydliggöra 

och förstå de oklarheter och paradoxala budskap som kunnat urskiljas i texterna.  

 

Resultat: Trots otydliga uttalanden visade textanalysen på att kommunikation i mångt och mycket 

kan förstås som ett verktyg eller medel för att uppnå en gemensam bas för samverkan. 

Kommunikation är vidare ett sätt att utbyta kunskap och information på, samt en väg till förståelse. 

Resultatet visar även att förhållningssättet till kommunikation till stor del överensstämmer med hur 

kommunikation traditionellt sett brukar uppfattas inom organisationer. På frågan om hur 

kommunikationen ansetts fungera mellan de samverkande var det svårt att få fram en enhetlig bild. I 

utvärderingen går det att läsa att det skett få eller inga förbättringar alls, medan det utifrån analysen 

av dokumentet i sin helhet finns uttalanden som talar både för och emot.  

 

Nyckelord: Kommunikation, samverkan, samarbete, myndigheter, barn och unga som far illa, 

hermeneutik, textanalys 
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INLEDNING 

Många människor som mår dåligt och behöver hjälp från samhället faller i dag mellan stolarna på 

grund av bristande samverkan mellan myndigheter (Bruner & Spekman, 1998; Hörnemalm, 2008; 

Kanter, 1994; Kärrholm, 2007). Framför allt personer med sammansatta eller komplexa behov såsom 

långtidssjukskrivna, arbetslösa och funktionshindrade hör till de grupper som det finns ett behov att 

samverka kring (Fridolf, 2001). Samtidigt som samverkan som arbetsform tillämpats allt mer under 

de senaste 20 åren (Fridolf, 2001; Hörnemalm, 2008) har det dock visat sig finnas många hinder och 

svårigheter där det i de flesta fall handlar om strukturella, kulturella eller psykologiska hinder (Eden 

& Huxham, 2001; Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). De 

flesta är dock överens om att samverkan behövs, men att det också krävs mycket av de samverkande 

parterna för att det ska fungera i praktiken (Hörnemalm, 2008).  

 

En annan grupp man länge samverkat kring är barn och unga, där Sveriges dåvarande konung redan 

år 1959 rekommenderade att samverkansorgan skulle upprättas i kommunerna för att hjälpa de barn 

och unga som far illa (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Men trots att det sedan dess har 

skett en stor utveckling till det bättre på många områden, har det visat sig att barn i behov av hjälp 

ändå fortsätter att falla mellan stolarna (Skolverket, 2009a). Som ett led i att stärka samarbetet kring 

utsatta barn initierade regeringen därför år 2006 en nationell samverkanssatsning som pågick under 

tre år
1
 och som nyligen avslutats och utvärderats. Skolverket (före detta Myndigheten för 

skolutveckling) fick som uppgift att fördela pengar till lokala projekt och utvecklingsarbete för att 

utöka och stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri 

(Skolverket, 2009a). Syftet med satsningen var att i ett tidigare skede kunna fånga upp de barn och 

unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

 

I anslutning till samverkanssatsning har Skolverket publicerat ett antal dokument (Myndigheten för 

skolutveckling et al., 2007; Skolverket, 2009a; Skolverket, 2009b; Skolverket, 2010). Något som 

väckte både nyfikenhet och stor förvåning var hur man i ett par av dokumenten skrivit om 

kommunikation. Även i andra undersökningar och rapporter har noterats att samtidigt som 

kommunikation anses vara en framgångsfaktor för samverkan (Hjelte, 2005; Hörnemalm, 2008; 

Lundgren, 2009), är det inte alltid lätt att få grepp om vad som egentligen menas med 

kommunikation i sammanhanget. Skolverkets publikationer utgjorde inga undantag, där det även 

                                                 
1
  Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri (U2006/5879/S) 
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fanns motstridiga budskap kring hur kommunikationen fungerat. Samtidigt som det stod att det fanns 

brister i kommunikationen kunde man på nästa sida i en av rapporterna (Skolverket, 2010) läsa att  

kommunikationen påtagligt utvecklats under projekttiden. Hur kan det komma sig att det finns 

sådana motstridiga utsagor kring kommunikation i ovanstående dokument? Vad menar vi egentligen 

med kommunikation i olika sammanhang, vet vi det själva? Förhåller vi oss till begreppet 

kommunikation på ett för lättvindigt och oreflekterat sätt? Kan det vara så att kommunikation idag 

blivit ett så allmänt vedertaget begrepp att det börjat leva sitt eget liv?  

 

Bristande samverkan mellan myndigheter kan således leda till att det tar längre tid innan barn och 

unga som far illa eller riskerar att fara illa får den hjälp de behöver. Eftersom bristande 

kommunikation mellan de samverkande parterna visat sig vara en av orsakerna till att samverkan ofta 

fallerar, anser jag att det är viktigt att undersöka ifall ett odefinierat och/eller problematiskt 

förhållningssätt till kommunikation skulle kunna utgöra ett hinder. För att åtgärda något eller komma 

fram med förslag till förbättring, behöver vi först förstå vad det är vi pratar om.  
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BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer olika perspektiv på samverkan och kommunikation att diskuteras mer 

utförligt. Därefter presenteras satsningen Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och 

ungdomspsykiatri, följt av centrala begrepp och problembeskrivning. 

Samverkan 

Begreppet samverkan har mer eller mindre blivit något av ett honnörsord som idag används flitigt i 

olika sammanhang (Anell & Mattisson, 2009; Hörnemalm, 2008; Ohlsson, 2004). Om man bortser 

från det som tas upp i dagspress och kvällstidningar, hade merparten av de artiklar om samverkan 

som skrevs i början av 2000-talet anknytning till den offentliga och statliga sektorn samt landsting 

(Ohlsson, 2004). Samtidigt initieras även samverkan flitigt inom den privata sektorn (Hörnemalm, 

2008). Termen används generellt när aktörer från olika organisationer till exempel vill signalera en 

öppenhet för etablering av externa relationer, eller visa på att de har en förmåga att anpassa sig till 

förändringar i omgivningen (ibid.; Ohlsson, 2004). Trots detta finns det problematiskt nog ingen 

entydig definition av samverkan som begrepp (Hörnemalm, 2008), utan ordet och innebörden 

associeras till olika saker beroende på vem som tillfrågas (Anell & Mattisson, 2009). Enligt Huxham 

och Mallander (refererad i Ohlsson, 2004, s. 12) är en grundläggande definition på samverkan ”att en 

fastare relation etableras mellan minst två aktörer, som utifrån skilda och kompletterande 

kompetenser och/eller resurser verkar tillsammans mot någon form av överenskommet syfte eller 

mål”. Ofta används samverkan som begrepp när man pratar om tvärprofessionellt arbete mellan olika 

myndigheter, organisationer och förvaltningar (SOU 1995:142).  

Samverkan, samarbete eller samordning? 

I samhällsvetenskaplig litteratur finns ett flertal olika och ibland motstridiga definitioner av 

samverkan och andra begrepp med liknande innebörd (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 

Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Samverkan, samarbete och samordning är näraliggande 

begrepp som ibland används synonymt med varandra (se till exempel Hörnemalm, 2008; Kärrholm, 

2007; Ohlsson, 2004). Exempelvis Fridolf (2001), som skriver om samarbete mellan offentliga 

organisationer och Hjelte (2005), som behandlar samarbetet mellan skola och barnomsorg, använder 

sig av ordet samarbete i ett sammanhang där andra kanske hade valt ordet samverkan.  
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Hur definieras då samarbete och samordning som begrepp och hur skiljer de sig från samverkan? 

Även här går åsikterna isär. Mallander (1998, refererad i Hjelte, 2005, s. 17/18) menar att samarbete 

kan betecknas som en mer övergripande term som inrymmer såväl samverkan och samordning, 

medan flera andra använder samverkan som en samlande beteckning där samarbete och samordning 

kan ingå (Axelsson & Axelsson, 2006; Bergroth & Olsson, 1985; Jakobsson et al., 2000; Jakobsson, 

2004, refererad i Kärrholm, 2007, s. 6). Fridolf (2001) skiljer begreppen åt utifrån grad av integrering 

och vilken karaktär samarbetet har. Med samverkan menas då att man parallellt, sida vid sida, 

”verkar samman” för något utan att beblanda sig desto mer i varandras arbete (ett organisatoriskt 

fenomen). Samarbete innebär i sin tur att ”arbeta tillsammans” på ett sätt där normer och värderingar 

kan förändras (ett organisatoriskt och medmänskligt fenomen). Samordning (något förenklat) handlar 

om att till exempel samordna personal eller resurser, vilket här ses som ett organisatoriskt fenomen 

(ibid.).  

 

Samverkan i Sverige 

Under de senaste 15 åren har man i Sverige tillämpat olika försöksverksamheter när det gäller 

samverkan mellan myndigheter inom bland annat arbetslivsrehabilitering, äldreomsorg och öppen 

psykiatri (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Många olika mål och motiv har legat bakom 

utvecklingen mot ökad samverkan, där det huvudsakliga målet varit att motarbeta den uppdelning 

som uppstått av välfärdssystemet (ibid.). Anell och Mattisson (2009) menar att det vanligaste 

området för samverkan är inom kommuner och landsting, där det trots att det inte finns någon 

fullständig genomgång av de samverkansprojekt som sker, finns en indikation på att den samverkan 

som sker är betydande och vitt utbredd (ibid.). När det gäller behovet av samverkan kring barn och 

unga har även detta uppmärksammats under de senaste åren genom olika rapporter. Bland annat 

visade en rapport från Kommunförbundet och landstinget i Stockholms län (2004, refererad i 

Fleetwood & Matscheck, 2007, s. 164) att antalet barn i behov av stöd ökat med 15-25% under åren 

1996-2001. Trots detta finns det endast begränsat med forskning kring samverkan gällande barn och 

unga, både i de nordiska länderna och internationellt (Hallett, 1995; Egelund & Hestbaek, 2003; 

Willumsen, 2006a, refererad i Willumsen, 2007, s. 184). Forskning rörande barn som far illa är ännu 

mer begränsad. 

 

Samverkan internationellt 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) menar på att erfarenheterna när det gäller samverkan kring 

vård och omsorg till stor del samstämmer när man jämför Sverige med andra länder. Även på andra 
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ställen är välfärdssystemet ett mål för kritik, där tjänsterna blivit mer och mer specialiserade på  

samma gång som de behov människor har ofta är sammansatta och kräver insatser från flera  

yrkesgrupper. Enligt Anell och Mattisson (2009) kan samverkan och liknande begrepp handla om allt 

från hur man får individer att samarbeta med varandra till sammanslagningar mellan multinationella 

företag och avtal mellan länder. Detta innebär också att forskning kring samverkan rört sig mellan 

många olika discipliner, exempelvis organisationsteori, ledarskap, ekonomi, politik och sociologi 

(Huxham & Vangen, 2005). När det gäller framgångsfaktorer för samverkan verkar forskare 

internationellt vara överens om att det krävs ett ömsesidigt förtroende och gemensamma mål för att 

god samverkan ska kunna uppnås (Anell & Mattisson, 2009). Dessa två faktorer hänger även 

samman med varandra, där man för att kunna stärka förtroendet mellan de samverkande behöver lära 

sig att hantera konflikter som handlar om just mål och olika prioriteringar. Huxham och Vangen 

(1996) har utkristalliserat sex teman som kommit upp när de pratat med människor som är 

involverade i samverkan
2
. De faktorer som ansetts bidra till en fungerande samverkan är 

gemensamma och tydliga mål, villighet att kompromissa, god kommunikation, demokrati (att bli 

erkänd på lika villkor), jobba med frågor gällande makt(o)balans och tillit, och slutligen att  

engagemang, beslutsamhet och uthållighet finns hos de samverkande (ibid.).  

 

Samverkans vara eller icke vara 

Det är viktigt att komma ihåg att samverkan inte ska vara något mål i sig utan ett medel för att hjälpa 

människor (Fridolf, 2001). Något som i sig kan ses som ett viktigt incitament för samverkan är att 

det ofta påtalas hur människor i behov av hjälp från samhället har en tendens att hamna i en  

rundgång i systemet, där de ”bollas” fram och tillbaka mellan myndigheter (Hörnemalm, 2008; 

Kärrholm, 2007). Men när det gäller nyttan och effekten av att samverka har dock olika röster höjts 

kring huruvida samverkan faktiskt lönar sig och bidrar till något bättre. 

 

Enligt Danermark (2000) finns det ofta höga förväntningar på vad samverkan ska kunna ge. Bara 

ordet i sig kan väcka upp känslor av hopp och förväntan, men även negativa känslor och motstånd. 

Att samverka innebär ofta förändringar i arbetet både på individ- och organisationsnivå.  

Samverkansprocesser tar även oftast mycket tid i anspråk samtidigt som man sällan vet vad resultatet 

blir i slutändan (ibid.; Huxham & Vangen, 2005). Osäkerheten kan då lätt utmynna i irritation och 

oro, till exempel på grund av oklara uppgifter och en oklarhet kring vad det egentliga syftet är. Enligt 

                                                 
2
  Fokus har här legat mer på frivilliga och informella samverkansrelationer än på kontraktsenliga arrangemang, men 

enligt författarna kan dessa punkter till största del även gälla den senare kategorin (Huxham & Vangen, 1996). 
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Axelsson och Bihari Axelsson (2007) har utvärderingar också visat, att medan samverkan ofta varit 

positivt för den samverkande personalens kompetensutveckling och engagemang, har det inte varit 

lika lätt att se förbättringarna när det gäller berörda klienter eller patienter. Likaså har det varit svårt 

att skönja de ekonomiska effekterna. Således kan samverkan på ett ytligt plan te sig som en väldigt 

positiv sak, men när man skrapar lite på ytan är det inte alltid självklart (Danermark, 2000).    

 

Samtidigt finns det mycket som talar för att samverkan behövs, där det enligt Fridolf (2001) till stor 

del handlar om att överbrygga den sektorisering som finns i vårt välfärdssamhälle. Anell och 

Mattisson (2009) menar vidare att det åtminstone är fyra faktorer som ökar behovet av samverkan 

inom kommuner och landsting. Dessa är 1) en allt mer ökad specialisering av kunskap i 

organisationer, 2) fler individer med sammansatta behov, 3) ökade krav på verksamheterna samt 4) 

en förskjutning av ansvar inom offentliga sektorn, där till exempel flera verksamheter flyttats över  

från landstingen till kommunerna (ibid.). Således verkar det vara svårt att undvika samverkan i olika 

former. 

