
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig 
sektor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Henrik Vest 
 
 
 
 
 
 

VT 2012 
  
 
 
 

Uppsats, kandidatnivå, 30 hp 
Pedagogik 

Pedagogik (61-90) 
Hälsopedagogiska programmet 

 

 
  
 
 
 

Handledare: Monika Vikner Stafberg 
Examinator: Peter Gill 

 
  
 
 
 



 

 

 



 
 

Abstract 
Vest, H. (2012). Möjligheter och hinder för samverkan inom offentlig sektor. Uppsats i pedagogik på 
kandidatnivå. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.  

Denna undersökning syftar till att belysa upplevda möjligheter och hinder för samverkan, i arbetet 
med ungdomar rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Studiesubjekten utgörs av 14 
anställda på en kommun i södra Norrland. Metoden som använts i undersökningen är semi-
strukturerad enkät med ett fåtal öppna frågor som ger utrymme för respondenterna att uttrycka sina 
upplevelser. Respondenternas svar har kategoriserats utifrån en analysmodell som belyser inre och 
yttre möjligheter och hinder för samverkan. 

Tidigare forskning rörande studieobjektet visar att samverkan har blivit en nödvändighet inom 
offentlig sektor idag i takt med att verksamheter renodlats och organisatoriskt gått från en 
centraliserad styrmodell till en decentraliserad.  Samtidigt saknas en helhetssyn inom offentlig sektor 
som gör att individer i behov av hjälp ofta slussas mellan olika myndigheter i takt med att de utfört 
sitt eget specifika uppdrag. En fungerande samverkan är beroende av en mängd möjligheter och 
hinder kopplade dels till individer och dels till organisationen och dess struktur. 

Undersökningen visar att en majoritet av respondenterna besitter inre möjligheter för samverkan, i 
form av en vilja att samverka och en upplevelse av att samverkan är något positivt som främjar 
arbetet och gynnar resultatet. En majoritet av respondenterna upplever att de begränsas av yttre 
hinder kopplade till organisationen, främst faktorer som tid, ledarskap, förankring och strukturer för 
samverkan. 
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Inledning 
Samverkan är något som ofta påtalas idag vare sig det gäller politik, den offentliga sektorn eller 
arbetsmarknaden. Det kan vara kvällstidningarna som förespråkar samverkan mellan olika politiska 
partier, regeringen som eftersträvar samverkan lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt eller 
arbetsmarknadens parter som inlett någon ny form av samverkan. Det finns en uppfattning om att 
samverkan eller samarbete är något positivt som leder till bättre resultat eller 
kostnadseffektiviseringar. Det diskuteras också om huruvida samverkan är målet eller medlet, men 
inte lika ofta vad det egentligen är som möjliggör eller förhindrar samverkan. Därmed kommer 
undersökningen fokusera på hur individer inom den offentliga sektorn upplever möjligheter och 
hinder för samverkan i sin kommun. 

1. Bakgrund 
I detta kapitel kommer samverkan som fenomen samt dess främjande och hämmande faktorer 
belysas utifrån tidigare forskning. Syftet är att försöka ge en bild av vad samverkan kan vara, vilka 
faktorer som kan vara avgörande för att samverkan kan anses vara framgångsrikt eller inte samt 
vilken roll samverkan har inom offentligt arbete idag.  

1.1 Samverkansbegreppet 
Samverkansbegreppet används med delvis olika innebörder av olika forskare. Ibland används 
exempelvis samarbete och samverkan synonymt, medan det i vissa fall har olika innebörd . Denna 
undersökning strävar inte efter att fastställa vad samverkan är, eller inte är, utan istället är målet att 
undersöka upplevda så kallade främjande och hämmande faktorer för samverkan bland personal 
som jobbar mot ett område där någon form av samverkan kan tänkas vara önskvärd. Bakgrunden 
kommer således fokuseras på att belysa faktorer som generellt sett kan ha betydelse för samverkan 
och samverkansbegreppet kommer således användas ganska brett oavsett vilken grad av samverkan 
det handlar om. 

1.2 Samverkans roll 
Samverkan har blivit en nödvändighet inom många områden i den offentliga sektorn i dag. Detta 
beror på att verksamheter, vad det gäller organisation, går från centralisering till decentralisering 
samtidigt som vissa verksamheter i sig renodlas (se t.ex. Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2004; 
Patel, Pettitt & Wilson, 2012). När det gäller exempelvis sjukvården så har den lämnat över uppgifter 
vad det gäller äldreomsorg och psykiatri till andra aktörer, ofta kommunerna. Detta innebär att 
samtidigt som sjukvården renodlas blir kommunens arbete mer varierande. Ett sådant upplägg kräver 
att sjukvården och kommunen samverkar för att verksamheten med hälso- och sjukvård skall 
fortsätta fungera. Samverkan är därmed inte bara ett sätt att effektivisera en verksamhet utan kan 
också vara en nödvändighet för att verksamheten skall fungera överhuvudtaget (Danermark & 
Kullberg, 1999). Det saknas också en helhetssyn inom välfärdssektorn vilket kan leda till att 
individärenden faller mellan stolarna när de skickas mellan olika myndigheter som var för sig försöker 
lösa individens problem utifrån sitt specifika uppdrag.  Denna avsaknad av helhetssyn beror på att 
välfärdssystemet är föråldrat samt att det finns allt fler aktörer som idag tillhandahåller 
välfärdstjänster. Välfärdstjänsterna är ofta splittrade och lösningen är en förbättrad integration 



2 
 

mellan dessa aktörer, vilket innebär någon form av samarbete eller samverkan (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2007). 

Dagens välfärdssystem är således inte anpassat efter personer med sammansatta behov, det vill säga 
individer som behöver stöd från olika myndigheter. Det är vanligt att myndigheter har tydliga gränser 
för sitt verksamhetsområde i försök att göra organisationen och uppdraget tydligare och som en 
konsekvens av myndigheternas renodling och decentralisering. Detta drabbar ofta individen som är i 
behov av stöd, eftersom den slussas från den ena myndigheten till den andra allt eftersom de olika 
myndigheterna anser sig fullföljt sitt uppdrag. Det är genom denna rundgång mellan olika 
myndigheter som epitetet ”individer med sammansatta behov” uppstår, det kan med andra ord 
många gånger vara myndigheternas tillkortakommanden att hjälpa individen som leder till det 
skuldbeläggande av individen som sammansatta behov kan innebära (Fridolf, 2004). Tranquist (2001) 
hänvisar till Regeringens proposition 1996/97:63. Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer 
och administration, m.m ., som hävdar att det finns ett behov att på ett mer effektivt sätt utnyttja 
samhällets resurser i samlad regi för att undvika att individer hamnar i en gråzon mellan olika 
myndigheter. En bättre samverkan mellan myndigheter kan därmed ge ett bättre stöd till individen 
och således förhindra utanförskap (Prop. 1996/97:63). 

Samverkan handlar ofta om att antingen få till stånd stordriftsfördelar eller kompletteringsfördelar. 
När det gäller stordriftsfördelar handlar samverkan om att flera parter går ihop för att öka vinsterna 
eller minska omkostnaderna, vilket vore svårt om varje part själv skulle bedriva arbetet. 
Kompletteringsfördelar handlar om att flera parter kan komplettera varandra med olika former av 
resurser som i slutändan gynnar verksamheten i form av bättre resultat (Anell & Mattisson, 2009; 
Patel, et al., 2012). Något som dock är gemensamt för samverkan är att samtliga parter behöver 
uppleva att det finns vinster med samverkan, vare sig det handlar om ekonomiska vinster eller 
kvalitetsvinster. En annan viktig aspekt av samverkan är att förändringar eller uppoffringar i den egna 
verksamheten ställer ännu högre krav på att vinster går att påvisa, vilket kan vara hinder för 
samverkan (Anell & Mattisson, 2009).  

På samma sätt som samverkan kan vara en nödvändighet för att vissa verksamheter skall fungera 
överhuvudtaget (Danermark & Kullberg, 1999), bör samarbete mellan myndigheter vara 
individinriktat och präglat av en helhetssyn för att kunna tillgodose individens hela problembild och 
därmed kunna leverera en kvalitativ hjälpinsats (Fridolf, 2004; Tranquist, 2001). Detta illustrerar 
Fridolf (2004) med en bild i sin rapport, se Figur 1. 
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Figur 1. Individens rundgång mellan olika myndigheter kontra myndigheters gemensamma individbaserade 
insatser (Fridolf, 2004. Sid 16). 