 

Kommunikation 

När det nu finns så många faktorer som kan bidra till bristande samverkan – varför sätta fokus på just 

kommunikation? Borde inte förmågan att kommunicera med våra medmänniskor vara något vi lärt 

oss sedan barnsben? Tyvärr är det inte så enkelt, vilket till stor del beror på att känslor är inblandade 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). När vi utsätts för kritik, blir tillrättavisade eller hamnar i gräl eller 

konflikt är det plötsligt inte lika lätt att kommunicera. Vi missförstår och klarar inte av att uttrycka 

oss rationellt och begripligt och vi tar gärna till försvar. Fördomar och anklagelser blir således en del 

av kommunikationen. Trots att vi är vana vid att samspela med människor är det ingen garanti för att 

interaktionen går som vi tänkt oss, eller att vi uppfattas på det sätt vi vill (ibid.). Enligt Napier och 

Gerschenfeld (1981, refererad i Maltén, 1998, s. 14) är följande punkter vanliga felkällor i 

kommunikationssituationer: 

 

 Vi tror oss veta vad andra ser, upplever, tänker och känner. 

 Vi tror oss förstå innebörden i budskapets innehåll. 

 Vi uttrycker oftast vårt budskap i ord och tror att det skall räcka för att budskapet ska nå 

fram till och förstås av andra. 

 Vi förväntar oss att bli accepterade av andra, trots att vi har begränsad kunskap om hur de 

uppfattar oss. 
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En annan aspekt som även kan belysa varför kommunikation blivit svårare med tiden, är att vi är mer 

olika varandra än förut, med skiftande bakgrunder, olikartade mål, förväntningar och erfarenheter 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Vi möter också fler människor under en vanlig dag än vi gjorde 

tidigare (ibid.). Maltén (1998) visar på en mångfald faktorer som kan påverka kommunikationen 

mellan människor. Exempel på yttre faktorer kan vara miljön (befinner vi oss till exempel i en tyst 

eller stökig omgivning) och det sociala eller kulturella sammanhang vi är i. Inre faktorer kan i sin tur 

handla om personlighetsfaktorer såsom sinnesstämning, känslor, attityder och erfarenhet. Enligt 

Maltén är det även viktigt att de kommunicerande parterna kan ”pejla in” varandra och använda 

samma kommunikationskanal. Om den ene i samtalssituationen ger uttryck för sina tankar medan 

den andra personen svarar med hur den känner, kan kommunikationen lätt hamna på villovägar 

(ibid.).  

 

Kommunikation – ett mångtydigt begrepp 

Ordet ´kommunikation´ härstammar ursprungligen från ´communicare´, ett latinskt ord som innebär 

att ”något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter)” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 11). 

Kommunikation kan (i likhet med samverkan) betyda skiftande saker för olika människor och i olika 

sammanhang (Larsson, 2008). Det kan ses som kontakten mellan människor och grupper i största 

allmänhet, det kan ses som ett samtal med någon man träffar på gatan eller som när man ”chattar” 

med någon på internet. Inom organisationer handlar kommunikation ofta om de planerade 

kontaktformer och den struktur som behövs för en fungerande samverkan mellan berörda grupper 

och enheter (ibid.). Hjelte (2005), vars syfte var att i en avhandling öka kunskapen om hur 

kommunikation visar sig i samarbetet mellan skola och barnomsorg, belyser begreppet ur flertalet 

vinklingar: Kommunikation som process, kommunikation som innehåll, kommunikationens 

relationsaspekt samt kommunikationens tysta och tystade sidor (ibid., s. 59). Enligt Maltén (1998, s. 

14, kurs. i org.) är det dock ”omöjligt att inte kommunicera”. Antingen vi vill det eller inte förmedlas 

alltid budskap mellan människor på olika sätt och på olika nivåer.   

 

I litteratur som behandlar begreppet kommunikation går det ofta att särskilja två inriktningar eller 

typer av kommunikation (se till exempel Carey, 2009; Fiske, 1990; Larsson, 2008). Dessa 

inriktningar har ofta fått olika namn, men där andemeningen, trots vissa nyansskillnader många 

gånger är densamma. Nedan kommer tre vinklingar av begreppet kommunikation att presenteras: 

kommunikation som förmedling av information, förståelseinriktad kommunikation och 

kommunikation som innehåll.  
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Kommunikation som förmedling av information 

Denna definition bygger på uppfattningen att kommunikation först och främst handlar om överföring 

av olika signaler i form av meddelanden, känslor och attityder mellan sändaren och mottagaren 

(Larsson, 2008). Kontakten mellan de kommunicerande är relativt mekanisk, där det väsentliga är 

utbytet av information som innehåll. Larsson menar vidare att det är viktigt att särskilja begreppen 

information och kommunikation. Medan kommunikation kan ses som ”processen för människors 

kontakt med varandra” (ibid., s. 32, kurs. i org.) handlar alltså information om ”innehållet i denna 

process”
3
 (ibid.). Även inom organisationer har man i traditionella modeller för kommunikation  

framför allt framställt begreppet kommunikation som ett linjärt och mekaniskt förlopp där syftet är 

att hantera meddelanden mellan individer eller organisationer på ett effektivt sätt (Hjelte, 2005). 

 

Förståelseinriktad kommunikation  
 

 

Måttet på en fungerande kommunikationsprocess är att de som talar med varandra också förstår 

varandra. Detta betyder inte […] att man i första hand tycker likadant [...] Det betyder helt 

enkelt att man utvecklat ett gemensamt språk. Att man också förstår vad de andra menar 

(Odbratt, 1999, s. 58, kurs. i org.). 

 

 

Enligt Larsson (1997, citerad i Hjelte, 2005, s. 17, kurs. i org.) kan kommunikation ses som en 

”process där deltagarna tillsammans skapar och delar information
4
 i syfte att nå en ömsesidig 

förståelse.” Men som tidigare konstaterats finns det dock många saker som kan störa förståelsen 

mellan människor (Maltén, 1998; Nilsson & Waldemarson, 2007). Bland annat våra förväntningar 

och mål, personlighetsfaktorer, vårt förflutna samt fysiska, sociala och kulturella faktorer kan ställa 

till det eller i alla fall på ett grundläggande sätt påverka kommunikationsförloppet (ibid.). När det 

gäller samarbete eller samverkan mellan människor konstaterar Odbratt (1999) att dessa är 

uppbyggda av relationer mellan människor, där relationerna bland annat skapas utifrån tillit och 

gemenskap, stöd, respekt och engagemang. Inom ramen för att relationerna ska fungera är 

kommunikationen väsentlig där det handlar om att skapa ett gemensamt språk för att de samverkande 

parterna ska kunna förstå varandra bättre. För att skapa det gemensamma språkbruket, krävs det även 

att samtliga personer, genom att bjuda in till en förståelseinriktad dialog, söker skapa en plattform 

från vilken samarbete kan ske (ibid.).  

 

                                                 
3
 Nedan följer en presentation av Kommunikation som innehåll som förklarar innebörden mer. 

4
    Även här syftar information på innehållet, det vill säga det man pratar om. 
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Kommunikation som innehåll 

Kommunikation handlar dock som redan konstaterats inte bara om en process utan även om ett 

”innehåll” (Hjelte, 2005). Vidare presenteras här fyra olika slag av kommunikation som enligt 

Larsson (2008) tillämpas i organisationer: arbetskommunikation, nyhets- och lägeskommunikation, 

styrkommunikation samt värderings- och kulturkommunikation. Arbetskommunikation är den 

kommunikation medarbetarna behöver för att kunna sköta de vanliga arbetsuppgifterna. Nyhets- och 

lägeskommunikation står för information om till exempel dagsläget, om vad som hänt och ska hända 

i organisationen. Styrkommunikation handlar om den information som bland annat rör mål, planer 

och riktlinjer samt ekonomisk utveckling. Denna information behövs i styrandet av verksamheten. 

Den fjärde typen av kommunikation som innehåll är värderings- och kulturkommunikationen som 

består av de attityder och den etik och medarbetarsyn som finns i organisationen (ibid.).  

 

Kommunikation i samverkan 

Enligt Hörnemalm (2008, s. 81) är förståelseinriktad kommunikation ”central som ett medel för att 

koordinera utgångspunkter och positioner i samverkan.” Trots att kommunikativa behov ofta får 

komma i andra hand inom organisationer (Larsson, 2008) och definitionerna på kommunikation är 

många, har flera röster höjts gällande vikten av kommunikation både inom och mellan 

organisationer. Stenberg (2000, refererad i Ohlsson, 2004, s. 29) menar till och med att arenor för 

kommunikation och information är nödvändiga för att en fungerande samverkan över huvudtaget ska 

bli möjlig. Larsson (2008) påstår vidare att organisationer har samma behov av att kommunicera som 

individer har, för precis som mellan enskilda individer kan det också inom organisationer uppstå 

kommunikationsproblem där konsekvensen kan bli att informationsflödet försvåras eller förhindras. 

Odbratt (1999), som följt med och gjort en processutvärdering
5
 kring ett omfattande 

samverkansprojekt i Ekerö, menar att ett kommunikativt förhållningssätt är a och o för samverkan. I 

utvärderingen återkommer tanken kring kommunikation som en röd tråd, där han 

 poängterar vikten av att upprätta ett så kallat ´kommunikativt förnuft´
6
. Även han menar att detta är 

det allra viktigaste i en samverkansprocess, samtidigt som bristen på det är en stor källa till 

grundläggande problem i samverkan (ibid.). Kommunikation visar sig således ha en stor, om inte 

avgörande betydelse för människor i samverkan. Detta blir särskilt viktigt när de samverkande  

 

                                                 
5
  En processutvärdering bygger på närhet till och att delta i själva förändringsprocessen där det är processen i sig och 

de förändringar som gjorts som ligger i fokus för utvärderingen (Odbratt, 1999). 
6
 Ett kommunikativt förnuft handlar enligt Odbratt (1999, s. 58) om att ”involvera alla aktörer i ömsesidiga utbyten av 

argument, tankar, idéer och genom öppna och fria dialoger, diskussioner och debatter söka nå fram till mer 

genomreflekterade och förnuftiga beslutsunderlag och realistiska målbestämningar.” 
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parterna kommer från olika sektorer i samhället där man pratar ”olika språk”, har olika synsätt och 

där man behöver enas kring ett gemensamt sätt att tänka och arbeta på.    

 

En nationell samverkanssatsning 

Bakgrund till satsningen 

Trots många lyckade interventioner genom åren för barn och unga i utsatta situationer finns det som 

redan konstaterats fortfarande svårigheter och hinder för att nå fram till de som befinner sig i en 

ogynnsam utveckling (Regeringens prop. 2002/03:53). Något som försvårar insatserna är att barnen 

ofta behöver vara i kontakt med flera yrkesgrupper och myndigheter samtidigt (Skolverket, 2010). 

En bild tagen från Skolverkets rapport (ibid., s. 20) illustrerar detta på ett tydligt sätt:  

 

Bild 1. Barn och unga som far illa. Bilden bygger på en illustration från Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs rapport: 

En socioekonomisk analys av Skolverkets samverkansprojekt. 
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Emedan Fleetwook och Matscheck (2007, s. 163) konstaterar att ”ett enskilt barn kan få en hel liten armé 

med olika specialister omkring sig från olika yrken: lärare, speciallärare, skolkurator, skolsköterska, 

rektor, socialsekreterare, psykiater, psykolog, habiliteringspersonal, biståndshandläggare, 

familjebehandlare m.m.”, kan man utifrån bilden se att det finns ytterligare en mångfald av personer och 

myndigheter som barn med olika problem kan behöva vara i kontakt med.  

 

Både regeringen och riksdagen har påtalat att en ökad samverkan för utsatta barn och unga behöver 

komma till stånd där man år 2003 som en följd av en proposition (Regeringens prop. 2002/03:53) 

förstärkte lagen om myndigheters allmänna skyldighet till att samverka (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007).  I samband med detta fick även Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för 

skolutveckling och Rikspolisstyrelsen ett uppdrag där de skulle ta fram en gemensam, nationell 

strategi för samverkan (Skolverket, 2009a).  

 

Samverkanssatsningen 

År 2006 tog således en nationell samverkanssatsning start där Myndigheten för skolutveckling fick i 

uppdrag av regeringen att fördela medel till lokala projekt i landet (Myndigheten för skolutveckling 

et al., 2007).  Under våren 2007 bjöds skolor och kommuner att ansöka om pengar för att kunna delta 

i samverkanssatsningen (Skolverket, 2010). Målet var att utöka och stärka samverkan mellan skola, 

polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna 

hjälpa de barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Myndigheten för skolutveckling et al., 

2007). Förhoppningen var att detta pilotprojekt, i vilket närmare 100 kommuner över hela landet 

deltog, skulle bidra till fortsatt utveckling och effektivare samverkan mellan de berörda 

myndigheterna. Om man i ett tidigare skede med hjälp av samverkan skulle kunna göra insatser för 

de som far illa, skulle konsekvenserna blir mindre omfattande och kostsamma både för det enskilda 

barnet och ur ett samhällsperspektiv (ibid.).  

 

Målgrupper för lokal samverkan 

Det lokala samverkansarbetet riktades först och främst mot fyra specifika områden och målgrupper 

av barn och unga (Skolverket, 2010). Den första gruppen utgjordes av barn och unga med stor 

olovlig frånvaro från skolan. Den andra inriktade sig mot ungas tillgång till, användning av och 

missbruk av alkohol och andra droger (drogförebyggande arbete). Det tredje området riktade sig mot 

unga med benägenhet att begå brott (brottsförebyggande arbete) och den fjärde målgruppen utgjordes 

av barn och unga med allvarlig psykisk ohälsa. Ett femte alternativ fanns också för de deltagande 
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skolorna och kommunerna och det var att ta ett helhetsgrepp genom att samverka brett och inom 

flera än ett av dessa områden (ibid.).  

 

Styrning, struktur och samsyn 

I strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007), som bygger på tidigare forskning 

och erfarenhet av samverkan, har man dragit slutsatsen att det finns tre nyckelfaktorer som är 

avgörande för god samverkan: styrning, struktur och samsyn. Dessa har man tagit fasta på i 

satsningen, där det konstateras att de samverkande parterna behöver få kunskap och verktyg för hur 

man ska kunna uppnå dessa förutsättningar. I korthet handlar styrning om att det behöver finnas 

styrning och engagemang först och främst från ledningshåll. Struktur innebär tydlighet, till exempel 

när det gäller mål och målgrupper för samverkan, yrkesroller, rutiner samt arbetsfördelning. Samsyn, 

det vill säga ett gemensamt synsätt, behövs när olika aktörer tillsammans ska lösa ett problem. Detta 

innefattar bland annat en gemensam problemförståelse, teoretisk utgångspunkt och kunskapsbas. 

Samsyn handlar också om tillit mellan de olika professionerna vilket förutsätter att det finns 

”kontaktytor och kommunikation” (ibid., s. 19, kurs. i org.). 

 

Strategidokumentet 

Strategi för samverkan: kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Myndigheten för 

skolutveckling et al., 2007) är det policydokument som fungerat som utgångspunkt för 

samverkanssatsningen (Skolverket, 2010). Dokumentet som riktar sig först och främst till samverkan 

på lokal och regional nivå vänder sig till alla som samverkar kring barn och unga, först och främst 

förskola, skola, kommunens fritidsverksamhet, hälso- och sjukvårdens verksamheter för barn, unga 

och deras föräldrar, socialtjänstens barn- och ungdomsvård samt till polisen (Myndigheten för 

skolutveckling et al., 2007). I dokumentet, som är en reviderad version av en rapport till regeringen, 

finns även en fördjupnings- och diskussionsdel. Syftet med innehållet är att det ska kunna vara ett 

stöd i arbetet för en stabil, framgångsrik och långsiktig samverkan (ibid.).  

 

Utvärderingen 

Enligt en överenskommelse med Skolverket har en forskargrupp inom Hälsoakademin vid Örebro 

universitet genomfört en formativ utvärdering
7
 av samverkan som process i de projekt som deltagit i 

                                                 
7
  ”En formativ utvärdering fokuserar lärande och utveckling och är främst ämnad att stödja och utveckla ett pågående 

program” (Ekonomistyrningsverket, 2005; Jerkedal, 2001, refererad i Danermark et al., 2009, s. 6). 
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satsningen (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009). Utgångspunkten för 

utvärderingsarbetet har varit ovannämnda strategidokument (Myndigheten för skolutveckling et al., 

2007) där forskargruppen, som följt upp projekten från och med hösten 2007 till och med sommaren  

2009, i en rapport har samlat och redovisat resultatet av de erfarenheter som gjorts under perioden. 

Målet var att öka förståelsen inom området ´Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa´, där själva huvudsyftet var att försöka svara på frågan om man med de medel som satsats lyckats 

uppnå en ökad samverkan (Danermark et al., 2009). Utöver detta ville även Skolverket få svar på 

följande frågeställningar: 1) ”Vad kännetecknar en fungerande modell/metod utifrån 

förutsättningarna styrning, struktur och samsyn? 2) Vad kännetecknar en modell/metod utifrån ett 

nyttoperspektiv? 3) Hur bedöma vilken potential det finns bakom en samverkansmodell? 4) Vilka 

olika typer av konsekvensanalyser kan man göra beroende på vilken av de fyra parternas perspektiv 

man utgår ifrån vid bedömning av resultaten?” (ibid., s. 7). Utvärderingen i sin originalversion ingår 

som en bilaga till Skolverkets redovisning till regeringen: Redovisning av uppdrag givet till 

Myndigheten för skolutveckling om att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och 

gymnasieskolan (Dnr U2006/5879/S). 

 

Definition av centrala begrepp 

I denna studie definieras barn, barn och unga som far illa, barn som riskerar att fara illa och 

samverkan på samma sätt som de definieras i de dokument som publicerats i anslutning till 

satsningen Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri 

(U2006/5879/S).  

 

 

Barn  I socialtjänstlagen (2001), kap. 1 § 2, menar man med barn en 

människa som är under 18 år. I denna text liksom i texterna 

som ska analyseras används ibland uttrycket barn och unga för 

att påvisa att man även avser ”äldre” barn. (Myndigheten för 

skolutveckling et al., 2007).   
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Barn och unga Definitionen på barn och unga som far illa är följande:  

som far illa 

 

Med barn och unga som far illa avses barn som inte får sina behov 

tillgodosedda inom familjen (Socialtjänstkommittén, 1994). Det är barn och 

ungdomar som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse (Regeringens proposition 

2002/03:53). Det är också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande 

beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende 

(Socialstyrelsen, 1997). Även barn och ungdomar som utsätts för mobbning, 

hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga ingår i begreppet. Likaså barn 

och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin 

familj och omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har 

uppstått (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007, s. 11, kurs. i org.). 

 

 
 

  När en bedömning sker kring vilka barn och unga som hör 

  till målgruppen poängteras det att utgångspunkten är den 

  kunskap som finns om risk- och skyddsfaktorer. Det som är

  avgörande i varje situation är hur dessa faktorer samspelar i 

  de enskilda fallen (ibid.). 

 

 

Barn som riskerar att Vidare definieras barn som riskerar att fara illa på följande 

fara illa   sätt: 

 

Barn till missbrukande förälder, barn till psykiskt sjuk förälder, barn till 

utvecklingsstörd förälder, barn som har upplevt våld i familjen, ungdomar 

som tidigt debuterar i brott och missbruk etc. Barn med olika 

funktionshinder kan också ingå i gruppen barn och unga som riskerar att fara 

illa, bl. a. barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Likaså 

barn som lever i konfliktfyllda vårdnads- och umgängessituationer m.fl. 

grupper (ibid., s. 33, kurs. i org.).  

 

Emellertid betonas att bara för att ett barn tillhör en riskgrupp 

innebär det inte automatiskt att barnet får problem. Det är 

omständigheterna i varje enskilt fall som är 

 avgörande för hur barnets eller den unges liv utvecklas. Det 

 är interaktionen mellan risk- och skyddsfaktorer som avgör,

 där de påverkande faktorerna finns på alla nivåer, hos  individen 

själv, hos familjen, i den miljö barnet befinner sig i och i 

samhället (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). 
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Samverkan Samverkan som begrepp används konsekvent i dokumenten där 

man med samverkan menar när ”någon eller några tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en 

uppgift som man gemensamt har att genomföra” (Boklund, 

1995, refererad i Myndigheten för skolutveckling et al., 2007, 

s. 11).   

 

Beskrivning av problemet 

Trots framsteg inom flera områden när det gäller samverkan kring barn och unga som far illa 

(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; Skolverket, 2009a) har det visat sig att samverkan 

ytterligare behöver utvecklas för att fånga upp de barn och unga som fortsätter att falla mellan 

stolarna (Regeringens prop. 2002/03:53). Därför har en nationell satsning gjorts på uppdrag av 

regeringen där målet varit att långsiktigt stärka samverkan mellan berörda myndigheter. I 

utvärderingen som gjordes framträdde vid första anblick dels en otydlig bild av vad som menas med 

kommunikation, dels motstridiga budskap om hur kommunikationen fungerat. Samtidigt som 

utvärderingen uttrycker att projekten ”generellt sett inom vissa aspekter uppvisar endast marginella 

förbättringar eller ingen förbättring alls” när det gäller kommunikation (Danermark et al., 2009, s. 3), 

kan man på ett annat ställe i rapporten läsa att "kommunikationen samverkande parter emellan har 

förbättrats i takt med att projekten fortskridit […] flera projekt upplever att kommunikations- och 

kontaktvägar till andra parter blivit smidigare och känns mer naturliga än tidigare” (ibid., s. 39).  

 

I strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) som gavs ut med syftet att vara 

ett stöd för samverkansarbetet, poängteras det att kommunikation är en viktig framgångsfaktor för 

samverkan. På grund av detta blir det än mer viktigt att försöka förstå för vad som i sammanhanget 

menas med kommunikation, vad det är som fungerar och vad som inte gör det. En förutsättning för 

att kunna förbättra och utveckla kommunikationen mellan de samverkande parterna är att först 

tydliggöra och förstå vilken typ av kommunikation vi syftar till.    
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SYFTE 

Syftet med studien är att få en större förståelse för hur begreppet kommunikation kan förstås samt 

hur det beskrivs att kommunikationen fungerat i samverkanssatsningen genom att göra en textanalys 

på ovanstående strategidokument (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) och 

utvärderingsdokument (Danermark et al., 2009). 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur kan man förstå begreppet kommunikation i dokumenten? 

2. Hur framstår det i utvärderingen att kommunikationen mellan de samverkande parterna 

fungerat? 
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METOD 

I metodavsnittet kommer först metodval att diskuteras, följt av en genomgång av det valda 

perspektivet där även tankar kring den egna förförståelsen
8 

 tas upp. Därefter kommer ett avsnitt om 

tillvägagångssättet, följt av en redogörelse för urvalet av de dokument som ska analyseras. 

Avslutningsvis presenteras studiens förhållningssätt till validitet, reliabilitet samt etiska aspekter.  

 

Textanalys som metod 

Enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) har valet av metod en avgörande betydelse för 

värdet och karaktären av en studies resultat. Att metoden passar undersökningen är även väsentligt 

för att kunna uppfylla själva syftet med studien (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Eftersom 

intresset för att göra föreliggande studie uppstod efter att jag tog del av ett par av de dokument som 

skrivits i anslutning till samverkanssatsningen föll sig valet att göra en textanalys rätt naturligt. Att 

intervjua en eller ett par av textförfattarna var även ett alternativ som övervägdes, men tanken 

övergavs eftersom resultatet i så fall utgått från deras syn på frågeställningarna. Eftersom mitt 

intresse låg i det som kunde uttydas genom texterna, blev textanalys som metod det mest lämpliga 

valet.  

 

Varför då studera texter? Hellspong och Ledin (1997) menar att vi kan lära oss mycket genom att 

titta närmare på olika typer av brukstexter. Brukstexter är alla texter som inte anses skönlitterära, till 

exempel rapporter, utredningar, broschyrer, recensioner, reportage, lagar, lexikon eller läroböcker. I 

den värld vi lever i spelar dylika texter en stor roll. Genom att texter skrivs och idéer blir tillgängliga, 

bidrar de till vårt gemensamma tänkande. Att fördjupa oss i det skrivna ökar även vår förståelse och 

vi kan hitta ”flera bottnar och dolda djup” som synliggörs först när vi tolkar dem (ibid., s. 12). Som 

Hellspong och Ledin konstaterar: ”Hur många underförstådda tankar och oredovisade förutsättningar 

kan vi t.ex. inte finna i en statlig utredning om vi lägger den under lupp” (ibid., s. 12). 

Förhoppningen med denna textanalys är just detta – att lyfta fram och problematisera de synliga och 

dolda budskap som kan hittas i dokumenten. 

 

                                                 
8
 Förförståelse handlar om all den tidigare erfarenhet vi som människor har, med ”redan omfattade teorier, 

referensramar, begrepp, värderingar” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 165). Med avstamp från detta anses vi tolka 

vår omgivning. 
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Ett hermeneutiskt perspektiv 

Tolkningen som görs i denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt och tillvägagångssätt. 

Hermeneutiken, som ursprungligen var en teologisk och filosofisk disciplin där syftet var att förklara 

och förstå texter, genomgick under 1800-talet en utveckling till att även bli en hörnsten för den 

humanvetenskapliga verksamheten (Gadamer, 1997: Hellspong, 2001). Idag finns det dock många 

varierande perspektiv och användningsområden inom hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

From & Holmgren, 2000). From och Holmgren (2000) har genom att ställa sig frågan vad förståelsen 

riktar sig mot kunnat urskilja följande tre inriktningar: klassisk hermeneutik, humanvetenskaplig 

hermeneutik samt filosofisk hermeneutik.  

 

Den klassiska hermeneutiken består av metodregler där kriteriet för en riktig tolkning är att textens 

objektiva sanning uppdagas (From & Holmgren, 2000). Förståelsen riktas följaktligen mot texten i 

sig samt den faktiska sanning man menar står att finna i texten. Tolkningar är enligt detta synsätt 

praktiska och pedagogiska hjälpmedel för förståelsen, till exempel vid tolkning av särskilt svåra 

textavsnitt. Inom den humanvetenskapliga hermeneutiken menar man däremot att för att kunna förstå 

en text måste man förstå författaren bakom texten genom att med empati och inlevelseförmåga 

”förvandla sig själv till författaren” (ibid., s. 220). Denna inriktning gör även en tydlig åtskillnad 

mellan att förstå och förklara, där man anser att förståelse hör till humanvetenskapens domäner, 

medan naturvetenskapens syfte mer innebär att förklara. Inom den tredje inriktningen, den filosofiska 

hermeneutiken, fokuseras förståelsen mot det som texten handlar om (textens sak) eller det som 

uppenbaras hos läsaren (Gadamer, 1997; Ricœur, 1993). Detta innebär att argumentation blir en 

viktig del av den hermeneutiska tolkningen, där argumenten bör riktas mot det som är mest relevant i 

förhållande till det som ska tolkas. Här riktas argumentationen inte mot objektiva bevis som inom 

den klassiska inriktningen, eller på empati, som ligger i fokus för den humanvetenskapliga 

hermeneutiken (From & Holmgren, 2000).  

 

När det gäller förestående analys ansluter jag mig i huvudsak till den filosofiska hermeneutiken 

eftersom fokus i studien kommer att ligga på att tolka textens innehåll i sig, samtidigt som jag är 

medveten om min förförståelse och dess inverkan på resultatet. Jag har ingen möjlighet att göra en 

neutral tolkning eller komma fram till någon objektiv sanning (Gadamer, 1997; Vikström, 2005). 

Vikström (2005, s. 13) beskriver det som att ”människan är inte bara en neutral åskådare i relation till 

världen: hon lever i världen och är på många olika sätt själv en del av den verklighet hon försöker 

förstå”.  
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Analysen kommer inte att, som den humanvetenskapliga hermeneutiken förespråkar, lägga någon 

större tyngdpunkt på textförfattarna eller själva avsikten bakom texterna. Trots att man inom 

texttolkningens historia ofta rört sig mellan inlevelsen i författarens avsikter, texten, samt läsarens 

möte med och tolkning av texten (en variant på den så kallade ”hermeneutiska cirkeln
9
”) ansluter jag 

mig mer till Ricœur (1993) som menar att när en text väl är skriven lever den sitt eget liv. Enligt 

Ricœur kan vi inte hitta en texts betydelser eller innebörd genom att titta på eventuella 

bakomliggande avsikter. Även Gadamer (1997) framhäver mötet mellan företeelsen (i detta fall 

texten) och uttolkarens förförståelse där han menar att författarens avsikter inte ska utgöra 

huvudrollen i en analys. Förstår vi inte en text däremot, kan vi ändå enligt Ricœur (1993) söka en 

förklaring (och därmed inlevelse) vid sidan av förståelsen, till exempel i de sociala omständigheter 

eller politiska uppfattningar texten vilar på. Trots detta ställningstagande bör dock nämnas att jag 

inför analysen tagit i beaktande att kommunikation, som ju ligger i blickfånget för denna studie, inte 

har något huvudsakligt fokus i de dokument som ska analyseras. 