1.3 Samverkansformer 
Gemensamt för samverkan är att den sammanfattningsvis kan beskrivas som gränsöverskridande 
arbete i syfte att uppnå ett eller flera givna mål (Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012). När det 
gäller integration mellan olika parter kan effektiviteten sägas bero på dels olikheterna mellan de 
berörda aktörerna och dels vilken integrationsform som valts. Vertikal integrering, det vill säga 
hierarkisk samordning mellan högsta och lägsta instans, kan räcka om olikheterna är små medan 
stora olikheter ofta kräver horisontell integrering, det vill säga frivilligt nätverksamarbete mellan 
exempelvis tjänstemän. Samverkan innebär ofta en komplex variant av både vertikal och horisontell 
integrering. Den enklaste formen för samverkan är möten parterna emellan, vilka kan vara en 
effektiv arena för gränsöverskridande arbete. Dessa möten kan i sin tur anpassas efter samarbetets 
karaktär genom graden av formalisering samt frekvens. Nästa steg blir att ingå formella avtal som 
reglerar parternas uppdrag genom ett ramverk.  Parterna kan också skapa samrådsgrupper med 
representanter från de olika organisationerna. Men den mest intensiva formen av samverkan är 
multidisciplinära team som arbetar gränsöverskridande. Dessa består av personal från de olika 
organisationerna under ledning av en styrgrupp med representanter från de olika organisationerna 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

Samverkan kan i vissa fall vara avgörande för huruvida verksamheten fungerar eller ej, därmed blir 
det viktigt att veta att samverkan också kan leda till problem. Problemen beror ofta på 
grundläggande skillnader inom regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller samt organisation. För 
att samverkan skall bli framgångsrik krävs att dessa skillnader först identifieras och att det sedan 
utvecklas kunskap om hur dessa skillnader skall hanteras. Det gäller nämligen i de flesta fall att lära 
sig att just hantera skillnaderna eftersom det är svårt att påverka eller lösa dessa problem på lokal 
nivå på kort sikt (Danermark & Kullberg, 1999; Anell & Mattisson, 2009; Weiss & Hughes, 2005). 

Anell och Mattisson (2009) tar upp betydelsen av grupprocesser och ledarskap genom att hänvisa till 
Ring och van de Ven (1994) som förklarar samverkan som ett cykliskt förlopp där det blir viktigt att 
uppnå en balans mellan parternas intressen. Samverkan är ofta optimistisk till en början för att sedan 
gå igenom olika bakslag som i bästa fall kan övergå i förtroende mellan parterna (Ring & van de Ven, 
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1994). Anell och Mattisson (2009) hänvisar också till Tuckman (1965) som i sin tur identifierat fyra 
faser av samverkan: Forming, Storming, Norming och Performing. I Forming-fasen utbyter teamet 
kunskaper och idéer samtidigt som medlemmarna testar varandra i ett försök att placera sig själv i en 
fördelaktig roll. Ledarskapet bör fokusera på att skapa mötesplatser i den första fasen så att dessa 
aktiviteter kan ta plats. I nästa fas, Storming-fasen, uppstår konflikter eftersom värderingar och 
intressen i regel skiljer sig något åt. Här bör ledarskapet fokusera på att lösa eller åtminstone hantera 
dessa konflikter och skapa förtroende mellan parterna. Norming-fasen inträder om konflikterna kan 
lösas eller hanteras och innebär att en ny kultur skapas med gemensamma mål. Här gäller det för 
ledarskapet att fortsätta främja förtroendet i teamet. Den sista fasen, Performing-fasen, 
karaktäriseras av att teamet nu börjar prestera enligt de nya mål och den nya kulturen som skapats 
under Norming-fasen. Ledarskapet kan nu fokusera på att underlätta arbetet och hålla processerna 
levande (Tuckman, 1965). Det är viktigt att komma ihåg att det är först när parterna tagit sig igenom 
Storming-fasen som samverkan kan leda till vinster av något slag, samverkan tar också mycket tid och 
resultaten är osäkra (Anell & Mattisson, 2009). Just konflikthantering är en viktig faktor när det gäller 
att åstadkomma en fungerande samverkan (Weiss & Hughes, 2005). 

1.4 Möjligheter och hinder för samverkan 
Samverkan kan delas upp i inre och yttre betingelser. Yttre betingelser innebär organisation och 
resurser medan inre betingelser handlar om motivation och upplevelser. Något som är gynnsamt för 
samverkansprojektet, när det gäller inre betingelser som upplevelse, är personal med 
uppgiftscentrerad yrkesidentitet, till skillnad mot en självcentrerad yrkesidentitet. När det gäller 
motivation blir faktorer som erkännande och betydelsen av den egna insatsen i projektet viktiga. Vad 
det gäller yttre betingelser rörande organisation nämns hämmande faktorer som dålig samordning av 
upptagningsområden och lokaler, skillnader i organisationsstrukturer och hierarkier samt 
möjligheten till självbestämmande och slutligen skilda etiska koder och regler eller praxis för 
tystnadsplikt. Ytterligare faktorer som kan hämma samverkan är hög personalomsättning, hög 
arbetsbelastning och bristfälliga anvisningar gällande arbetets utförande (Danermark & Kullberg, 
1999). 

Ett återkommande problem i samverkansprojekt är gränsdragningsfrågor, nämligen skilda perspektiv 
och regelverk som hämmar samarbetet. Alla skillnader behöver dock inte innebära problem. Vissa 
skillnader kan också komplettera varandra. Men när det gäller problem i förhållande till regelverk är 
ansvarsfrågan viktig eftersom den innebär hur problemet skall definieras, vilka insatser som skall 
genomföras och hur dessa skall finansieras. Därefter kommer beslutsfrågan som handlar om vilket 
mandat man har inom de olika samverkansparterna att faktiskt arbeta med frågan.  Det är också 
viktigt att fastställa under vilka premisser arbetet skall ske (Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 
2004).  

Vilken verklighetsuppfattning som råder inom de olika samverkansparterna kan ofta utgöra det 
största problemet eftersom den avgör hur problemet förstås och därmed indirekt hur det skall lösas 
(Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 2001). Ytterligare ett problem inom samverkan är "vem som 
äger rätten att tala och vem som är den verklige experten" (Danermark & Kullberg, 1999. Sid 106). 
Anell och Mattisson (2009) är inne på ett liknande spår och hänvisar till sociologen Andrew Abbott 
(1988) som säger att det är mer naturligt att olika professioner konkurrerar än samverkar. Även här 
blir en viktig faktor vem som har rätten att utföra ett visst arbete (Abbot, 1988). Denna konkurrens 
bland professioner leder ofta till att det blir svårt att tillgodose komplexa behov hos klienter 
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eftersom de olika professionerna strider om vem som har rätten att dels formulera problemet och 
dels lösa problemet. Detta kan leda till att klienten kommer i andra hand och professionen i första 
hand och att klientens komplexa behov därmed inte tillgodoses (Anell & Mattisson, 2009). 

Det kan vara viktigt att deltagarna i ett samverkansprojekt noga pratar igenom mål och etiska 
förhållningssätt redan innan projektet drar igång (Danermark & Kullberg, 1999). Överhuvudtaget är 
kommunikation en viktig faktor för samverkan (Patel, et al., 2012) En gemensam utgångspunkt med 
projektet och gärna gemensamma referensramar är främjande faktorer, det går oftast inte att 
beordra eller tvinga fram samverkan om inte viljan att samarbeta finns, det behövs också en 
gemensam metod för att utveckla samarbetet (Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 2001). 
Johansson (2006) har undersökt samverkansprocesser i ett fyrpartsprojekt mellan Landsting, 
Kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Undersökningen försöker ta reda på hur de olika 
personerna ser på samverkansprojektet och vilka möjligheter och hinder för samverkan som de 
upplever. Författaren kommer fram till att parterna har en vilja att samarbeta, vilket är en främjande 
faktor också enligt Danermark och Kullberg (1999) såväl som Tranquist (2001).  

Det bör även stå klart för samverkansparterna varför samverkan skall bedrivas samtidigt som 
fördelarna och möjligheterna också bör tydliggöras (Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012). Det 
kan också vara av vikt att gå lite längre och faktiskt fastslå mål och inriktningar samt uppdrag och 
redovisningskrav för samverkan istället för att förlita sig på lös styrning som bara förespråkar 
samverkan. Detta bör göras så tidigt i processen som möjligt för att undvika att det skapar problem 
senare (Tranquist, 2001). Således poängteras vikten av förankring och gemensam problembild som 
viktiga främjande faktorer för samverkan (se bl.a. Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 2001; Anell 
& Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012).  

Det finns ytterligare ett perspektiv på samverkan, nämligen makt. Ett viktigt motiv till samarbete 
inom välfärdssektorn är fördelningen av makt. Myndigheterna bör arbeta för att fördela makten till 
medborgarna istället för att själva behålla den. Genom empowerment, egenmakt, bör individen ges 
möjligheten att styra över sitt eget liv och myndigheternas roll bör vara att stödja individen i denna 
process. Detta är en demokratifråga där alla individer har rätt att ta kontroll över och ansvara för sitt 
eget liv (Fridolf, 2004). Detta kan kopplas till den främjande faktor för samarbete som en 
uppgiftscentrerad yrkesidentitet utgör (Danermark & Kullberg, 1999), eftersom den kan vara 
avgörande för att få till stånd det som Fridolf (2004) tar upp i sin rapport, nämligen att rollen som 
professionell måste gå från ”den som har makten till den som ger makten” (Fridolf, 2004. sid 18.). 

Den självcentrerade yrkesidentiteten (Danermark & Kullberg, 1999) verkar i sin tur hänga ihop med 
att den professionelle ibland värnar den egna professionen eller myndigheten framför individen 
vilket är en hämmande faktor för samarbete (Fridolf, 2004). En annan hämmande faktor för 
samarbete kan som sagt vara gränsdragningar mellan professioner och myndigheter. Dessa kan 
innebära att myndighetens eller professionens perspektiv på individens problem överskuggar 
helhetsbilden av individens problem, vilket leder till den slussning av individen mellan olika 
myndigheter som nämnts tidigare (ibid.).  Johansson (2006) tar i sin undersökning upp vad som skulle 
kunna betraktas som exempel på det som Danermark och Kullberg (1999) kallar självcentrerad 
yrkesidentitet, såväl som exempel på det som Fridolf (2004) kallar gränsdragningar mellan 
professioner och myndigheter. Johansson (2006) menar nämligen i sin undersökning att syftet med 
samverkansprojektet inte riktigt uppfylls. Den helhetssyn på individen som eftersträvas uppstår inte 
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riktigt eftersom deltagarna är präglade av sin respektive myndighets syn. Johansson (2006) tar 
samtidigt upp att de olika parterna verkar uppfatta begreppet helhetssyn på olika sätt, vilket kan 
relateras till dels vilken verklighetsuppfattning som råder (Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 
2001) och dels en avsaknad av gemensam problembild (Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 
2001; Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012).  

Det är viktigt att initialt prata igenom mål och förutsättningar rörande samverkansprojektet så att 
det står klart för samtliga parter vad syftet är samt vilka möjligheter som står till buds (Danermark & 
Kullberg, 1999; Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012). Detta är ytterligare ett problem i 
Johanssons (2006) undersökning där ledningen uppfattar att syftet och förutsättningarna är väl 
kommunicerade rörande projektet medan arbetsgruppen uttrycker ovisshet i frågan.  

Förutom problem som kan relateras till konkurrensen mellan olika professioner (Anell & Mattisson, 
2009; Patel, et al., 2012; Abott, 1988), finns hämmande faktorer som kan relateras till ekonomi 
(Fridolf, 2004). Dålig ekonomi kan nämligen leda till att myndigheter rekryterar chefer som enbart 
fokuserar på att klara organisationens uppsatta mål och därmed saknar utrymme att skaffa sig 
förankring bland medarbetarna (ibid.). Här ingår kortsiktigt agerande och belöningssystem som 
premierar kvantitativa insatser istället för kvalitativa (Fridolf, 2004; Patel, et al., 2012). Bristande 
ledarskap kan således ibland relateras till ekonomi (Fridolf, 2004). Dålig ekonomi kan också leda till 
minskade resurser i form av tid och personella resurser vilket gör att myndigheter kan få svårt att 
sätta sig in i individers hela situation och istället enbart fokuserar på att klara av sitt uppdrag, vilket 
ofta bara utgör en del av individens problem (Fridolf, 2004). Bristande resurser är därmed ett hinder 
för samverkan (Patel, et al., 2012). Johansson (2006) tar också upp i sin undersökning att det finns 
problem rörande resurser. Den myndighet som hänvisar en klient till samverkansprojektet skall också 
tillhandahålla ekonomiska resurser för rehabilitering vilket kan leda till att det blir lång väntan innan 
insatser sätts in (ibid.). Bristande ledarskap och hierarkier inom organisationen i kombination med 
värderingar utifrån sin profession kan således vara hinder för samarbete med andra aktörer inom 
välfärdssystemet (Fridolf, 2004; Anell & Mattisson, 2009; Danermark & Kullberg, 1999; Patel, et al., 
2012).  

Vidare kan det vara svårt att uttyda ekonomiska vinster som följd av samarbete, eftersom själva 
samarbetet och dess effekter i sig är svåra att urskilja från andra faktorer som kan spela in på 
förloppet. Däremot har samarbetet ofta lönat sig inom ett budgetår, sett till samhället i stort, även 
om fördelningen av ekonomiska vinster mellan samarbetande myndigheter ofta är ojämn (Fridolf, 
2004). 

1.5 Samverkansforskningens pålitlighet 
Anell & Mattisson (2009) tar upp att olika forskares synpunkter på samverkan oftast mynnar ut i 
liknande slutsatser vad det gäller främjande och hämmande faktorer. Vanliga främjande faktorer som 
redovisas är att inkludera intressenter, ömsesidigt förtroende, ärlighet och pålitlighet, delad vision, 
ömsesidigt beroende, öppen kommunikation, lämplig fördelning av makt, politiskt inflytande, lämplig 
övergripande styrning och stöd från högsta ledning samt skickliga samordnare. När det gäller 
hämmande faktorer för samverkan återkommer följande: personliga agendor och individualistiska 
egos, dåliga relationer på chefsnivå, geografiska avstånd och kulturella skillnader. 

Slutsatser rörande främjande faktorer kan ofta vara baserade på antaganden. De är ofta så att 
främjande faktorer som redovisas i forskningen egentligen inte har identifierats som främjande 
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faktorer utan snarare kan vara faktorer som saknats i olika projekt. Främjande faktorer kan således 
många gånger vara sådant som forskaren tror skulle ha varit gynnsamma i ett projekt om de hade 
existerat. Istället för att ange hämmande faktorer kan forskaren vända på steken och formulera 
främjande faktorer som egentligen kanske bara är en motsats till identifierade hämmande faktorer, 
men som i forskningen anges som främjande faktorer i ett försök att göra forskningen mer positiv 
och samtidigt ge sken av att samarbete kan åstadkommas (Anell & Mattisson, 2009).  

Samverkan, inom exempelvis vård och omsorg, kan vara riskfyllt eftersom det just tar mycket tid och 
resurser samtidigt som resultaten är osäkra. Även här, liksom inom forskningen, finns en tendens att 
rapportera positiva effekter, på upplevelsenivå bland personalen, än att det faktiskt leder till bättre 
resultat bland patienter (Anell & Mattisson, 2009). 

1.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det sägas att en möjlighet för samverkan är att verksamheten präglas av 
dialog och god kommunikation. Det bör också finnas en vilja att samarbeta och en avsaknad av 
konkurrens professionerna emellan samtidigt som ett gott stöd från chefer och politiker är att 
förespråka. Samverkan bör ses som ett utbyte där parterna lär av varandra för att utifrån en 
helhetssyn kunna hjälpa de individer som är i behov av hjälp så att de inte slussas från myndighet till 
myndighet. Samtidigt gäller det att komma ihåg att samverkan bör gå igenom vissa utvecklingsfaser 
vilka tar tid och resurser samt skapar konflikter (Fridolf, 2004; Anell & Mattisson, 2009; Danermark & 
Kullberg, 1999; Patel, et al., 2012; Abott, 1988; Ring & van de Ven, 1994; Tuckman, 1965; Weiss & 
Hughes, 2005; Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Johansson, 2006; Tranquist, 2001; Prop. 
1996/97:63).   
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2. Problemområde 
Denna undersökning, gällande samverkan, görs på uppdrag av en kommun i södra Norrland. I deras 
koncernövergripande styrkort tar ANDT-frågan en central roll i folkhälsoarbetet. ANDT står för 
alkohol, narkotika, doping och tobak och riktar sig framförallt mot ungdomar i ett försök att minska 
bruk och missbruk av dessa substanser. Arbetet är en del av ett nationellt arbete som syftar till att 
förändra ungdomars drogvanor. Kommunen vill med undersökningen få en bild av hur berörda parter 
inom kommunen, som arbetar med frågan, upplever samverkan i ANDT-frågan. 

2.1 Syfte  
Uppsatsen syftar till att belysa uppfattningar rörande möjligheter och hinder för samverkan, i arbetet 
med ungdomar rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). 

2.1.1 Frågeställningar 
• Hur upplever de anställda i en kommun i södra Norrland samverkan som fenomen? 
• Hur upplever de anställda i en kommun i södra Norrland att organisationen arbetar, eller inte 

arbetar, för att säkerställa samverkan mellan berörda parter? 

3. Metod 
I detta kapitel kommer datainsamling, urval, genomförande och etiska överväganden behandlas. 

3.1 Enkät 
Enkäter kännetecknas av att det är respondenten själv som svarar på frågorna utan inblandning av 
forskaren, vilket som empirisk insamlingsmetod har både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör 
att forskaren inte behöver närvara samt att det kan vara tidsbesparande att genomföra enkäter, 
samt att frågor av känsligare natur kan upplevas lättare att besvara. Till nackdelarna hör att det 
istället tar lång tid att utforma själva enkäten, även om genomförandet går relativt fort, dessutom 
blir svaren begränsade eftersom forskaren inte är delaktig och kan ställa följdfrågor, vilket också kan 
vara en fördel i de fall forskaren vill begränsa materialet (se bl.a. Cohen, Manion & Morrison, 2005; 
Trost & Hultåker, 2007). 

Det finns flera typer av enkäter, strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Ett vanligt 
rättesnöre är att ju större urval desto mer strukturerad enkät, medans mindre urval bör generera en 
mer ostrukturerad enkät. Den strukturerade enkäten används då kvantitativa data eftersöks medan 
en öppnare enkät används för att få fram mer kvalitativ data (Cohen, et al., 2005).  