 

Urval 

För att uppnå syftet med studien var det viktigaste kriteriet i urvalet att texterna skulle belysa hur 

begreppet kommunikation använts och hur det i texten framstår att kommunikationen fungerat i 

samverkanssatsningen. Med detta som utgångspunkt valdes därför strategidokumentet (Myndigheten 

för skolutveckling et al., 2007) eftersom där beskrivs hur man inför satsningen ser på kommunikation 

och dess roll i samverkan. I anslutning till publikationen finns även en fördjupnings- och 

diskussionsdel. Fördjupningsdelen valde jag att ta med i analysen eftersom den innehåller väsentlig 

information om kommunikation. Diskussionsdelen ansåg jag däremot vara överflödig då den 

uteslutande består av frågor som ska utgöra ett stöd och underlag för diskussion för de som ska 

arbeta med samverkan på lokal nivå.  

 

Som andra dokument valdes själva utvärderingen av samverkanssatsningen eftersom där finns 

utsagor om hur kommunikationen ansetts fungera. Här kunde jag välja mellan två dokument, dels 

Skolverkets publicerade rapport (Skolverket, 2010) som innehåller en sammanfattande och förkortad 

beskrivning av resultatet av utvärderingen, dels utvärderingen i sin originalversion (Danermark et al., 

2009). Eftersom det förstnämnda dokumentet utgör en sekundär källa ansåg jag att det var mer 

rimligt att gå direkt till ursprungskällan. Ett alternativ hade varit att ta med båda dokumenten i 

                                                 
9
 Den hermeneutiska cirkelns ursprungliga version utgår från tanken att delen endast kan förstås utifrån helheten, och 

helheten endast ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008) 
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analysen, men jag tog trots allt beslutet att välja bort Skolverkets rapport (2010) då det annars 

troligen uppstått onödiga upprepningar i resultatdelen. I det valda dokumentet (Danermark et al., 

2009) fanns några frågeformulär bifogade som även valdes bort. Dessa bedömdes falla utanför 

studiens ramar då avsikten inte är att analysera hur man gått till väga
10

.     

 

Tillvägagångssätt 

Olikt den kvantitativa disciplinen har man inom kvalitativ dataanalys inte utvecklat några tydliga 

regler för hur man går tillväga (Bryman, 2004). Även inom hermeneutiken har man avvisat specifika 

metoder för tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008; Gadamer, 1997) eftersom de försök som gjorts 

för att ta fram mer generella regler ofta fallit på undantag inom tillämpning på mer specifika 

områden (Alvesson & Sköldberg, 1994). Hur går man då tillväga rent konkret? Vad kännetecknar 

god tolkning? Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en tolkning bör vara smidig och följsam 

med texten, samtidigt som den även behöver vara stark gentemot de tvivel som kan dyka upp hos 

tolkaren. Den som tolkar bör även ha en viss motståndskraft mot nya argument som dyker upp. Det 

är också viktigt att ställa frågor till texten, att lyssna
11

 och att ha en ödmjuk men samtidigt aktiv 

inställning (ibid.).  

 

Eftersom jag utgått från ett hermeneutiskt perspektiv tog analysen sin början i att jag först läste 

igenom de valda dokumenten i sin helhet, samtidigt som jag (med olikfärgade pennor) streckade 

under för studien relevanta ord, påståenden och meningar. Det som först och främst låg i fokus var de 

uttalanden som fanns om kommunikation, men också påståenden som kunde härledas till 

kommunikation noterades, även där textförfattarna inte använt sig av just det ordet. Närhelst en tanke 

dök upp kring det jag läste antecknades detta i marginalen. Min strävan var att hela tiden ha ett öppet 

sinnelag och inte lägga någon värdering i det som initialt väcktes i mig. Under den andra 

genomgången av texterna koncentrerade jag mig på det jag strukit under samtidigt som jag försökte 

ta hänsyn till de sammanhang yttrandena skrivits i, allt för att undvika felbedömningar och/eller 

förhastade slutsatser. Därefter gick jag återigen igenom dokumenten, då jag samtidigt skrev ner de 

uttalanden jag markerat i ett textdokument på datorn. Efter detta gick jag mer in på detaljnivå i 

analysen med utgångspunkt i mina textdokument med de valda citaten samt egna anteckningar. Den 

                                                 
10

  Även en mellanrapport har publicerats i anslutning till samverkanssatsningen (Skolverket, 2009a), vilken är en 

antologi med berättelser kring hur samverkansarbetet sett ut och fungerat i olika skolor och kommuner halvvägs in i 

projektet. Denna publikation valdes dock också bort då den inte bedömdes tillföra något väsentligt till studien. 
11

 Med ”att lyssna” menar författarna att vi förhåller oss till texten som om vi förde en dialog med den, jämförelsevis 

med en mer monologisk hållning liknande positivismens eller ett passivt mottagande av texten som i grundad teori 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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fortsatta bearbetningen gick ut på att hitta dels gemensamma nämnare och sammanhang, dels 

eventuella olikheter och ”spretigheter” för att sedan tolka, skapa kategorier och sammanställa texten. 

Under arbetets gång försökte jag växla mellan en attityd av dels självtillit, dels självkritik, där jag 

fortsatte gå mellan delar och helhet för att på så vis göra en så rimlig tolkning som möjligt.  

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Selander och Ödman (2005) spelar det ingen roll hur nära varandra i tiden läsaren (eller 

tolkaren) och författaren befinner sig – det finns ändå alltid ett avstånd när det gäller erfarenhet och 

vilken betydelse man lägger i saker och ting. Texten rymmer så många möjligheter till tolkning, där 

vi förutom att läsa, även läser in betydelser i texter (ibid.) Hur vet man då om en tolkning är sann? 

Hur vet man att den motsvarar verkligheten? Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är frågan fel 

ställd. Hermeneutiken ifrågasätter nämligen begreppet sanning på det sättet att det skulle vara möjligt 

att komma fram till något som är absolut och objektivt sant i alla lägen. Författarna menar istället att 

sanning är ”liktydig med avslöjande av väsentliga men tidigare okända förhållanden under en text” 

(ibid., s. 167). Vidare menar de att rimligheten av ett resultat bara kan värderas utifrån en kritisk 

granskning av mängden och kvaliteten i de argument som ges.  

 

Ödman (2005) anser dock att validitet, som är synonymt med giltighet, inte är något en 

hermeneutiker behöver dra sig för att använda sig av utan en tolkning är helt enkelt valid om 

betydelsen endera är befogad eller gångbar för det fenomen som studeras, eller om det skänker 

mening åt företeelsen. Det mest grundläggande kriteriet för validitet är vidare enligt Ödman den 

”hermeneutiska cirkelns kriterium
12

” (ibid., s. 110) där vi behöver bli varse om hur helhet och delar 

hänger ihop i en tolkning. Vi bör även vara självkritiska i hur vi närmar oss tolkningen, urskilja vår 

roll och vara medvetna om att vår egen förförståelse avgör hur vi tolkar.   

 

Hur undviker man då att bli förblindad av den egna förförståelsen? Kan man göra något för att undgå 

projicering av de egna förväntningarna och önskningarna på tolkningsobjektet? Ödman (2005) 

konstaterar att det är svårt, men medvetenheten om de omständigheter som påverkat oss i våra liv 

hjälper. Han menar att forskaren är överlämnad till det egna och andras godtycke och att den 

hermeneutiska cirkeln inte kan omfatta allt. Kunskapen vi alla har består av fragment av 

verkligheten, även den kunskap vi har om oss själva, och det är utifrån denna inskränkning, menar 

                                                 
12

 Ödman hänvisar här till den hermeneutiska cirkel som utspelar sig mellan tolkaren, tolkarens förförståelse och 

tolkningsobjektet, som det framställs för tolkaren. Här har man således ingen fokus på att leva sig in i författarens 

avsikter som förespråkas enligt den humanvetenskapliga hermeneutiken. 
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Ödman, som vi måste bygga hermeneutiken. Vi behöver acceptera att vår kunskap och existens är 

begränsad och utifrån dessa villkor granska det egna skapandet (ibid.).  

 

Validitets- och reliabilitetsaspekten kan alltså även ha en hämmande effekt i de fall den hänsyn som 

tas drivs för långt. Här hänvisas till en artikel av Kvale (1995, refererad i Ödman, 2005) där Kvale 

gjort en reflektion kring ”vetenskapssamhällets” ibland något absurda fokus på validitet och 

reliabilitet: 

 

En stark fokusering på validering kan ge uttryck för och även underblåsa en allmänt skeptisk 

inställning. Man hyser grundläggande tvivel rörande kunskapsanspråkens värde och söker 

överallt efter brister, felaktigheter och möjliga bedrägerier. Moderna strävanden efter att 

undvika religiösa dogmer kan ha fört fram till motsatsen, en extrem skepticism. En kritisk 

inställning till kunskapsanspråk, egna såväl som andras, är ett nödvändigt inslag i det 

vetenskapliga arbetet. När den upphöjs till ett dominerande förhållningssätt som styr 

forskningens diskurs, kan jakten efter validitet emellertid allvarligt motverka sig själv (Ödman, 

2005, s. 84/85, fri översättning av författaren). 

 

 

Etiska överväganden 

Angående de forskningsetiska principer som tillämpats inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningen är de numera i viss mån förlegade och används inte aktivt av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet & Uppsala universitet, 2010). Kraven bestod dels av forskningskravet (vikten av att 

utföra forskning av god kvalitet), dels av individskyddskravet som förtydligats i regler gällande 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, allt för att säkra att ingen 

kommer till skada (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005).  

 

Trots att jag i denna studie inte kommer att göra någon undersökning direkt på människor, är det 

inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen viktigt att tänka på frågor som rör 

forskarens etik (Vetenskapsrådet & Uppsala universitet, 2010). Det etiska ansvaret som forskaren har 

utgör grunden, eftersom forskaren själv i sista hand är ansvarig för att studien håller hög kvalitet och 

är moraliskt gångbar (ibid.). Det som tagits i beaktande inför denna studie är om någon eller något 

eventuellt skulle kunna komma till skada. Kan valet av text eller hur texten framställs/tolkas ha 

etiska implikationer? Eftersom undersökningsmaterialet är offentligt och texterna inte pekar ut 

enskilda individer, har jag gjort den bedömningen att valet av material inte har kunnat skada någon. 

När det gäller forskargruppen som gjort den formativa utvärderingen har jag inte heller bedömt att 

studien skulle skada dem. Det jag försökt ta hänsyn till är att göra en så ärlig och uppriktig analys  
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som möjligt utifrån kännedom om den egna förförståelsen i kombination med det bakgrundsmaterial 

jag hittat i form av tidigare forskning. Avsikten har hela tiden varit att behandla texten med respekt.  
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RESULTAT 

Resultatdelen består av tre huvudavsnitt som tillsammans ämnar svara på studiens 

frågeställningar. I de två första delarna har uttalanden i texterna som kan visa på hur man kan 

förstå begreppet kommunikation lyfts fram och analyserats. Jag har alltså här valt att dela upp 

analysen av dokumenten var för sig, där jag först går igenom det jag hittat i 

strategidokumentet, följt av det jag funnit i utvärderingen som kan svara på den första 

frågeställningen. Den tredje delen av resultatet syftar till att granska hur man i 

utvärderingsdokumentet bedömt att kommunikationen mellan de samverkande parterna 

fungerat. Avslutningsvis presenteras även en sammanfattning av de slutsatser som dragits av 

analysen.  

 

Redovisningen av resultatet inkluderar kontinuerliga tolkningar av materialet utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv. I resultatet har även uttalanden som inte uttryckligen omnämner 

kommunikation inkluderats i de fall de bedömts kunna bidra till att svara på 

frågeställningarna. Även vissa ord och uttryck i dokumenten har tolkats ha ett direkt samband 

med kommunikation, bland annat orden erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte, dialog, 

diskussion, förståelse och förhandla.    

 

DEL 1: Hur kan man förstå begreppet kommunikation i 
strategidokumentet? 

 

Samsyn förutsätter kommunikation  

I strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) kan man se en tydlig 

sammankoppling mellan kommunikation och samsyn (se förklaring av begreppet nedan), i 

vilket samsyn ses som en av tre centrala förutsättningarna för god samverkan tillsammans 

med styrning och struktur. I följande uttalande kan man även tolka det som att kommunikation 

ses som ett medel för att övervinna hinder i samverkan:  

 
Verksamheterna behöver slutligen förbättra sin kommunikation och öka samsynen för 

att övervinna kulturella hinder i form av skilda ideologier och kunskapsbakgrunder 

(ibid., s. 7). 
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I dokumentet definieras samsyn som en gemensam problemförståelse, vilket mer specifikt 

innebär att det behöver finnas en gemensam bild av arbetet som ska utföras, samt 

gemensamma begrepp. Vidare menar man att kommunikation är en förutsättning för samsyn: 

 
Samsyn förutsätter kontaktytor och kommunikation. De berörda behöver kunskap om 

varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Det är viktigt att upparbeta goda 

professionella relationer (ibid., s. 19, kurs i org.). 

 

 

För att kunna komma fram till en gemensam bild, det vill säga uppnå samsyn kring uppdraget, 

behöver de samverkande alltså kommunicera med varandra.  

 

Kommunikation som utbyte av kunskap 

I föregående citat kan man även se att kommunikation kopplas samman med ökad kunskap 

om varandras arbete, samt att kommunikation kan ses som ett medel eller en väg för att kunna 

uppnå goda yrkesmässiga relationer. Här påvisas en del av utsagan igen: 

 

De berörda behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Det är 

viktigt att upparbeta goda professionella relationer (Myndigheten för skolutveckling et 

al., 2007, s. 19). 

 

 

Trots detta förblir uttalandet något ”luddigt”. Kan man förstå vad som menas med 

kommunikation i sammanhanget? Står kommunikation för ett utbyte av kunskap? Utifrån 

citatet har jag gjort den tolkningen att kommunikation kan ses som ett utbyte av information 

eller kunskap. Kommunikation är även en väg till ömsesidig förståelse av varandras 

arbetssituationer där det som en del i att lära känna varandra är viktigt att en tillit skapas 

mellan de samverkande. 

 

Ett annat uttalande som styrker kunskapsutbytets roll i kommunikationsprocessen är följande: 

 

De regionala aktörerna har den viktiga rollen att kommunicera med centrala 

myndigheter och underlätta implementering av ny kunskap och nya metoder (ibid., s. 

23). 