3.1.1 Semi-strukturerad enkät 
En semi-strukturerad enkät är lämplig då undersökningen avser att studera specifika situationer och 
upplevelser, vilket kännetecknas som kvalitativ data. En enkät med viss struktur, vad det gäller de 
frågor som ställs samt följden på frågorna, men där frågorna är öppna ger respondenten möjlighet 
att svara utifrån sina egna villkor och ge personliga förklaringar på de frågor som ställs. Detta innebär 
en stor variation av svar vilka är svåra att mäta och klassificera vilket gör den semi-strukturerade 
enkäten till ett mindre lämpat val vid kvantitativa undersökningar, men ett bättre val vid kvalitativa 
undersökningar eftersom den förväntas ge en bild av subjektens upplevelser (Cohen, et al., 2005). 
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3.1.2 Utformning av enkät och missiv 
Vid utformning av enkäten är det viktigt att utgå från undersökningens syfte för att på så vis 
formulera frågor som kan tänkas ge svar på det som eftersöks. Vid en semi-strukturerad enkät är det 
också viktigt att begränsa antalet frågor eftersom öppna frågor kräver mycket tid av respondenten 
samtidigt som materialet kan bli väldigt omfattande (Cohen, et al., 2005).  

Här har frågorna i enkäten utformats så att de skall svara mot forskningsfrågorna och således syftet. 
Frågorna i enkäten harbegränsats till fem stycken för att inte kräva för mycket tid av respondenten 
och för att begränsa materialet. 

När det gäller missiv är det viktigt att tänka på att detta ska ge information om vad undersökningen 
går ut på samt poängtera undersökningens betydelse. Därefter bör respondenterna informeras om 
konfidentialitet samt motiveras till deltagande. Missiv bör även innehålla kontaktuppgifter så att 
respondenterna vet vart de kan gå med eventuella frågor, samtidigt bör det finnas information om 
vad de ska göra med enkäten då den är ifylld (Cohen, et al., 2005). 

3.2 Urval 
Då undersökningen genomförts på uppdrag av en kommun i syfte att belysa personalens upplevelse 
rörande möjligheter och hinder för samverkan i ANDT-frågan har ett selektivt urval gjorts. Personal 
från olika verksamheter, totalt 20 personer, valdes ut i ett försök att täcka in så många arenor som 
möjligt som på något sätt arbetar gentemot ungdomar, eftersom dessa berörs av ANDT-frågan. 
Kriterierna för urvalsprocessen var enbart kopplad till yrke och inte person. Detta urval kan liknas vid 
ändamålsenligt urval som handlar om att urvalet handplockas utifrån ett specifikt syfte. Denna 
metod gör inga anspråk på att vara representativ för en större population utan fokuserar bara på den 
utvalda studiepopulationen (Cohen, et al. 2005). Då svarsfrekvensen var låg, även efter en 
påminnelse, utformades en internetbaserad enkät som skickades ut via e-post, denna gång 
inkluderades fler individer samtidigt som de uppmanades att skicka vidare e-posten till kollegor som 
kunde tänkas vara intresserade av att svara på frågor om samverkan gällande ANDT. Eftersom 
enkäten skickades ut till väldigt många inom kommunen, med förhoppningen att tillräckligt många av 
de tillfrågade skulle besvara enkäten, kan urvalet nu sägas ha formen av bekvämlighetsurval som 
karaktäriseras av att de som är tillgängliga utfrågas till dess att tillräckligt många respondenter 
bedöms svarat (Cohen, et al. 2005). Detta urval är fortfarande inte representativt för en större 
population, utan representerar bara studiepopulationen (ibid.).    

3.3 Genomförande 
Genom att ta hjälp av personal i kommunen lokaliserade jag och valde i samråd ut olika arenor som 
på något sätt arbetar med ungdomar och därför kan vara aktuella i ANDT-arbetet. Därefter skickades 
enkäten ut, till 20 slumpvis utvalda personer inom valda verksamheter, med hjälp av kommunens 
internpost tillsammans med ett svarskuvert som skulle returneras till den kontaktperson på 
kommunen som ansvarade för att samla in enkäterna. Enkäterna numrerades för att svarsfrekvensen 
skulle kunna överblickas och för att underlätta utskick av påminnelser, registret som kopplar samman 
subjekt och enkät förstördes då enkätinsamlingen var genomförd. Svarstiden på det första utskicket 
av enkäten var en vecka, men då enbart ett fåtal enkäter kommit in vid slutdatumet skickades en 
påminnelse ut via e-post till samtliga respondenter, vilka fick ytterligare en vecka till förfogande. Då 
svarsfrekvensen fortfarande var låg vid den andra tidsfristen utformades en internet-enkät, med 
samma frågor som post-enkäten, som skickades ut till samtliga personer, inom valda verksamheter, 
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med uppmaningen att vidarebefordra enkäten till kollegor som kunde tänkas vara intresserade. E-
post skickades även ut till berörda politiker som uppmanades att poängtera vikten av denna 
enkätundersökning med förhoppningen att fler individer skulle svara på enkäten. 

3.4 Databearbetning 
Eftersom syftet var att utröna upplevda möjligheter och hinder för samverkan bland studiesubjekten 
har jag valt att tolka svaren utifrån vad forskningen i bakgrunden säger om detta och på det sättet 
försökt kategorisera svaren utifrån just möjligheter och hinder. Jag har också blivit inspirerad av yttre 
och inre betingelser (Danermark & Kullberg, 1999) och utformat en analysmodell utifrån detta (se 
Figur 2).  

 

Inre betingelser är sådana faktorer som kan kopplas till motivation och upplevelser hos subjektet, det 
vill säga personbundna faktorer, exempelvis: vilja, bekräftelse, belöning, uppgiftscentrerad kontra 
självcentrerad yrkesidentitet med mera. Medan yttre betingelser är sådant som kan kopplas till 
organisation och resurser, det vill säga organisationsbundna faktorer, exempelvis: arbetsbörda, 
ekonomi, ledarskap, tid, direktiv och struktur med mera. Denna analysmodell syftar till att på ett 
enklare sätt försöka ge en bild av möjlighetens eller hindrets natur. Förhoppningen är att detta kan 
göra det enklare att förstå möjligheter och hinder i relation till samverkan och ge en tydligare bild av 
hur det komplexa fenomenet samverkan upplevs av respondenterna. 

Ex 1:  Att samverka är mycket viktigt i mitt arbete, för att lyckas är samverkan ett måste. (Respondent 
p.2) 

Detta kategoriseras som en inre möjlighet för samverkan, eftersom det har med respondentens 
upplevelse att göra och kan relateras till vilja eller förståelse för samverkan som fenomen. Med andra 
ord är viljan att samverka en personbunden faktor som kategoriseras som en inre möjlighet för 
samverkan. 

Ex2:  Det känns viktigt, men jag märker att det prioriteras bort när man får högre 
arbetsbelastning. Jag har tidigare haft möten med polis, fält, BUP, SOC. Dessa har mer 
och mer försvunnit, vilket är dumt då vi jobbar med samma familjer=ungdomar. 
(Respondent p.5) 

Detta kategoriseras som ett yttre hinder för samverkan eftersom arbetsbelastning kan relateras till 
resurser och direktiv och möjligen ledarskap. Detta är organisationsbundna faktorer och 
kategoriseras därmed som yttre hinder. Det skulle även kunna vara relaterat till personbundna 
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faktorer som självcentrerad yrkesidentitet, och att det därmed är personen själv som prioriterar bort 
samverkan till förmån för sig själv och sin arbetsroll. Det har därmed även kategoriserats som inre 
hinder. 

3.5 Etiska överväganden 
I denna undersökning har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits i beaktande. 
Dessa principer utgörs av forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 
forskning är berättigat eftersom den gynnar samhället och dess medlemmar, förutsatt att den håller 
hög kvalitet och berör väsentliga frågor såväl som utvecklar kunskaper och metoder. 
Individskyddskravet handlar om att individerna skall skyddas mot kränkning, fysisk och psykiskt våld 
samt otillbörlig insyn i deras livsförhållanden i samband med forskning. Det bör alltid göras en 
avvägning mellan nyttan av forskningen och individens skydd (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet har jag informerat 
studiesubjektet om vilken deras uppgift i undersökningen är samt de villkor som gäller för detta 
deltagande. Jag har också informerat om forskningens syfte samt hur den kommer publiceras. De har 
också informerats om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, detta och det 
faktum att en post-enkät och en internet-enkät skickats ut till studiesubjekten innebär att de har 
möjlighet att själva styra över sin medverkan, vilket också innebär att samtyckeskravet uppfylls 
(ibid.). Vid utskick av påminnelsebrev rörande enkätens ifyllande har jag också försökt undvika för 
stora påtryckningar (ibid.).  