 

 

Här har meningen tolkats som att de med orden ”kommunicera med” menar att vara i kontakt 

och ha ett utbyte kring arbetsrelaterade frågor, i detta fall med de centrala myndigheterna. 
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Förståelseinriktad arbetskommunikation 

Att uppnå en grundläggande förståelse för varandras arbetsvillkor och hur de respektive 

organisationerna fungerar är enligt flera påståenden i strategidokumentet nödvändigt för god 

samverkan. Här strävar man efter förståelse utifrån ett målinriktat, professionellt perspektiv:   

 
En viss grad av gemensam problemförståelse är nödvändig för att samverkan ska kunna 

fungera. För att nå en sådan förståelse kan aktörerna behöva förhandla om arbetssätt 

och relationer. De som ska samverka behöver tid att lära känna varandras 

organisationer och förstå hur olika roller, värderingar och kunskaper kan kopplas till de 

problem man gemensamt vill lösa (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007, s. 46). 

 

 

Här skrivs det inte uttryckligen om kommunikation, men utifrån texten kan man dra slutsatsen 

att för att kunna ”lära känna varandras organisationer” eller uppnå en gemensam förståelse 

behöver det ske ett kommunikativt utbyte av tankar och erfarenheter. Utifrån citatet kan man 

vidare tolka det som att den förståelseinriktade kommunikation man strävar efter inte i första 

hand lägger tyngdpunkten på de mellanmänskliga relationerna, utan till att lära känna de 

organisationer som är inblandade i samverkan och att förhandla fram olika 

överenskommelser. Tolkningen som gjorts här är att kommunikationens roll i 

samverkansprocessen till största del har ett organisatoriskt syfte.  

 

Vikten av tydlighet gällande termer, begrepp och ett gemensamt språk poängteras på flera 

ställen i strategidokumentet (ibid., se till exempel s. 11 och 17) som ett led i att öka 

förståelsen och förbättra kommunikationen mellan de samverkande. Andemeningen i 

uttalandena är att om dessa faktorer brister försvåras kommunikationen avsevärt, vilket i sin 

tur påverkar samverkansprocessen.  

 

Språkets betydelse i samverkan kan inte underskattas. En nödvändig del av 

samverkansprocessen är därför att tydliggöra de begrepp man använder sig av. Orden 

kan rymma olika uppfattningar [...]  information som är viktig när man vill förstå 

varandra bättre (ibid., s. 31). 

 

 

Här kan man fortsättningsvis se att en förståelse mellan de samverkande parterna är något 

mycket önskvärt. Eftersom orden ´språk´, ´ord´ och ´information´ handlar om någon typ av 

kommunikation direkt eller indirekt, förutsätts här att de uttalanden som finns rörande språk 

och begrepp är nära sammankopplade med kommunikation. Här kan dock tolkningen ta sig 

olika vägar, eftersom det inte går att säga hur mycket de syftar på ansikte-mot-ansikte - 

kommunikation. Man skulle även kunna tolka det som att ett gemensamt språk och 

gemensamma begrepp är mest centralt när det gäller sammanställningar av till exempel 
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rapporter och/eller dokumentation som alla samverkande parter ska ta del av, eller när det 

gäller kontakt via e-post. Troligen kan man dock anta att uttalandet till stor del även syftar på 

den kommunikation som sker när de samverkande träffas för att arbeta tillsammans. Här har 

således utsagan tolkats som att man genom att diskutera och enas kring ett gemensamt 

arbetsspråk kan uppnå större förståelse och smidigare kommunikation i det gemensamma 

arbetet. Sättet man kommunicerar på kan variera, men oavsett kan kommunikation här ses 

som ett (hjälp)medel för att uppnå förståelse kring arbetsrelaterade frågor mellan de 

samverkande parterna. 

 

Kommunikation som dialog 

På ett fåtal ställen i dokumentet kan man även läsa om kommunikation som dialog. Nedan 

följer två exempel: 

 
På ett basalt plan innebär samverkan att var och en gör sin del, men på ett samordnat 

sätt och i en dialog (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007, s. 46).  

 

 

Den dialog som kontinuerligt behöver föras om de olikheter som råder är både en social 

process och en arbetsprocess (ibid., s. 48). 

 

 

I det första citatet inkluderas begreppet dialog i en elementär definition av samverkan. Dialog, 

som ju är en form av kommunikation, kan här ses som en grundläggande förutsättning för 

samverkan och även som ett sätt för att kunna utbyta arbetsrelaterad information. Här kan 

man se att dialogen som den beskrivs i det andra citatet dels inrymmer en social aspekt, dels 

är den inriktad mot kommunikation i arbetssammanhanget. Men utifrån detta går det inte att 

dra några större slutsatser kring hur man definierar dialog eller vad det skulle kunna innebära 

för hur man ser på kommunikation.  

 

 

Väsentligt med kommunikation – men vad menas? 

Redan i strategidokumentets innehållsförteckning (Myndigheten för skolutveckling et al., 

2007) lyfts god kommunikation fram som en framgångsfaktor för samverkan. Detta 

ställningstagande baseras först och främst på tidigare forskning, där man på olika håll 

framhåller vikten av god kommunikation. I ett avsnitt i dokumentet går man lite närmare in på 

tidigare forskning kring kommunikationens betydelse:  
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Andra menar att god kommunikation är den i särklass viktigaste faktorn för 

framgångsrik samverkan. Kommunikation är en förutsättning för att skapa 

gemensamma synsätt, tydliggöra roller och arbetssätt (Brandt et al., 2007, I Axelsson & 

Bihari Axelsson, refererad i Myndigheten för skolutveckling et al., 2007, s. 47).  

 

 

Det vi får veta här är alltså att kommunikation dels ses som en mycket viktig beståndsdel för 

samverkan i stort, dels som en förutsättning för att kunna uppnå andra viktiga faktorer för 

samverkansprocessen. Samtidigt förblir innebörden av kommunikation oklar där det känns 

som att läsaren automatiskt antas förstå vad som menas. Men är det självklart? I ett försök till 

tolkning skulle man kunna se det som att kommunikation här handlar om att förhandla och 

diskutera fram en ömsesidig förståelse, komma fram till gemensamma beslut samt dela upp 

arbetet sinsemellan. Kommunikation beskrivs dock i texten först och främst som ett medel, 

vägen till god samverkan. 

  

I ett annat uttalande påtalas den positiva effekt kommunikation, eller ”erfarenhetsutbytet” har 

för samverkan:   

 

Ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsnivån och den övergripande nivån 

påverkar samverkan [...] i positiv riktning (ibid., s. 24). 

 

 

I detta påstående kan man ana att den form av kommunikation som åsyftas handlar om 

förmedling och utbyte av information och kunskap mellan olika samverkansorgan. 

 

 

DEL 2: Hur kan man förstå begreppet kommunikation i 
utvärderingen? 

 

Samsyn förutsätter kommunikation 

Även i utvärderingsdokumentet (Danermark et al., 2009) kan man se att kommunikation ses 

som en förutsättning för samsyn. Följande uttalanden visar på att kommunikation i form av 

samtal och diskussion anses kunna leda till ökad samsyn mellan de samverkande. Utifrån 

citaten kan man även tolka det som att kommunikation här, liksom i strategidokumentet 

(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007), ses som ett medel för att uppnå andra viktiga 

faktorer för god samverkan (i detta fall samsyn).   
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Via samtal med övriga samverkansparter har man kommit till större insikt om sitt eget 

handlande […] ett viktigt led i ökad samsyn (Danermark et al., 2009, s. 38).  

 

 

Genom gemensam diskussion och kritisk granskning av olika organisationers struktur 

kan viktiga insikter vinnas och samsynen öka (ibid., s. 75). 

 

Kommunikation har i utvärderingsdokumentet också fått en egen rubrik i resultatdelen från 

fokusgrupperna, där den placerats under överskriften samsyn. Även detta har tolkats som ett 

ställningstagande för att samsyn förutsätter kommunikation.  

 

Kommunikation och struktur 

I utvärderingens redovisning av enkätresultaten sammanförs och placeras även 

kommunikation under struktur, vilket som tidigare konstaterats är en av de förutsättningar 

som anses väsentliga för god samverkan tillsammans med styrning och samsyn (Danermark et 

al., 2009; Myndigheten för skolutveckling et al., 2007).  

 

Styrningen fångas i aspekterna förankring och regelverk, strukturen i målformulering, 

resurser, kommunikation, organisation och dokumentation (Danermark et al., 2009, s. 

29). 

 

 

Enligt strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) byggs strukturen för 

samverkan upp med hjälp av verktyg såsom formella avtal, riktlinjer, handlingsplaner, 

samordnarfunktioner, gemensam plan för barnet eller den unga, särskild 

samverkanskompetens samt sektorsövergripande möten (ibid.). För att kunna styra upp dessa 

saker är det naturligt att god kommunikation ses som en väsentlig faktor för att allt det 

praktiska ska kunna fungera. Således kan man tolka det som att kommunikation även här 

behandlas som ett verktyg eller medel för att uppnå andra syften i samverkan.  

 

Kommunikation som utbyte av kunskap  

I linje med strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) finns det även i 

utvärderingen en koppling mellan kommunikation och kunskap (Danermark et al., 2009). Att 

få kännedom om de andra samverkande parternas arbete verkar vara ett av de viktigaste 

incitamenten när det gäller god kommunikation. För att kunna samverka behövs en förståelse 

för varandra, vilket här kan ses som en följd av en fungerande kommunikation.  
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Tydliga roller och naturliga mötesplatser främjar dialog och kommunikation. Kunskap 

om andra parters uppdrag och förutsättningar är viktig för respekt och förståelse 

(Danermark et al., 2009, s. 5). 

 

 

Här nämns även dialog sida vid sida med kommunikation, vilket tolkats som att man menar 

att en dialog ofta är nödvändig för utbyte av kunskap och för att kunna uppnå förståelse 

mellan de samverkande parterna. Som jag tänker mig begreppet dialog, kan det ses som en 

djupare form av kommunikation, ett samtal som innefattar ett ömsesidigt utbyte. 

 

 

Förståelseinriktad arbetskommunikation 

Föregående citat samt de påståenden som följer nedan tyder på att det är viktigt att uppnå en 

gemensam förståelse mellan de samverkande. Detta möjliggörs via kommunikation, där en 

viktig förutsättning för god kommunikation är ett gemensamt språk samt gemensamma 

begrepp (vilket även poängteras i strategidokumentet, Myndigheten för skolutveckling et al., 

2007). 

 

Språkets betydelse och vikten av att samverkande parter har en ömsesidig förståelse 

och samsyn kring gemensamma begrepp och intressen framhålls i flera fokusgrupper 

(Danermark et al., s. 35).  

 

 

Olika parters verksamhetsspecifika språk kan på olika sätt försvåra eller kanske till och 

med helt förhindra samverkan, exempelvis genom att man definierar för samverkan 

centrala begrepp på olika sätt (ibid., s. 35).  

 

 

Skilda språkbruk bidrar troligen till sämre förståelse och enighet mellan de samverkande, 

vilket gör att man inte kan kommunicera på ett obehindrat sätt. Indirekt sätter detta då käppar 

i hjulet för samverkan. Även här kan man märka att kommunikationen och den förståelse som 

eftersträvas har ett arbetsrelaterat syfte. Som på andra ställen i texterna framhålls inte de 

mellanmänskliga relationerna som viktiga i sig utan det är målet, det vill säga samverkan, som 

är det väsentliga och i och med det kan man se det som att relationerna och kommunikationen 

blir ett medel och verktyg.  
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En möjlig definition? 

I slutet av utvärderingen (Danermark et al., 2009) finns en sammanställning av faktorer som 

kännetecknar eller bidrar till en fungerande modell för samverkan utifrån styrning, struktur 

och samsyn. I översikten är en av faktorerna kommunikation (presenteras under överskriften 

struktur denna gång) där det i anslutning finns en kolumn med namnet ”förklaring”. Skulle 

detta således kunna ses som det närmaste man kommer ett försök till en definition av 

kommunikation? 

 
En styrka med samverkan är att den ger förutsättningar för bättre resursutnyttjande. 

Informationsflödet blir snabbare och det leder till att det fattas bättre och effektivare 

beslut (ibid., s. 74, kurs. i org.). 

 

 

Även om uttalandet är diffust, skulle man kunna tolka det som att förmedling eller utbyte av 

information är ett viktigt kännetecken för kommunikation, vilket även tidigare framkommit
13

. 

Frågan jag dock ställt mig är om de i första hand menar ansikte-mot-ansikte – kommunikation 

eller om uttalandet mer syftar på exempelvis kontakt via telefon, e-post eller fax. Bilden jag 

får av uttalandet är att det är en rätt mekanisk kommunikation som beskrivs, vilket skulle 

kunna syfta på en mer opersonlig kontakt mellan de samverkande. Detta skulle i så fall även 

bekräfta de intryck jag delvis fått av den övriga texten.  

 

Vidare finns det i anslutning till förklaringen av kommunikation en kolumn med namnet 

”väsentliga krav (checklista)”, där följande fyra punkter radats upp: 

  
 tydliggör roller och arbetsfördelning 

 skapa tydliga arbetsrutiner 

 genomför kontinuerligt verksamhetsövergripande möten 

 skapa naturliga ”mötesplatser” (ibid., s. 74) 

 

Även här känns sammanhanget lite otydligt där man kan fråga sig vad som egentligen menas 

med ”väsentliga krav”. Vad är hönan och vad är ägget? Eventuellt kan det framstå som 

självklart för textförfattarna, men jag ställer mig ändå frågande till om man med detta menar 

att punkterna är de förutsättningar som behövs för att kunna uppnå god kommunikation, eller 

om det krävs en fungerande kommunikation för att kunna uppnå kriterierna? Som jag tolkat 

det är det troligen det förstnämnda som gäller, det vill säga att dessa kriterier behövs för att 

uppnå god kommunikation. Speciellt de två sista punkterna på listan känns väsentliga i detta. 

                                                 
13

 Dock med fokus på utbyte eller förmedling av kunskap. 
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Men när det gäller de två första punkterna som handlar om tydliggörande av arbetet, skulle 

det lika gärna kunna vara det motsatta, det vill säga att de samverkande först behöver uppnå 

god kommunikation för att på ett framgångsrikt sätt kunna uträtta något annat. Utan 

fungerande kommunikation kan missförstånd och konflikter lättare uppstå, samt att en eller 

några personer tar över makten eller bestämmanderätten medan andra inte kommer till tals. 

Kanske kan man dock dra slutsatsen att båda synsätten är beroende av varandra. Här skulle 

man också utifrån målen eller ”kraven” kunna dra den slutsatsen att det behöver finnas tid och 

resurser för att träffas i det verkliga livet och bygga upp relationerna till varandra. Detta säger 

således emot lite av det som framkom innan, där kontakten mellan de samverkande haft en 

mer opersonlig klang. 

 

DEL 3: Hur framstår det i utvärderingen att kommunikationen 
mellan de samverkande parterna fungerat? 