Då undersökningen görs på uppdrag av kommunen finns en risk att vissa personer kan identifieras 
genom sina svar på enkäten. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att först och främst inte 
efterfråga några personuppgifter, och ej heller kön eller specifik arbetsplats. Detta minskar risken för 
att personer skall kunna identifieras vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Enkäterna har initialt sammankopplats med subjekten i form av ett numrerat register, för att 
kunna se vilka som svarat eller ej och för att kunna skicka ut påminnelser. Detta register förstörs i 
samband med att undersökningen är genomförd, och därefter kommer enkäterna att förvaras på ett 
säkert sätt, därmed kommer uppgifter om enskilda personer inte kunna användas av andra parter 
vilket säkerställer nyttjandekravet (ibid.).  

 Enkäter innebär alltid ett etiskt övervägande eftersom de på något sätt gör intrång i människors liv, 
det kan handla om känsliga frågor eller helt enkelt att det tar tid för individen att genomföra en 
enkät. Det är också viktigt att komma ihåg att subjekten inte kan tvingas till deltagande, även om det 
förstås är tillåtet att motivera dem till det. Ett sätt att motivera till deltagande kan vara att informera 
om att undersökningen är konfidentiell, anonym och/eller att det är svårt att spåra respondenten 
medan ett annat sätt kan vara att poängtera undersökningens betydelse (Cohen, et al., 2005).  

3.6 Avgränsningar 
Då syftet med undersökningen är att belysa upplevda möjligheter och hinder för samverkan, bland 
anställda inom en kommun, har bakgrunden avgränsats till ett antal tongivande källor inom detta 
område som belyser möjligheter och hinder för samverkan. En bedömning har gjorts att ytterligare 
källor innebär en ökad kvantitet och inte nödvändigtvis en ökad kvalitet. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer enkätresultatet att redovisas utifrån den analysmodell jag förklarat i 
databearbetningskapitlet i metodavsnittet (3.4 Databearbetning). Svaren kategoriseras utifrån 
möjligheter och hinder för samverkan, svaren kommer dessutom att i största möjliga mån 
kategoriseras utifrån inre och yttre betingelser enligt analysmodellen. Resultatet kommer att 
presenteras fråga för fråga.  

4.1 Enkätresultat 
Resultatet baserar sig på totalt 14 enkäter. 5 enkäter är postenkäter och refereras med respondent 
p.1-5 (p=postenkät). Övriga 9 enkäter är elektroniska enkäter och kommer refereras med respondent 
e.1-9 (e= elektronisk enkät). Citeringen av respondenterna kommer vara ordagrann och eventuella 
stavfel markeras med [sic], vilket betyder att det står så i ursprungskällan. Viss information kommer 
uteslutas ur svaren om den bedöms medföra identifikation av respondenten, detta markeras med 
fotnot.  

4.1.1 Respondenternas uppfattningar om samverkans betydelse för deras 
yrkesutövande 

Den första frågan i enkäten löd: Vad betyder samverkan för dig i ditt yrkesutövande? Denna fråga 
syftade till att få en bild av respondentens syn på samverkan i relation till deras yrke. Samverkan är 
ett komplext fenomen och kan uppfattas olika av olika individer vilket jag också tar upp i bakgrunden, 
och istället för att ge respondenten en definition av vad samverkan är ville jag med denna fråga få 
respondentens definition eller uppfattning av samverkan. 

Gemensamt för fråga ett är att majoriteten tycker samverkan är viktigt för att antingen kunna 
genomföra sitt arbete eller för att lyckas bra i sitt arbete med ungdomar. Detta kategoriseras som en 
inre möjlighet då det har med respondenternas upplevelse att göra och kan relateras till vilja eller 
förståelse för samverkan som fenomen. En respondent uttrycker följande: 

Att samverka är mycket viktigt i mitt arbete, för att lyckas är samverkan ett måste (Respondent 
p.2 ). 

Många uttrycker också kompletteringsfördelar som en följd av samverkan, nämligen att samverkan 
leder till att kunskap från flera professioner kan nyttjas. Vilket kategoriseras som en yttre möjlighet 
då det kan relateras till resurser. En annan upplevelse är att samverkan leder till en gemensam 
strävan mot ett gemensamt mål. Detta kategoriseras som en yttre möjlighet eftersom det kan 
relateras till struktur, men kan samtidigt vara en inre möjlighet då det kan relateras till en positiv 
upplevelse av yrkesrollen genom arbete som utförs i gemenskap med andra. En av respondenterna 
uttrycker följande:  

Samverkan för mig är att man inom olika yrkesområde [sic] bidrar med kunskap och erfarenhet 
för att sträva mot ett gemensamt mål (Respondent e.1). 

Uppfattningen att det är viktigt att sträva mot ett gemensamt mål kan också relateras till en 
helhetssyn. Vilket i sin tur kan kategoriseras som både en inre och en yttre möjlighet då det dels 
handlar om respondentens upplevelse av sitt yrke, en uppgiftscentrerad yrkesidentitet, och samtidigt 
kan betraktas som en resurs i ett samverkansprojekt. 
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Några respondenter upplever även att samverkan leder till en ökad trygghet i sitt arbete samtidigt 
som det ger tyngd och professionalitet. Vilket har kategoriserats som en inre möjlighet då det kan 
relateras till upplevelser rörande bekräftelse av den egna yrkesrollen. Några upplever även att 
samverkan är gynnsamt för klienten, exempelvis genom tidiga insatser, vilket kan kategoriseras som 
dels en inre möjlighet eftersom det hänger ihop med respondentens upplevelse av den egna 
yrkesrollen. Det kan också relateras till en uppgiftscentrerad yrkesidentitet och ett individcentrerat 
synsätt, vilka också är inre möjligheter för samverkan. Samtidigt som det kan vara en yttre möjlighet 
då det bidrar till struktur och kvalitet. En av respondenterna uttrycker följande:  

Samverkan betyder trygghet för mig i mitt jobb. Det betyder proffessionalism [sic]. Det ger tyngd 
och seriositet – men framförallt ger det HJÄLP [sic] till de ungdomar jag arbetar med (Respondent 
p.3). 

En av respondenterna nämner också att: 

Det känns viktigt, men jag märker att det prioriteras bort när man får högre arbetsbelastning. Jag 
har tidigare haft möten med polis, fält, BUP, SOC. Dessa har mer och mer försvunnit, vilket är 
dumt då vi jobbar med samma familjer=ungdomar (Respondent p.5). 

 Detta kategoriseras som ett yttre hinder för samverkan då arbetsbelastning kan relateras till resurser 
och direktiv och möjligen ledarskap. Det kan samtidigt kategoriseras som ett inre hinder då det kan 
relateras till personal med självcentrerad yrkesidentitet. 

 Några respondenter nämner också att samverkan underlättar kommunikation mellan yrkesgrupper 
som gör det lättare att få råd och stöd från andra yrkesgrupper, som besitter annan kunskap än den 
egna. Dessa kompletteringsfördelar kan ses som en yttre möjlighet då de bidrar till struktur och 
organisation. Även ledarskap nämns av en respondent som uttrycker följande: 

Att alla inblandade kan nå varandra på ett lätt sätt. Information från och till varandra är löpande. 
Samarbetet måste vara tillåtande från chefer och ses som en styrka (Respondent e.2). 

Ledarskap har här kategoriserats som enbart en yttre betingelse, då det rör struktur och direktiv, och 
eftersom huruvida det fungerar eller inte avgör om det är en möjlighet eller ett hinder för 
samverkan.  

Att min arbetsplats är förlagd till …1 är också en tanke om tillgänglighet och lätthet till samverkan, 
då det finns olika verksamheter under samma tak (Respondent e.9). 

Respondenten uttrycker här att arbetsplatsens placering har utgått från en tanke om 
samverkan. Detta har kategoriserats som en yttre möjlighet för samverkan då det handlar om 
struktur och organisation såväl som kommunikation. 

4.1.2 Respondenternas uppfattningar om fördelarna med samverkan som arbetssätt 
Den andra frågan löd: Vilka fördelar anser du att det finns med samverkan som arbetssätt? och syftet 
med denna fråga var att få ta del av vad respondenten upplever som fördelar med samverkan. 

Flera respondenter uttrycker en helhetssyn och individperspektiv som fördelar av samverkan. En av 
respondenterna uttrycker följande: 

                                                           
1 Arbetsplatsen är borttagen för att undvika identifikation. 
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Bra ur ett klientperspektiv. Att klienten inte ska bollas runt eller hamna mellan stolarna. 
Samverkan vidgar vyerna och ger ett helhetsperspektiv på problemet (Respondent e.1).  

Helhetssyn och individperspektiv kategoriseras som inre möjligheter för samverkan eftersom det 
handlar om respondenternas upplevelse rörande yrkesrollen, det tyder på en uppgiftscentrerad 
yrkesidentitet med individen i fokus. Detta svar påtalar också effektivitetsvinster, eller ökad kvalité 
som en följd av samverkan. Även andra respondenter nämner effektivitetsvinster som en av 
fördelarna med samverkan, en respondent uttrycker det så här: 

Genom att samverka kan vi också försöka undvika dubbeljobb. Det är annars lätt att vi sitter på 
våra olika öar & [sic] inte har en aning om vad andra aktörer i kommunen gör (Respondent p.4). 