 

Bristande kommunikation 

Slutsatsen av utvärderingen när det gäller kommunikationen mellan de samverkande är att det 

skett få eller inga förbättringar alls. Citatet nedan, som finns att hittas på två olika ställen i 

dokumentet, visar på detta:    

 
Det kan dock samtidigt slås fast att projekten generellt sett inom vissa aspekter 

uppvisar endast marginella förbättringar eller ingen förbättring alls. Detta gäller 

aspekterna resurser, förankring och kommunikation (Danermark et al., 2009, s. 3 och 

71).  

 

 

Förutom detta citat finns det inga uttalanden i texten som uttryckligen styrker 

ställningstagandet genom att använda sig av ordet kommunikation. Det finns dock en utsaga 

som tydligt tangerar frågan och som relateras till bristande resurser. När det gäller resurser, 

som även räknas upp bland de områden där man inte sett några större framsteg, framhålls det 

att utökade resurser för just kommunikation är ett väsentligt krav för en fungerande modell för 

samverkan.   

 

Avsätt resurser för kommunikation mellan samverkansparterna […] Resurser för 

kommunikation upplevs på vissa håll som bristfällig. Tillräcklig projekttid upplevs i 

enstaka fall (ibid., s. 74).  
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Med utgångspunkt i citatets sista mening har uttalandet här tolkats som att kommunikation 

förutsätter tid, tid som i många fall inte funnits. Finns det inte tillräckligt med tid för 

projekten, finns det inte heller tid till att kommunicera, vilket bidrar till att kommunikationen 

mellan de samverkande parterna blir lidande. 

 

 

Indirekta uttalanden om bristande kommunikation 

Det finns dock flera indirekta påståenden i texten som styrker slutsatsen om bristfällig 

kommunikation. Här påvisas först ett par uttalanden som liksom föregående citat även härleds 

till otillräckliga resurser när det gäller tid samt mötesplatser. En enkätundersökning som gjorts 

som en del av utvärderingen
14

 (Danermark et al., 2009), visar även att som konsekvens av 

detta har man när det gäller förståelse och kunskap om varandra inte gjort så stora framsteg.    

 

Kunskap om varandra och förståelse för varandras arbetsvillkor är två centrala delar i 

samverkan. Detta kräver mötesplatser och tid för samvaro och utbyte av information 

och erfarenheter. Detta lyser med sin frånvaro i en stor del av projekten (ibid., s. 26). 

 

 

Citatet visar alltså på att förutsättningarna för att kommunicera och lära känna varandra varit 

otillräckliga. Således har uttalandet tolkats som att bristen på tid för samvaro samt ”utbyte av 

information och erfarenheter” lett till att kommunikationen inte kunnat fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Ytterligare ett uttalande taget från resultatredovisningen av enkäterna 

poängterar detta: 

 

 

Det vanligaste hindret var brist på resurser […] I 2 av 3 projekt framfördes detta som 

ett hinder. I synnerhet resurser för möten och överläggningar. Detta bekräftar bilden av 

en besvärlig resurssituation för många projekt (ibid., s. 30).  

 

 

Här framhålls alltså igen att det inte funnits tillräckligt med tid för att mötas och diskutera 

igenom för samverkan viktiga aspekter. Detta innebär följaktligen att kommunikationen inte 

har kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt mellan samverkansaktörerna.  

 

Ytterligare ett uttalande har hittats som visar på bristande kommunikation, också här med en 

koppling till otillräcklig kunskap mellan de samverkande: 

 

                                                 
14

 Enkätundersökningen utgör en totalundersökning där alla projekt som fått medel för att delta i satsningen var 

skyldiga att svara på enkäten (Danermark et al., 2009). 
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I analyser av samverkansprocesserna ser vi att det ofta saknas grundläggande kunskap 

om medaktörers uppdrag [...] Denna okunskap tar sig ibland uttryck så att krav ställs på 

eller förväntningar finns på ett visst agerande [...] Ett annat uttryck för oklarheter [...] är 

när en aktör förväntar sig att dess kunskapsbas även skall vara en avgörande del i en 

annan aktörs kunskapsbas (ibid., s. 10).  

 

 

Tolkningen som gjorts här förutsätter att om man ska få kunskap om ”medaktörers uppdrag” 

eller om den kunskap de andra som ingår i samverkan har i olika frågor, behöver man också 

kommunicera med varandra. Utifrån citatet ser man att det finns förväntningar och 

antaganden som kan bidra till oklarheter. Den bristfälliga kunskapen om varandra har här 

direkt relaterats till en otillräcklig kommunikation mellan de som samverkar.  

 

 

Förbättrad kommunikation 

I utvärderingen kan man även hitta påståenden som uttryckligen säger att kommunikationen 

mellan de samverkande har förbättrats under projekttiden. Dessa uttalanden finns först och 

främst att läsa i resultatredovisningen från de fokusgrupper man genomfört i några av 

projekten, dels på lednings-, dels på verksamhetsnivå
15

. I ett avsnitt som specifikt tillägnats 

kommunikationsaspekten, kan man finna uttalanden som styrker detta: 

 
Härnäst berörs hur kommunikationen samverkande parter emellan har förbättrats i takt 

med att projekten fortskridit. Flera projekt upplever att kommunikations- och 

kontaktvägar till andra parter blivit smidigare och känns mer naturliga än tidigare 

(Danermark et al., 2009, s. 39).  

 

 
En förbättrad kommunikation verkar vidare ha bidragit till ett mer positivt 

förhållningssätt och mer generöst klimat samverkansparterna emellan. Vissa upplever 

sig även i större utsträckning än tidigare vara ´på samma nivå´ (ibid., s. 39). 

 

 

När det gäller den specifika nyttan med samverkan för de professionella
16

, visar resultatet från 

fokusgrupperna vidare att man på individnivå på flera håll upplevt att kommunikationen 

förbättrats under projekttiden. 

 
Under projekttiden upplevs den personliga kontakten med och kommunikationen 

mellan samverkande parter på olika sätt ha förbättrats [...] Att mer kontinuerligt, ibland 

dagligen, få träffa de parter man är satta att samverka med, upplevs positivt (ibid., s. 

40). 

                                                 
15

 Totalt genomfördes 10 fokusgrupper i fem av de 99 projekt som deltog i satsningen. För att belysa 

samverkansprocessen utförde man utöver enkätundersökning och fokusgrupper även en associationsstudie 

samt fyra intervjuer. Dessutom har man hämtat information från de rapporteringar projekten själv lämnat till 

Skolverket (Danermark et al., 2009). Den övriga datainsamling som genomförts har dock inte varit relevant 

för studien då de berört frågor som inte rör studiens syfte.  
16

 Här har man skiljt på nyttan för de professionella, för organisationen och för målgruppen. 
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Här kan man tolka det som att en kontinuerlig och regelbunden kontakt mellan de 

samverkande bygger upp och stärker relationerna, som i sin tur troligen även bidrar till en mer 

naturlig och avslappnad kommunikation. 

 

Ytterligare ett påstående som visar på förbättrad kommunikation kan man hitta i slutet av 

utvärderingen en sammanställning som ska svara på vad som kännetecknar en fungerande 

metod eller modell för samverkan. Där kan man läsa att de erfarenheter man sett i projekten 

visar på tydliga framsteg: 

 
 

Kommunikation […] Har påtagligt utvecklats under projekttiden. Kommunikations- 

och kontaktvägar känns enklare och mer naturliga (ibid., s. 74). 

 

 

 

Indirekta uttalanden om förbättrad kommunikation 

Precis som man i utvärderingen kan hitta indirekta uttalanden som visar på att det brustit i 

kommunikationen kan man även hitta utsagor som visar på det motsatta. Bland annat när det 

gäller att tillsammans hitta fram till gemensamma begrepp och ett gemensamt språk, avslöjar 

följande citat att framsteg gjorts: 

 
När det gäller att definiera för samverkan grundläggande begrepp råder här stor 

överensstämmelse mellan svaren från fokusgrupper och enkätpåståenden. Flera av 

projekten menar att man gemensamt börjat sätta ord på såväl samverkan i sig som för 

samverkansprocessen centrala aspekter (Danermark et al., 2009, s. 34).  

 

 

Som tidigare redan konstaterats är det viktigt att definiera grundläggande begrepp för att öka 

förståelsen mellan de samverkande parterna och för att undvika eventuella konflikter. Citatet 

ovan tyder på att man i många projekt kommit en god bit på väg. Följande repliker styrker 

även att det skett en utveckling på området: 

 

 

En aspekt av kunskap är att de grundläggande begrepp som är centrala i verksamheten 

gås igenom så att en gemensam referensram kan upprättas. Detta har skett i relativt stor 

omfattning i projekten (ibid., s. 28).  
 

 
En positiv utveckling kring ökat gemensamt språk illustreras... (ibid., s. 35).  
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En självklar aspekt när det gäller kommunikation är att någon typ av kommunikation 

förutsätts när man vill lära känna andra människor. Utan ett kommunikativt utbyte, är det 

svårt att bygga upp relationer. Även här finns det påståenden som visar på att man i vissa 

projekt upplevt en förbättring:  

 

 

En positiv trend kan dock skönjas under projekttiden i och med att parterna bättre lärt 

känna varandras förutsättningar och begränsningar (ibid., s. 41/42). 

 

 

I detta fall kan man tolka det som att när de samverkande träffats, kommunicerat och lärt 

känna varandra bättre har detta bidragit till en ökad förståelse för varandras arbetsrelaterade 

omständigheter. Förståelsen för varandra leder också troligen till en ökad vilja att samarbeta, 

samtidigt som det kan leda till en större känsla av grupptillhörighet. 

 

Flera av de samverkande som deltog i fokusgrupperna har dock kunnat uppleva kontakten och 

kommunikationen med representanter från socialtjänsten som problematisk. Detta beror till 

stor del på sekretesslagstiftningen, som innebär att medarbetarna från socialtjänsten inte kan 

(eller väljer) att prata om vissa saker som rör det gemensamma ärendet. Att hålla inne med 

uppgifter som skulle gagna samverkansprocessen kan då i värsta fall ses som en brist på 

förtroende, vilket gör att de övriga kanske blir mer avogt inställda till personen som 

”hemlighåller” saker även när det gäller andra frågor, vilket ytterligare kan försvåra 

kommunikationen. Men i utvärderingen kan man se att det även där skett positiva 

förändringar:   

 

Man ser dock en positiv utveckling under projekttiden i form av en ökad öppenhet i 

dessa frågor (ibid., s. 40).  

 

 

Samverkande parter på ett nytt sätt tillåts dela värdefull information med varandra 

(ibid., s. 42). 

 

 

Ett något mer avslappnat förhållningssätt till sekretessen har visat sig leda till större öppenhet 

i diskussionerna, vilket gagnar kommunikationen i stort. Detta bidrar i sin tur även till en ökad 

kunskap om varandras arbete samt den individ eller individer man samverkar kring. 

 

Som redan tidigare konstaterats är utsagorna kring kommunikation i utvärderingen ofta 

sammankopplade med (ett utbyte av) kunskap. Här finns ytterligare påståenden där inte 

begreppet kommunikation uttryckligen nämns, men som tolkats visa på att det indirekt skett 
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en förbättring inom området eftersom man kunnat se ett ökat kunskapsutbyte och även 

förståelse för varandra. Även följande citat är tagna ur resultatet från samtalen i 

fokusgrupperna: 

 

 

Upplevelsen av att samsynen generellt har ökat under projekttiden är tydlig. Oftast 

anges just ökad kunskap om och förståelse för andra parter som en viktig anledning 

(ibid., s. 37). 

 
 

När det gäller strukturellt relaterade aspekter av samverkan kan förbättringar inom flera 

områden skönjas. En viktig anledning till detta anges vara att man fått ökad kunskap 

om och förståelse för varandras verksamheter och uppdrag samt känner en större 

professionell tillit till varandra (ibid., s. 34).  

 

 

Här kan det vara värt att notera att ett ökat kunskapsutbyte troligen både förutsätter och leder 

till större tillit mellan de samverkande, precis som man konstaterat i föregående citat. Vilka 

människor kommunicerar vi med mest? Jo de människor vi känner störst förtroende för. 

 

Förutom tecken på förbättrad kommunikation som redovisats i resultatet från fokusgrupperna, 

kan man även i enkätresultatet indirekt urskilja vissa framsteg när det gäller kommunikation. 

Här ligger tyngdpunkten på att kunskapen om varandra ökat: 

 
Kunskap om varandra är nära förknippat med förhållningssätt till varandra. Det är 

därför viktigt att notera att denna aspekt förbättrats under projekttiden (ibid., s. 28). 

 

 

Inom övriga aspekter har det skett en förbättring, i synnerhet vad gäller kunskap (ibid., 

s. 29). 

 

 

För att kunna få kunskap om varandra krävs att man kommunicerar sinsemellan. Utan 

kommunikation är det svårt att lära känna andra människor. Utifrån detta ställningstagande 

har föregående citat tolkats som att en ökad kunskap om varandra även inneburit en ökad eller 

förbättrad kommunikation mellan de samverkande.  

 

När det gäller att hitta fram till gemensamma begrepp menar man även utifrån resultatet av 

enkätundersökningen att det skett påtagliga förbättringar, vilket också tolkas som en positiv 

trend när det gäller kommunikation: 

 
En aspekt av kunskap är att de grundläggande begrepp som är centrala i verksamheten 

gås igenom så att en gemensam referensram kan upprättas. Detta har skett i relativt stor 

omfattning i projekten (ibid., s. 28).  
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Sammanfattning 

I båda dokumenten kan man se gemensamma nämnare när det gäller synsätt och 

förhållningssätt till kommunikation. Detta är dock inte helt överraskande med tanke på att 

man i utvärderingen till stor del utgått från strategidokumentets tankar och riktlinjer. Trots att 

många uttalanden väckt fler frågor än svar, har några utmärkande drag kunnat tolkas fram. 

Nedan följer de gemensamma drag som gått att finna utifrån frågeställningen Hur kan man 

förstå begreppet kommunikation i dokumenten? 

 

 Kommunikation ses som en förutsättning för att uppnå en gemensam 

problemförståelse (samsyn). 

 Kommunikation beskrivs ofta som ett medel eller en resurs för att uppnå andra 

faktorer som ska leda till god samverkan.  

 Kommunikation är en väg till förståelse, där värdet av förståelsen samt innehållet först 

och främst riktas mot arbetsrelaterade frågor, inte mot relationerna mellan de 

samverkande i sig. 

 Kommunikation står till största del för ett utbyte av information och kunskap. 