Effektivitetsvinster eller ökad kvalité kan relateras till både stordriftsfördelar och 
kompletteringsfördelar vilka i sin tur kategoriseras som yttre möjligheter då de handlar om 
organisation och kommunikation såväl som resurser. En annan respondent tar upp andra 
effektivitetsvinster: 

… snabbare kontakter med olika myndigheter, att kunna börja arbeta mer smidigt tidigare än att 
vänta på kontakter från tex polisen o [sic] dyl [sic] (Respondent p.1). 

Genom samverkan upplever respondenten att strukturer gör att resurser i form av tid kan utnyttjas 
på ett bättre sätt, vilket kategoriseras som yttre möjligheter. 

En respondent upplever att samverkan kan ge kompletteringsfördelar men att det krävs att 
personerna känner varandra, så här uttrycker sig respondenten: 

Man kan använda varandras olika kunskaper för att stötta. Men [sic] om man inte känner 
varandra blir det inte bra. Det blir lätt konkurrens istället för att jobba mot mål (Respondent p.5). 

Konkurrens mellan professioner kan relateras till självcentrerad yrkesidentitet vilket kategoriseras 
som ett inre hinder för samverkan. Men kan också relateras till direktiv och ledarskap såväl som 
hierarkier och förankring av gemensam problembild, vilket här kategoriseras som yttre hinder. 

En annan respondent anser att samverkan istället leder till ökad förståelse och uttrycker sig enligt 
följande: 

Att det ger en helhetssyn på stödinsatser och att det bäddar för en större förståelse mellan olika 
yrkesroller, det blir tydligare. Att kunna komplettera varandra i olika proffesioner [sic] och 
erbjuda rätt stöd utifrån kompetens (Respondent e.9). 

 Ökad förståelse mellan olika yrkesgrupper kan relateras till kommunikation, direktiv och resurser 
och blir således en kompletteringsfördel och har därför kategoriserats som en yttre möjlighet för 
samverkan.  

Ytterligare en respondent nämner ökad förståelse men säger också: 

Alla blir delaktiga det skapar gemensam [sic] ansvar och arbete kan bli preventivt (Respondent 
e.2). 
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Detta svar har tolkats som att samverkan leder till en struktur som möjliggör gemensamt ansvar. 
Denna struktur kan i sin tur leda till kompletteringsfördelar i form av preventivt arbete, struktur och 
kompletteringsfördelar har därmed kategoriserats som yttre möjligheter för samverkan. 

En annan respondent uttrycker följande angående fördelarna med samverkan: 

Ett måste (Respondent e.3). 

Samverkan ses därmed som en förutsättning för arbetet, vilket kan kopplas till struktur som därmed 
kategoriseras som en yttre möjlighet. 

4.1.3 Respondenternas uppfattningar om nackdelarna med samverkan som 
arbetssätt 

Den tredje frågan löd: Vilka nackdelar anser du att det finns med samverkan som arbetssätt? och 
syftade till att få ta del av respondentens upplevda nackdelar rörande samverkan. 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de upplever att samverkan är tidskrävande. En 
av respondenterna uttrycker följande:  

krävs mer tid organisation, struktur, samordning (respondent e.6). 

Tidsaspekten ses som en resurs och kategoriseras därmed som ett yttre hinder. Respondenten 
nämner även att organisationen och strukturen kan vara nackdelar för samverkan, även andra 
respondenter tar upp struktur och organisation samt att det kan vara svårt att se vinsterna eller 
effekterna av samverkan. En av respondenterna uttrycker följande: 

svårt att se effekter, långsiktigt krävs diciplin [sic], struktur och organisation som fungerar 
samordning och planering av tider mer krävande att få till det (Respondent e.4). 

Att samverkan kräver mer av organisation och struktur kategoriseras här som yttre hinder för 
samverkan.  Att det kan vara svårt att se effekter av samverkan har jag kopplat till belöning eller 
vinster med arbetet, vilket därmed kategoriserats som inre hinder. Det skulle även kunna vara ett 
yttre hinder eftersom det kan relateras till resurser som ekonomi, tid, arbetsbörda. 

En respondent tar upp situationer som inte fungerar i samverkansarbete nämligen: 

När inte alla parter respekterar och förstår vissa regler/lagrum. När samverkan blir: ”det här är 
inte mitt bord” [sic] När samverkan är lika med att lämna över till någon annan, fast vi borde 
agera tillsammans osv…[sic] (Respondent p.3). 

Detta kan relateras till avsaknad av direktiv och gemensam problembild eller förankring vilket 
kategoriserats som yttre hinder för samverkan, detta i sin tur kan relateras till ledarskap och resurser 
vilka också kategoriserats som yttre hinder. Det kan även relateras till självcentrerad yrkesidentitet 
vilket kategoriseras som ett inre hinder. Ytterligare en respondent tar upp ett liknande problem: 

Om det är kontroll människor [sic] med blir det arbetsamt för alla inblandade. När man inte har 
ramar för samarbetet kan det skapa osämja mm [sic] (Respondent e.2). 

Återigen påpekas vikten av struktur och direktiv, i form av förankring och gemensam 
problembild, vilka kategoriseras som yttre hinder. Men detta kan även relateras till 
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kommunikation och konkurrens mellan professioner vilket kan relateras till självcentrerad 
yrkesidentitet vilket kan kategoriseras som inre hinder.  

 
Några respondenter nämner också att sekretess kan vara en nackdel för samverkan. En av 
respondenterna säger följande: 

Sekretess kan vara ett hinder men för det mesta löser man det genom samtycke. Det tar tid 
(Respondent e.5). 

Sekretess kan därmed kategoriseras som ett yttre hinder, men som går att komma runt genom att 
involvera klienten, vilket kan kopplas till ett individperspektiv och en uppgiftsbaserad yrkesidentitet 
vilka kategoriserats som inre möjligheter. Även tidsaspekten i relation till sekretessen tas upp och det 
upplevs vara ett hinder för samverkan, tid kategoriseras därmed som yttre hinder.  

En respondent tar även upp personalomsättning som en nackdel: 

Tidskrävande, svårt att få saker att fungera långsiktigt, personer byts ut i arbetsgrupper, svårt 
med kontinuitet (Respondent p.2). 

Hög personalomsättning har kategoriserats som ett yttre hinder för samverkan.  

Även en annan respondent tar upp ett liknande problem: 

Vid neddragningar inom olika verksamheter kan det vara svårt att fortsätta att driva samverkan, 
eftersom alla helt naturligt ser om sitt eget hus först (Respondent e.9). 

Detta kan relateras till arbetsbörda, ekonomi, tid och struktur, vilka kategoriseras som yttre hinder. 
Samtidigt kan det relateras till självcentrerad yrkesidentitet vilket kategoriseras som ett inre hinder. 

Ett fåtal respondenter upplever att nackdelarna med samverkan är obefintliga: 

Finns inga nackdelar (Respondent e.7). 

Detta svar är svårtolkat. Det kan tolkas som att respondenterna har en uppgiftscentrerad 
yrkesidentitet som motverkar nackdelarna, vilket kan kategoriseras som en inre möjlighet till 
samverkan. Eller så kan det tolkas som att respondenterna saknar förståelse för samverkan som 
fenomen. Det kan därmed kategoriseras som ett inre hinder. Det kan även vara ett svar som tyder på 
frustration över den nuvarande situationen. 

4.1.4 Respondenternas uppfattningar om deras förutsättningar att samverka kring 
ANDT 

Den fjärde frågan löd: Vilka förutsättningar har du idag att samverka kring ANDT? Denna fråga 
syftade till att få ta del av respondenternas upplevda förutsättningar att bedriva samverkan idag. 
Förhoppningen var också att denna fråga kunde ge mer konkreta svar på hur samverkan bedrivs eller 
inte bedrivs idag, och därmed konkreta exempel på möjligheter och hinder för samverkan. 

En knapp majoritet av respondenterna upplever sig ha goda möjligheter att samverka, medan övriga 
upplever svårigheter att samverka i dagsläget. En respondent uttrycker sig på följande sätt: 
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Det finns goda förutsättningar att samverka. Alla är för samverkan politiker, chefer och anställda 
(Respondent p.2). 

Det finns en uppfattning om att en majoritet av de berörda är positivt inställda till samverkan, vilket 
kan relateras till en vilja att samverka. Detta har kategoriserats som en inre möjlighet för samverkan. 
Alla respondenter delar dock inte denna övertygelse: 

Skapligt bra, men tystnadsplikten spelar in så det är ett litet hinder. Jag ser heller inte att det är 
nått [sic] chefer är tacksam för så det blir lite protest att inte samarbeta. Själv tror jag att det 
finns allt att vinnna [sic] ingen är förlorare i ett samarbete (Respondent e.2). 

 Här nämns tystnadsplikten som ett hinder vilket relateras till regler och kategoriseras därmed som 
ett yttre hinder. Dessutom kritiseras cheferna för bristande tacksamhet vilket kan relateras till 
belöning/bekräftelse kopplat till arbetsinsats vilket kategoriseras som ett inre hinder. Samtidigt 
genererar detta en protest mot samarbete vilket kan kopplas till ledarskap och därmed kategoriseras 
som ett yttre hinder. Respondenten uttrycker även en positivitet mot samarbete vilket relateras till 
vilja och därmed kategoriseras som en inre möjlighet.  

En annan respondent uttrycker att det finns möjligheter att samverka men med vissa begränsningar: 

Ganska bra…[sic] riktigt bra. Vi behöver bara hitta former (bättre)[sic] Kommunens aktörer är 
oftast lätta att få tag i. Närheten är bra…[sic] ibland. ”Drogförebyggargruppen”[sic] gör det 
också[sic] mer möjligt (Respondent p.3). 

Förutsättningarna upplevs som bra, men i behov av förbättrade arbetsformer vilket kan relateras till 
struktur och organisation. Detta har kategoriserats som yttre hinder. Här nämns en 
samverkansgrupp, drogförebyggargruppen, som innehåller personal från olika professioner, som en 
fördel för samverkan. Detta kan också relateras till struktur och organisation och kategoriseras 
därmed som en yttre möjlighet för samverkan.  

En annan respondent nämner att det krävs en samordnarfunktion vilket också existerar på dennes 
arbetsplats: 

Arbete på familjecenrum/cenral [sic] ger bra förutsättningar då vi är under samma tak, med lätta 
kommunikationsvägar lätt att ha gemensamma möten men krävs att en samordnarfunktion som 
finns (som vi har)[sic] (Respondent e.4). 

 
 Detta svar relateras till struktur och direktiv men även kommunikation vilka kategoriseras som yttre 
möjligheter för samverkan.  

Några respondenter uttrycker som sagt att det finns svårigheter att samverka. En respondent 
uttrycker följande:  

Knappt inga! Bort-prioriterat [sic] från både chefer och mig själv (Respondent p.5). 

Denna respondent upplever att det knappt finns några förutsättningar att samverka och att det 
prioriteras bort. Detta kan relateras till struktur, direktiv och förankring såväl som tid, resurser och 
arbetsbörda men även ledarskap. Dessa faktorer kategoriseras som yttre hinder. 

Även en annan respondent uttrycker hinder för samverkan: 
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Jag har inte haft problem tidigare men nu får jag utökade arbetsuppgifter vilket gör att jag måste 
prioritera hårt vad min tid ska gå till. Kanske drogförebyggargruppen blir en av de saker som 
prioriteras bort av min chef då det inte har direkt koppling till mitt dagliga jobb. Det blir mer 
akutstyrd verksamhet istället (Respondent e.5). 

En större arbetsbörda och tidsbrist såväl som ledarskap med fokus på kvantitet och kortsiktiga 
lösningar kategoriseras här som yttre hinder för samverkan. Dessa hinder kan i sin tur relateras till 
ekonomi vilket också är ett yttre hinder. 

4.1.5 Respondenternas uppfattningar om vad som skulle kunna göras annorlunda 
inom organisationen gällande samverkan i ANDT-frågan 

Den femte och avslutande frågan löd: Vad anser du skulle kunna göras annorlunda inom er 
organisation gällande samverkan i ANDT-frågan? Denna fråga syftade till att få ta del av vilka 
förändringar som respondenten upplever bör göras inom organisationen i relation till samverkan. 
Denna fråga utformades också för att få respondenten att belysa möjligheter och hinder utifrån sin 
situation, och därmed i större mån kunna ge mer konkreta exempel på möjligheter och hinder. 

Några respondenter upplever att det saknas tid för samverkan, vilket kategoriseras som ett yttre 
hinder för samverkan. De upplever även att chefer bör prioritera samverkan och att arbetet inte bör 
vara inriktat på kvantitet. En respondent uttrycker följande: 

mer tid avsatt för samverkan och mer gemensamma utbildningar över yrkesgränserna att tid för 
samverkan räknas in i produktionen inte bara "besökspinnar" att ha chefer som prioterar [sic] 
samverkan och ser fördelarna, de långsiktiga vinsterna möjligt att om alla tillhörde samma 
organisation i vissa lägen kan underlätta? (Respondent e.4). 

Denna respondent verkar också eftersöka en bättre organisationsform för samverkan vilket 
kategoriseras som ett yttre hinder. En annan respondent har liknande upplevelser: 

att chefer prioriterar samverkan och tycker att den tiden är viktig och inte bara räknar 
besöksstatistik att det finns tydligt inskrivet i dokument, verksamhetsplaner, "styrkort" om vikten 
av samverkan att chefer ser de långsiktiga vinsterna med samverkan (Respondent e.6). 

Denna respondent eftersöker även en bättre struktur med tydligare direktiv, vilket kan relateras till 
förankring. Dessa faktorer kategoriseras som yttre hinder för samverkan. 

Även andra respondenter upplever att förändringar bör göras inom struktur och organisation: 

Vi är många olika aktörer i drogförebyggargruppen och jag ser nog att fokus har varit på polisens 
arbete. Vi är många o [sic] kan göra mera på en bredare front. Hur kan vi jobba 
drogförebyggande för våra unga i kommunen? Hur kan vi var och en bidra till det? Vi är aktörer 
från skolan, kyrkan, fritidsgårdar, föräldrar på stan o [sic] annat som kommer i kontakt med 
ungdomarna innan det blivit ett problem. Vi borde fudnera [sic] ut hur vi mer kan jobba 
förebyggande. När polisen är inne är det redan ett problem (Respondent e.5). 

Respondenten upplever att fokus bör flyttas till ett mer förebyggande perspektiv och upplever att 
samverkan kan vara ett sätt att få till stånd ett förebyggande arbete. Detta kan relateras till en 
uppgiftsbaserad yrkesidentitet med individfokus vilket kategoriseras som en inre möjlighet för 
samverkan. Även en vilja att samverka kan uttydas vilket också är en inre möjlighet. Respondenten 
uttrycker därmed någon form av kompletteringsfördel, vilket kategoriseras som en yttre möjlighet 
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för samverkan. Respondenten upplever även att fokus för arbetet bör flyttas vilket kan relateras till 
avsaknad av gemensam problembild vilket här kategoriseras som ett yttre hinder. 

Även en annan respondent har nämnt förebyggande arbete på denna fråga: 

Jag vet att ex. Beroendemottagningen skulle vilja vara med på våra föräldramöten för att 
informera förebyggande, men att det inte funnits tid till det på mötena, önskar att vi kanske tog 
den tiden (Respondent p.4). 

Respondenten upplever att samarbete kan ge kompletteringsfördelar, vilket kategoriseras som yttre 
möjligheter, i form av förebyggande arbete men att det begränsas av tid vilket kategoriseras som ett 
yttre hinder för samverkan. 

Några respondenter upplever att informationen bör förbättras inom organisationen, en respondent 
uttrycker följande: 

Information åt villket [sic] håll man drar och skapa ett gemensamt mål. Det måste komma från 
politiker vad det är kommunen stasar [sic] på. Det måste vara tillåtande att skapa kontakter och 
att samarbetet uppskattas av chefer. Det känns som dom [sic] kan känna ett hot från en personal 
i samarbete. Själv tror jag att det är ett dåligt ledarskap som är det största hotet (Respondent 
e.2). 

Avsaknaden av information och gemensamt mål kategoriseras här som ett yttre hinder då det rör 
strukturen. Även här nämns cheferna, men även politiker, som viktiga komponenter för samverkan, 
direktiv och ledarskap kategoriseras därmed som yttre hinder. Respondenten nämner även 
uppskattning vilket är relaterat till personens upplevelse av den egna arbetsinsatsen och avsaknaden 
av uppskattning är därmed i det här fallet ett inre hinder för samverkan. Respondenten uttrycker 
även ett ”vi – dem” tänk, vilket kan relateras till hierarkier och makt som i sin tur kan relateras till 
konkurrens mellan professioner och därmed handlar om en självcentrerad yrkesidentitet vilket är ett 
inre hinder. Hierarkier och makt kan även kategoriseras som yttre hinder i form av struktur och 
organisation.  

En annan respondent uttrycker liknande missnöje över informationen och efterfrågar möten mellan 
professioner:  

För det första behöver vi mer information av alla parter.. [sic] Vi behöver information om 
narkotika överhuvudtaget... [sic] Otroligt att det är i det närmaste obefintligt och vi som jobbar 
med ungdomar!!! i en ganska utsatt grupp.. [sic] Vi behöver träffas, alla kring ungdomarna: Skola, 
Polis, Soc, Fältare... [sic] Alla som kommer i kontakt med detta... [sic] Inget sånt görs idag 
(Respondent e.7). 

Här kan struktur och organisationsbrister utläsas, vilka kategoriseras som yttre hinder. Ytterligare en 
respondent uttrycker informationsbrister men det går även att utläsa brist på förankring i svaret, 
dessa kategoriseras båda som yttre hinder, så här uttrycker sig respondenten: 

Drogförebyggargruppen – har jag inte märkt av ute på min skola. Vad gör dom? ...Vi borde få ut 
protokoll från mötena som hålls. När man inte vet vad ni ”dom” [sic] gör där känns det 
bortkastat!! Klubb för inbördes beundran eller vad har hänt eller vad leder det samarbetet till? 
Sen borde alla chefer inom både kommun och landsting förstå att det är viktigt med samarbete 
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att de ger oss tid att samverka. En träff mellan proffessionerna [sic] i kommunen ibland är viktigt 
så vi ringer varandra och samarbetar mer. Inte köra ”strudsmodellen” [sic] (Respondent p.5). 