 

Trots att olikheterna inte är särskilt påtagliga finns det ett par saker som skiljer dokumenten 

åt. I strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) är det tydligare uttalat 

att kommunikation ses som en förutsättning för en gemensam problemförståelse (samsyn), 

medan kommunikation i resultatet av utvärderingen (Danermark et al., 2009) även framhålls 

som en förutsättning för att uppnå struktur i samverkansprocesser. I utvärderingsdokumentet 

nämns inte heller vikten av dialog så mycket, medan den framhålls något mer i 

strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). 

 

Studiens andra frågeställning lyder som följer: Hur framstår det i utvärderingen att 

kommunikationen mellan de samverkande parterna fungerat? Den generella slutsatsen som 

dragits i den formativa utvärderingen gjord av forskargruppen vid Örebros universitet, är att 

inga eller få framsteg skett i projekten när det gäller kommunikation. Trots detta finns det i 

textdokumentet få synliga argument som styrker påståendet. De indirekta uttalanden som kan 

härledas till bristande kommunikation är att det inte funnits tillräckligt med resurser som tid 

och mötesplatser för kommunikation. Det finns även yttranden som påvisar en bristande  
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kunskap om de andra samverkansaktörerna, vilket kan härledas till slutsatsen om att 

kommunikationen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.  

 

Å andra sidan finns det i utvärderingen många uttalanden som både uttryckligen och indirekt 

talar för en förbättrad kommunikation i samverkansprojekten. Framstegen beskrivs bland 

annat som att den personliga kontakten till de andra parterna förbättrats, att kommunikationen 

blivit mer öppen och att man upplevt en ökad förståelse för varandra. Man har även blivit 

bättre på att tillsammans sätta ord på begrepp och hitta fram till ett gemensamt arbetsspråk. 

Kunskapen om varandra anses även i flertalet uttalanden ha ökat. Trots att merparten av de 

uttalanden som påvisar en förbättring när det gäller kommunikation kommer från resultatet av 

fokusgrupperna, visar även enkätundersökningen försiktiga belägg för att man sett en 

förbättring, först och främst när det gäller en ökad kunskap om varandra. 

 

Den huvudsakliga slutsats som dragits av analysen är att budskapen som finns kring hur 

kommunikationen fungerat i samverkansprojekten i hög grad är motstridiga. I utvärderingen 

finns det fler påståenden som talar för en förbättrad kommunikation än de som tyder på 

motsatsen. Dock är inte alla uttalanden om förbättringar representativa för analysen i sin 

helhet då många av utsagorna härrörs till endast några av projekten. Enkätundersökningen 

som är en totalundersökning och därmed innefattar alla projekt, visar både på brister och 

förbättringar. De utsagor som finns utanför resultatavsnittet visar även på paradoxala budskap. 

Här har således ett motsägelsefullt resultat uppenbarats utav utvärderingen (Danermark et al., 

2009), där det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan om hur det i utvärderingen framstår att 

kommunikationen fungerat. 
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Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att försöka svara på följande frågeställningar: Vilken typ av 

kommunikation åsyftas i dokumenten? Hur framstår det i utvärderingen att kommunikationen 

mellan de samverkande parterna fungerat? Inledningsvis diskuteras studiens första 

frågeställning där resultatet jämförs med tidigare forskning och erfarenhet när det gäller 

kommunikation. Kring den andra frågeställningen förs i sin tur ett mer argumenterande 

resonemang runt de slutsatser som uppdagades utav analysen. Efter resultatdiskussionen följer 

vidare en diskussion kring den valda metoden, följt av avslutande reflektioner, en diskussion 

kring den pedagogiska aspekten samt förslag på fortsatta studier. 

 

Resultatdiskussion 

Hur kan man förstå begreppet kommunikation i dokumenten? 

Till en början var det svårt att uttyda vad som avsågs med kommunikation i dokumenten 

(Danermark et al., 2009; Myndigheten för skolutveckling, 2007).  Ingen uttrycklig definition 

presenterades och som läsare lämnades jag med flera obesvarade frågor som triggade igång en 

stor nyfikenhet. Vad menades med kommunikation i sammanhanget? Hur kom det sig att de 

uttalanden som finns om kommunikation i texterna beskrevs på ett så diffust sätt? Här bör det 

självfallet åter igen noteras att syftet med dokumenten inte var att lägga någon större tonvikt 

på kommunikation, utan frågan som i huvudsak skulle besvaras var om de medel som 

regeringen avsatt för samverkanssatsningen hade åstadkommit någon utökad samverkan 

(Danermark et al., 2009). Men trots detta upplevde jag ändå otydligheterna som förvånande, 

speciellt eftersom kommunikation både i strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling 

(2007) och utvärderingen (Danermark et al., 2009) framhålls som en framgångsfaktor och 

viktig förutsättning för samverkan. En intressant iakttagelse som gjorts (trots att analysen inte 

fokuserar på ”hårddata”), är att i strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 

2007) nämns ordet kommunikation 10 gånger och i utvärderingen (Danermark et al., 2009) 20 

gånger (22 gånger inklusive bilagorna). I utvärderingen ingår även kommunikation hela åtta 

gånger i sju olika diagram.  

 

Trots att ingen uttrycklig förklaring således kunnat uttydas har det dock under analysens gång 

börjat växa fram en förståelse kring vad som åsyftas med kommunikation, där bilden som 

framträtt inte skiljer sig så mycket från hur man traditionellt har sett på kommunikation i 
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organisationer. En av resultatets slutsatser är att ett utbyte av kunskap och/eller information 

mellan de samverkande är ett viktigt incitament för kommunikation. Här kan man se ett 

tydligt samband med den typ av kommunikation som brukar kallas förmedling av 

information, där kontakten brukar vara rätt mekanisk och där det väsentliga är utbytet av 

information som innehåll (Larsson, 2008). Hjelte (2005) menar vidare att modeller för 

kommunikation i organisationer vanligen handlat om att hantera meddelanden mellan 

individer eller organisationerna på ett effektivt sätt, vilket man kan se överensstämma med 

beskrivningar i dokumenten
17

. Larsson (2008) menar även att kommunikationen i 

organisationer ofta handlar om planerade kontaktformer och struktur, vilket också lyfts fram i 

utvärderingsdokumentet (Danermark et al., 2009).  

 

Trots en rätt sval inställning till kommunikation där kommunikationen främst ses som 

förmedling av information mellan de samverkande, sätts dock stor fokus på att det bör finnas 

en förståelse mellan samverkansaktörerna. Förståelsen, som den tolkats i dokumenten, inriktas 

i första hand på kunskap om varandras organisationer och arbetssituationer, där det är viktigt 

att förstå de andra parternas förutsättningar och begränsningar i arbetet. Detta går även i linje 

med Larsson (1997, refererad i Hjelte, 2005) som menar att kommunikation kan ses som en 

process där de som samtalar tillsammans skapar och delar information med varandra och där 

syftet är att nå en gemensam förståelse. Även Odbratt (1999) påtalar utav erfarenhet vikten av 

förståelse i samverkansprocessen, där förståelsen står i direkt samband med hur 

kommunikationen fungerar.  

 

När det gäller relationsaspekten mellan de samverkande menar Odbratt (1999) dock att 

samverkan byggs upp av relationer mellan människor där relationerna skapas utifrån bland 

annat tillit, gemenskap, stöd och respekt för varandra (ibid.). Denna dimension, som handlar 

om att även sätta ett värde på goda mellanmänskliga relationer i sig, har utifrån tolkningen av 

dokumenten upplevts saknas något. Trots att strategidokumentet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s. 19) uttrycker vikten av ”goda professionella relationer” och resultatet 

av fokusgrupperna tyder på förbättrade relationer (Danermark et al., 2009), beskrivs 

kontakten mellan de samverkande ändå först och främst som ett tillfälle att utbyta information 

kring arbetsfrågor. Detta är i och för sig det mest centrala när det gäller kontakten mellan 

människor vars relationer är uppbyggda kring arbetet, men man skulle kunna tänka sig att för 

                                                 
17

 Se till exempel förklaringen av kommunikation som ges i utvärderingen (Danermark et al., 2009, s. 74) eller i 

denna studies resultatdel. 
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att uppnå hållbar och långvarig samverkan, vore det en idé att satsa lite mer på själva 

kvaliteten i relationerna mellan de samverkande. Enligt både Huxham och Eden (2001) samt 

Hörnemalm (2008) har det ofta uppstått spänningar bland människor som arbetar tillsammans 

kring komplexa sociala frågor. Detta kan man också se en viss bekräftelse på i utvärderingen 

(Danermark et al., 2009), där erfarenheterna från projekten visat att huvudaktörernas 

uppfattning om varandra till stor del är negativ. Detta kan också i hög grad tänkas utgöra ett 

hinder i samverkansprocessen då det är svårt att vara i kontakt och arbeta med människor vi 

av olika anledningar känner oss kritiska emot.   

 

Som redan tidigare nämnts framstår det utav dokumenten att kommunikation bland annat 

förutsetts för att kunna uppnå samsyn, struktur och förståelse mellan de samverkande. I ett 

sammanhang där kommunikation även lyfts fram som nödvändig för att åstadkomma 

förståelse, är när de samverkande ska definiera begrepp och hitta fram till ett gemensamt 

arbetsspråk. Även Odbratt (1999) menar här att för att relationerna ska fungera och för att 

man ska kunna uppnå förståelse, behöver de samverkande skapa ett gemensamt språk som 

fungerar som en plattform ur vilken samverkan kan ske.  

 

Slutligen kan här konstateras att synen på kommunikation i de analyserade dokumenten 

överensstämmer tämligen bra sinsemellan. Trots att uttalandena som kan relateras till 

kommunikation är rätt svävande, kan kommunikation i mångt och mycket förstås som ett 

verktyg och medel för att komma fram till en gemensam bas och förståelse samverkan, samt 

att det är ett sätt på vilket de samverkansaktörerna kontinuerligt utbyter information och 

kunskap med varandra. Resultatet har slutligen även visat sig stämma väl överens med det 

förhållningssätt till kommunikation som traditionellt sett brukar förekomma inom och mellan 

organisationer.  
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Hur framstår det i utvärderingen att kommunikationen mellan de samverkande 

parterna fungerat? 

Motivet bakom studiens andra frågeställning var att försöka få fram en tydligare bild av vad 

de motstridiga budskap som vid första påseende kunde skönjas i utvärderingen kunde tänkas 

betyda.  Slutsatsen som drogs av resultatet var att det är näst intill omöjligt att svara på 

frågeställningen då de uttalanden som rör frågan trots noggrann analys fortfarande ter sig 

spretiga och mångtydiga. I utvärderingen (Danermark et al., 2009) hade forskargruppen själv 

dragit slutsatsen att kommunikationen var övervägande bristfällig, men där flertalet uttalanden 

samtidigt visade på motsatsen. Det som dock gjorde saken lite mer komplicerad, var att 

majoriteten av utsagorna som visade på framsteg när det gäller kommunikation kom från 

resultatredovisningen av fokusgrupperna. Fokusgrupper hade emellertid endast genomförts i 

fem av totalt 99 samverkansprojekt, där projekten även valts ut för att de bedömts vara extra 

framgångsrika i sin samverkan. Detta innebar alltså att det inte automatiskt gick att påstå att 

kommunikationen i samverkansprojekten förbättrats, då en analys byggd på enbart 

fokusgruppernas erfarenheter skulle ha gett en statistisk snedfördelning av resultatet.  

 

En intressant aspekt är dock att redovisningen från fokusgrupperna tar upp 18 sidor av 

utvärderingen (vilket utgör nästan en fjärdedel av dokumentet), där de uttalanden som visar på 

positiva resultat gällande kommunikation går som en röd tråd igenom texten. Utan närmare 

påseende ger detta tillsammans med andra diffusa uttalanden lätt en förvirrande och 

snedvriden bild av hur kommunikationen anses ha fungerat i satsningen. En fråga som således 

uppstått är hur det kan komma sig att resultatredovisningen av fokusgrupperna fått uppta en 

sådan stor plats i utvärderingsdokumentet, då de statistiskt sett kunnat bidra till en sådan liten 

del av de slutsatser som dragits av utvärderingen i sin helhet? Och hur kan det komma sig att 

resultatet från enkätundersökningen, som i detta fall skulle kunna tänkas ge en mer 

representativ bild av utvärderingen i sin helhet, i relation till fokusgrupperna endast upptar 8 

sidor av dokumentet?  

 

I utvärderingen (Danermark et al., 2009, s. 14) går det att läsa att syftet med 

enkätundersökningen är att ”kvantitativt mäta hur samverkan som process i samtliga projekt 

inom satsningen har förändrats under projekttiden utifrån de för samverkan centrala områdena 

styrning, struktur och samsyn.” Syftet med fokusgrupperna var i sin tur att göra en mer 

ingående analys av samverkansprocessen genom att visa på hur deltagarna upplevde nyttan 
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med samverkan, vilka faktorer som ansågs hindrande, samt att urskilja faktorer som generellt 

påverkar samverkan (ibid.). Båda syftena är viktiga i sig, men med tanke på utvärderingens 

huvudsyfte, som gick ut på att se huruvida de medel som regeringen avsatt åstadkommit 

utökad samverkan, kanske en större fokus på och fördjupning av enkätresultatet varit att 

föredra. Något som jag även ställer mig lite frågande till är hur utsagorna kring hur 

kommunikationen fungerat kan vara så paradoxala med tanke på att man i studien använt sig 

av metodtriangulering. Triangulering, som ofta används när man strävar efter validitet i 

resultaten, innebär i korthet att resultaten bör komma från flera olika insamlingsmetoder samt 

peka i samma riktning (Danermark et al., 2009). Ett exempel som ges i utvärderingen är att de 

”uppgifter som samlas in i form av enkät inte [bör] motsägas av uppgifter som framkommer i 

fokusgrupp” (ibid., s. 22). Detta påstående förvånar något, med tanke på de motstridiga 

uttalanden som faktiskt står att finna i dokumentet. Trots att kommunikation som sagt bara 

utgör en av många faktorer som analyserats och utvärderats, ter det sig underligt att 

problematiken inte uppmärksammats.  

 

Utifrån analysen har det således inte varit möjligt att ta ställning till om utvärderingens 

slutsats kring otillräcklig kommunikation är rimlig i relation till de uttalanden som finns, då 

även övriga påståenden kring kommunikation som inte är en del av resultatredovisningen 

visade på motstridigheter. Slutsatsen om ”endast marginella förbättringar eller ingen 

förbättring alls” (Danermark et al., 2009, s. 3 och 71) när det gäller kommunikation fortsätter 

alltså att förbrylla. 

 

På grund av att utvärderingens utsagor upplevts så pass svårtolkade, har jag i detta fall valt att 

även inspireras av det humanvetenskapliga synsätt inom hermeneutiken som menar att vi för 

att förstå en text även behöver försöka förstå författarna med ”inlevelse, empati och 

återupplevelse” (From & Holmgren, 2000, s. 220). Även Ricœur (1993), som generellt inte 

delat den åsikten, menar att om vi inte förstår en text, kan vi om möjligt söka en förklaring i 

yttre tänkbara omständigheter. Därför kommer jag i följande diskussion att resonera lite kring 

vad som kan tänkas ligga bakom dokumentets inneboende problematik.  

 

En tänkbar orsak till utvärderingens motstridiga påståenden när det gäller ovanstående fråga, 

skulle kunna bero på den korta tid som forskargruppen följt med projekten. I utvärderingen 

påtalas att vissa brister i analysen kan påträffas, just för att man efter så kort tid inte kan uttala 

sig kring hur pålitliga eller varaktiga de dokumenterade indikationerna på samverkan är 
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(Danermark et al., 2009). Man skulle också kunna tänka sig att den mänskliga faktorn varit 

inblandad, då det i ett utvärderingsarbete kring samverkan är så pass många faktorer och 

omständigheter som behöver tas i beaktande. Det finns säkerligen en risk för att bli blind för 

det egna arbetet. Dessutom brukar ju själva målet med en text vara det som står i fokus och 

sätter prägel på den (Säfström & Östman, 1999), vilket även kan bidra till att vissa saker 

förbises. Ytterligare en tolkning som möjligen skulle kunna ge en förklaring till varför just 

fokusgrupperna fått en så stor plats i både resultatredovisningen och i dokumentet i stort, är 

om forskargruppen ur ett pedagogiskt perspektiv ansett det vara viktigt att visa på hur god 

samverkan kan se ut genom att på utförligt sätt visa exempel på detta. Dessa omständigheter 

eller någon av dem, skulle kunna utgöra en potentiell orsak till att man inte lyckats beakta alla 

faktorer eller uppnå en fullt lika god kvalitet inom utvärderingens alla delområden. 

 

En annan tanke som uppstått är att författarna till utvärderingen kanske inte ansett att 

kommunikation hör till de mest väsentliga aspekterna av samverkan. Således skulle detta 

kunna vara en orsak till att kommunikation inte bedömts som lika viktig att behandla på ett 

grundligt sätt. Denna fundering har sitt ursprung i att Berth Danermark, som stått i spetsen för 

utvärderingen av samverkanssatsningen (Danermark et al., 2009), menar att det är vanligt att 

människor tror att om bara personkemin fungerar så fungerar även samverkan (Danermark, 

2000). Vidare menar dock Danermark att detta är en myt (ibid.). Detta skulle kunna tolkas 

som att de mer medmänskliga aspekterna i samverkan eventuellt inte fått ett lika stort 

genomslag för Danermark, som andra aspekter i samverkan. Detta är naturligtvis inget som 

går att hävda eller fastslå, men tanken kan vara värd att pröva.  

 

När det gäller just personkemin, kan jag delvis hålla med Danermark (2000), då det för att 

uppnå en fungerande samverkan naturligtvis krävs mycket mer än att samverkansaktörerna är 

”på samma nivå”. Finns inte andra grundläggande förutsättningarna (som till exempel 

styrning och struktur) spelar det ingen roll att personkemin är bra mellan de samverkande. 

Troligen uppstår det ändå förr eller senare konflikter som kan bli svårlösta, vilket i sin tur gör 

det svårare att samverka. Dock är jag av den åsikten att man inte bör förväxla personkemi 

med att samverkansaktörer behöver lära sig relatera till varandra och kommunicera på ett bra 

sätt. Hur bemöter vi varandra? Hur samtalar vi kring det gemensamma arbetet? En fungerande 

kommunikation är väsentlig i alla situationer, i alla led och på alla nivåer av samverkan. För 

att ta till en liknelse skulle man kunna se god kommunikation som det lim som håller ihop de 

andra viktiga beståndsdelarna i samverkansprocessen. 
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Metoddiskussion 

Att välja textanalys som tillvägagångssätt har upplevts vara ett bra val då jag med den 

metoden på ett ingående och genomgripande sätt kunnat försöka svara på studiens 

frågeställningar. Att välja en hermeneutisk ansats har även bidragit till att uppfylla syftet, då 

ett dylikt förhållningssätt till texter är ett stort stöd när det gäller tolkningsarbetet. Eftersom 

jag med textanalysen inte kunnat (eller haft för avsikt att) hitta svar på hur det fungerat i 

verkligheten utan tanken hela tiden har varit att försöka få syn på hur kommunikation som 

begrepp beskrivs och framstås fungera, har hermeneutiken varit ett oumbärligt redskap. Med 

hjälp av en hermeneutisk textanalys har syftet alltså inte varit att ta reda på vad författarna 

egentligen menat eller hur kommunikationen mellan samverkansparterna fungerat i praktiken. 

Däremot har jag genom ett litet ”nedstamp” i de analyserade dokumenten fått en större inblick 

i hur vi i en text kan förhålla oss till ett fenomen (i detta fall kommunikation), samt att jag fått 

möjlighet att reflektera kring vad detta kan innebära för vår syn på fenomenet i sig. 

 

Ett alternativ till att göra en textanalys hade till exempel varit att göra intervjuer med 

dokumentförfattarna. Som redan konstaterats hade detta dock inte svarat mot studiens syfte, 

då mitt intresse låg i det som kunde uttydas genom texterna rörande kommunikation. Hade å 

andra sidan intervju valts som metod hade resultatet utgått från textförfattarnas syn på 

frågeställningarna. Detta hade även varit möjligt, men då hade det blivit en helt annan studie. 

 

Avslutande reflektioner 

Samverkan har visat sig vara ett komplext fenomen som i praktiken inrymmer många 

svårigheter. För att uppnå god samverkan finns det ett stort antal faktorer som bör tas hänsyn 

till, samtidigt som det finns en mångfald av saker som lätt kan bädda för problem. Man skulle 

nästan kunna ställa sig frågan om det är värt allt besvär? Bidrar samverkan till något bra? I 

inledningen av uppsatsen konstaterades att det finns andra utvärderingar som visat på att även 

om samverkan kunnat upplevas som positiv för de samverkande, har det inte varit lika lätt att 

se ett positivt utfall hos klienter eller patienter (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Likaså 

har det varit svårt att se de ekonomiska fördelarna. Huxham och Vangen (2005) har till och 

med gått så långt att de menar att om det inte är nödvändigt att samverka – låt bli. Samtidigt 

verkar det som att samverkan på många håll är oumbärlig då människor fortsätter att falla 

mellan stolarna i systemet, till exempel barn och unga som far illa.  
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Så hur får vi då samverkan att fungera? På den frågan finns tills vidare inga enkla svar. Men 

för att gå tillbaka till en än mer grundläggande fråga: Varför samverkar vi? Är det 

nödvändigt? En central anledning är ju att vi i vårt välfärdssamhälle kan se en allt mer ökad 

professionalisering och specialisering (Fridolf, 2001; Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

Att ha en helhetssyn på saker har därför blivit svårare och mindre vanligt. Aktörerna har blivit 

fler vid sidan av den offentliga sektorn där även privata företag och frivilligorganisationer är 

inblandade. Således behövs samverkan för att människor som arbetar inom olika 

verksamheter ska kunna enas och hitta fram till ett gemensamt sätt att jobba på. Men hur 

samverkar vi? Även detta är en högst aktuell fråga. Det finns idag många verktyg och 

rekommendationer för att uppnå god samverkan, men hur får vi till det i praktiken? Hur 

närmar vi oss andra människor inför ett gemensamt projekt eller arbete? Jag anser att vi 

behöver sätta en större fokus på relationerna mellan människor. Trots att en del röster kanske 

skulle höjas i protest mot ett sådant ställningstagande, där de skulle hävda att det finns andra 

långt mer grundläggande och viktiga förutsättningar för samverkan än medmänskliga 

relationer och kommunikation, anser jag ändå att det är värt att stanna upp vid tanken en 

stund.  

 

Vi behöver lära känna de människor vi arbetar med. Vi behöver ge relationerna tid och vi 

behöver lära oss att kommunicera och ha öppna, förståelseinriktade dialoger med våra 

medmänniskor. För det är just det de är. Medmänniskor. Dessa stressade kostymnissar, 

paragrafryttare och andra personer vi kanske annars inte skulle välja att umgås med, de är 

våra medmänniskor. Och människor tar tid. Mänskliga relationer kräver tid för att kunna 

fungera och detta går inte att undvika då samverkan, som redan konstaterats, är uppbyggd av 

människor (Odbratt, 1999). För det är faktiskt så att organisationer inte umgås, inte heller 

avdelningar eller professioner – men människor gör. Det är inte organisationer som planerar, 

strukturerar eller fördelar arbetet sinsemellan – människor gör. Organisationer lyssnar inte, de 

stöttar inte varandra eller löser konflikter – men människor gör. Så den första saken vi därför 

behöver få insikt om är att relationerna i sig är viktiga, vare sig det gäller privatliv eller 

arbetsliv, och relationer livnär vi genom att kommunicera med varandra. Men det vi även 

behöver förstå är att det inte nödvändigtvis är tillräckligt med att ”bara prata”. 

Kommunikation har inget egenvärde i sig utan istället handlar det om hur vi kommunicerar. 

Hur uppnår vi den förståelse och enighet mellan människor som behövs för att både kunna, 

orka och vilja arbeta tillsammans?  
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Även om kanske de flesta människor skulle kunna hålla med om att dessa faktorer är viktiga, 

väcks det säkert inom många myndigheter och organisationer en fråga om hur förbättrade 

relationer och/eller en större fokus på kommunikation konkret skulle kunna bidra. Syftet med 

samverkan är ju att lösa de gemensamma problem som finns och att uppnå vissa resultat. Är 

det inte då viktigare att lägga mer krut på de tekniskt funktionella faktorerna, på planering, 

målformulering samt budgetfrågor? Är inte ändå utformningen och koordineringen av allt det 

praktiska mer väsentligt än att sätta dyrbar tid på att umgås och odla goda relationer? Som 

redan tidigare konstaterades är naturligtvis de ovannämnda faktorerna nödvändiga för att 

samverkan ska kunna ske. I samverkansprocessen koncentreras ju arbetet i mångt och mycket 

kring dylika saker för att i praktiken kunna arbeta kring de gemensamma frågorna. Dock är 

kommunikationen inte desto mindre ett väsentligt medel och stöd för att få de andra 

förutsättningarna att fungera på ett smidigt och tillfredsställande sätt. Här hävdas inte att 

kommunikation samt goda relationer är de enda eller avgörande faktorerna, men jag tror de 

har långt större betydelse för samverkansprocessen och i synnerhet för långvariga samarbeten 

mellan organisationer och myndigheter än vi kanske tror.  

 

En pedagogisk aspekt 

Att förstå kommunikationens roll för samverkansprocesser innefattar även en pedagogisk 

aspekt då pedagogik handlar om ”lärande- och kommunikationsprocesser” (Olsson, 2000, s. 

164). Enligt Olsson ses lärandet som en ”socio-kulturell process där kunskap är något som 

utvecklas i ett samspel mellan människor där nya meningar skapas genom att sätten att erfara, 

uppfatta och förstå fenomen i världen förändras (Carlgren, 1999; Säljö, 1992, refererad i 

Olsson, 2000, s. 164). I dokumenten (Danermark et al., 2009; Myndigheten för 

skolutveckling, 2007) är utbytet av kunskap viktig och där vikten av att lära känna varandras 

organisationer och arbetsförutsättningar poängteras. Utifrån citatet ovan är det vidare lätt att 

se hur det i samverkan mellan människor pågår en kontinuerlig läroprocess, där 

samverkansaktörerna genom utbytet av kunskap och erfarenheter får tillgång till mer kunskap 

och ett vidgat perspektiv.  

 

En annan aspekt på det hela är att när de barn som far illa genom en utökad samverkan får den 

hjälp de behöver, bidrar även detta till att barnen som är i kontakt med myndighetspersoner lär 

sig något om de vuxna. När utsatta barn märker att det finns vuxna som enas i ett gemensamt 

arbete och som gör sitt bästa för att hjälpa dem, märker de att det faktiskt finns människor de 
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kan lita på. Det finns vuxna som inte sviker. Vidare lär detta förhoppningsvis barnen att känna 

en större tillit till andra människor igen och till livet i stort, vilket är något som många barn 

som varit utsatta ofta förlorat. Att åstadkomma en utökad samverkan som barnen på ett 

konkret sätt kan se fördelarna av är naturligtvis ett långsamt och mödosamt arbete, men inte 

desto mindre viktigt. Som tidigare konstaterats har det, även om det fortfarande finns att göra, 

över tid redan skett många framsteg när det gäller att fånga upp de barn och unga som far illa 

(Regeringens prop. 2002/03:53).  

 

Tankar kring fortsatta studier 

Enligt strategidokumentet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007) lyfter forskare fram 

förhållandevis likartade hinder för samverkan, samtidigt som de inte alltid är överens om 

vilka hinder som är de mest väsentliga. För att hitta fram till en större enighet i detta behövs 

mer forskning vilket troligen kommer att ta tid, då samverkan fortsättningsvis är ett rätt 

outforskat område (Anell & Mattisson, 2009; Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). 

Inte desto mindre är det nödvändigt, då samverkan uppenbarligen är här för att stanna. 

Bristande kommunikation har visat sig vara en återkommande faktor som gör det svårare att 

samverka. Därför anser jag att det vore viktigt att göra fler studier kring just 

kommunikationens betydelse för samverkan. Ett alternativ kunde vara att i en studie använda 

triangulering som metod, dels för att få ett bredare och mångsidigare material att arbeta med, 

dels för att uppnå största möjliga validitet. Här kunde förslagsvis textanalys, intervju- och 

enkätundersökning kombineras för att få en djupare inblick i kommunikationens olika 

aspekter inom och mellan organisationer.  

 

Såsom oklara riktlinjer för samverkan är ett hinder för samverkan, kan en oklar formulering 

kring vad som menas med kommunikation och vad som kännetecknar god kommunikation 

även vara ett hinder för att kommunikationen ska fungera. Därför är det också väsentligt att 

försöka reda ut vad vi egentligen menar med kommunikation i samverkan. Menar vi det vi 

tror vi menar och vilka konsekvenser har det? Är det dags för en ny definition och går det i så 

fall att enas kring en gemensam definition? För frågan är om man kan förbättra något som 

anses brista när det som syftas till inte är riktigt klarlagt? Går det att reparera det som är 

sönder, om man inte är säker på var felet ligger? 
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