En annan respondent menar att strukturen som råder påverkar kvaliteten: 

När vi tillhör många olika ElevHälsoeam [sic] blir det svårt att hinna träffas kvaliteten blir sämre. 
Kontakten med skolpersonalen blir fragmenterad. M.a.o. [sic] Ansvarsområdet ska inte vara 
större, än att det går att greppa. Det pågår omorganiseringar bl.a. p.g.a. [sic] sparkrav, ny skollag, 
ny läroplan. Arbetsbeskrivning för t.ex. specialpedagog är f.n. [sic] inte uttalad. Rektors 
arbetsuppgifter och lärares sammanfaller med en del av vad specialpedagogerna arbetar med. 
Oklarheter behöver redas ut (Respondent e.8). 

För det första upplever respondenten att strukturen som råder skapar tidsbrist vilket ger en 
fragmenterad kontakt med andra professioner. Detta upplevs bero på att ansvarsområdet är för 
stort. Arbetsbörda och tid kategoriseras som yttre hinder för samverkan. Respondenten nämner 
också olika omorganiseringar som kan kopplas till resurser och regler vilka därmed har kategoriserats 
som yttre hinder.  Därutöver nämns bristande arbetsbeskrivningar med försämrad effektivitet som 
följd. Arbetsbeskrivningar kan relateras till direktiv, vilket kategoriserats som yttre hinder för 
samverkan. 

Ytterligare en respondent nämner brist på uppskattning:  

Påminna oss om att det görs mycket bra på olika nivåer inom detta, vilket är så viktigt – alla delar 
viktiga! Att följa upparbetade rutiner och att handlingsplaner finns samt är "levande" 
(Respondent e.9). 

Därutöver efterfrågas rutiner och handlingsplaner vilka kan relateras till struktur och direktiv och 
som därmed har kategoriserats som yttre hinder. En respondent har lämnat en punktlista med olika 
insatser som skulle kunna göras annorlunda inom organisationen: 

- Tydligare uppdrag till utförarna. 
- Styrgrupper med mandat att besluta. 
- Uppföljning på uppdrag 
- Tydliggöra vilka resurser som finns 
- Kartläggning vilket behov som finns 
- Dokumentatin [sic] av arbetet 
- Mäta resultatet av insats 

(Respondent p.2) 

Dessa punkter kan relateras till direktiv, struktur, resurser och kvalitet vilka här kategoriserats som 
yttre hinder. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet diskuteras mot forskningen i bakgrunden. Därefter kommer 
metoden diskuteras och kritiskt granskas. Avslutningsvis kommer slutsatser presenteras och vidare 
forskning diskuteras.   

5.1 Resultatanalys och diskussion 
I dagens välfärdssektor finns en avsaknad av helhetssyn, vilket leder till att olika myndigheter 
fokuserar på sitt eget specifika uppdrag och att det kan leda till att individer, i behov av hjälp, ramlar 
mellan stolarna då de slussas mellan olika myndigheter (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Prop. 
1996/97:63). Lösningen på detta problem skall enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2007) vara en 
förbättrad integration mellan olika aktörer (ibid.). Denna förbättrade integration är också en 
nödvändighet inom många områden i den offentliga sektorn idag, i takt med att organisationerna går 
från centralisering till decentralisering (Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf, 2004). En majoritet av 
respondenterna i denna undersökning anser att samverkan är viktigt för att kunna utföra sitt jobb 
och för att säkerställa kvalitet gentemot klienterna. Detta kan visa på dels en förståelse för och dels 
en vilja att samverka, men också på någon form av helhetssyn med uppgiftscentrerad yrkesidentitet 
och individen i fokus. Danermark och Kullberg (1999) pratar om att det är svårt att tvinga fram 
samverkan om inte viljan att samarbeta finns, samtidigt som det är viktigt att arbetet präglas av en 
helhetssyn med individen i fokus för att kunna leverera en kvalitativ hjälpinsats, något som även 
Johansson (2006) poängterar. Sett till denna undersökningspopulation finns goda förutsättningar för 
detta, den vilja och förståelse bland majoriteten av respondenterna i kombination med ett 
individcentrerat synsätt tyder på en uppgiftsbaserad yrkesidentitet och kan således vara inre 
möjligheter för samverkan. Det kan därmed tolkas som att det finns en helhetssyn bland majoriteten 
av undersökningspopulationen vilket kan ses som en inre möjlighet för samverkan. Några 
respondenter uttrycker även att det finns goda förutsättningar att samverka idag eftersom chefer 
och politiker såväl som tjänstemän är positiva till samverkan. 

Det finns dock avvikande exempel i undersökningspopulationen som av olika anledningar fokuserar 
på sitt eget specifika uppdrag. Detta beror då oftast på yttre hinder som att chefer inte prioriterar 
samverkan eller på att arbetsbördan är för stor så att tidsbrist uppstår, hellre än att den enskilde 
individen inte vill samverka. Därmed kan Axelsson och Bihari Axelsson (2007) ha rätt i att det saknas 
en helhetssyn, sett till hela organisationen, som då räknas som ett hinder för samverkan. Detta kan 
också leda till att individer slussas mellan olika myndigheter, i takt med att de olika myndigheterna 
anser sig ha fullföljt sitt uppdrag, vilket kan leda till att individer med sammansatta behov inte får 
den hjälp de behöver (Fridolf, 2004). En väl fungerande samverkan kunde istället kanske leda till 
gemensamma individbaserade insatser med individen i fokus (ibid.). Danermark och Kullberg (1999) 
poängterar att gemensamma referensramar främjar samarbete och att det kan vara viktigt att prata 
igenom mål och etiska förhållningssätt innan ett samverkansprojekt drar igång. Det kan vara så att en 
sådan gemensam referensram saknas i de avvikande exemplen och att det blir ett hinder för 
samverkan. En respondent uttrycker även att samverkan ibland undviks i ren protest mot chefer som 
inte prioriterar samverkan eller som inte bekräftar samverkansparterna för deras arbete, därmed kan 
ledarskap ses som ett yttre hinder. Erkännande och betydelsen av den egna arbetsinsatsen är viktigt 
för motivationen (Danermark & Kullberg, 1999). Därmed blir också ledarskap en viktig faktor för 
samverkan och bör fokusera på att skapa mötesplatser, hantera konflikter och skapa förtroende 
mellan parterna enligt Tuckmans (1965) modell rörande Forming, Storming, Norming och Performing. 
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Några respondenter nämner faktiskt hinder i form av konflikter, vilket skulle kunna bero på att dessa 
respondenter befinner sig i Storming-fasen, därmed är kanske dessa konflikter ett steg på vägen till 
en god samverkan och skulle kanske kunna hanteras med ett väl fungerande ledarskap och en aktiv 
konflikthantering (Danermark & Kullberg, 1999; Anell & Mattisson, 2009; Weiss & Hughes, 2005). 

Förankring och ledarskap är således viktigt och det bör stå klart för aktörerna varför samverkan skall 
bedrivas och vilka fördelar det medför, samtidigt som det är viktigt att ha i åtanke att samverkan tar 
tid, resurser och kan skapa problem till följd av skillnader i regelverk, kunskaps- och 
förklaringsmodeller (Anell & Mattisson, 2009; Danermark & Kullberg, 1999; Tranquist, 2001; Fridolf, 
2004; Johansson, 2006; Patel, et al., 2012; Abbott, 1988; Weiss & Hughes, 2005; Tuckman, 1965; Ring 
& van de Ven, 1994). En viktig faktor för samverkan är att samtliga parter behöver uppleva att det 
finns vinster med samverkan, vare sig det handlar om ekonomiska vinster eller kvalitetsvinster, 
dessutom får samverkan inte ”kosta mer än det smakar” (Anell & Mattisson, 2009). Detta kan vara 
ett problem i de fall då respondenterna upplever att samverkan inte fungerar, yttre hinder som att 
cheferna inte prioriterar samverkan samtidigt som det tar tid och resurser i kombination med att 
bekräftelse uteblir, kan innebära att samverkan upplevs ”kosta mer än det smakar” vilket därmed blir 
ett inre hinder för samverkan.  

Ledarskap kan också ha en ekonomisk aspekt, dålig ekonomi kan leda till rekrytering av chefer som 
fokuserar på att klara organisationens uppsatta mål. Detta kan i sin tur leda till att chefer saknar 
utrymme att skaffa sig förankring bland medarbetarna och istället belönar kvantitativa insatser och 
kortsiktigt agerande istället för kvalitativa insatser som samverkan (Fridolf, 2004). Dessutom kan det 
vara svårt att se ekonomiska vinster av samverkan även om det oftast lönar sig sett till samhället i 
stort (ibid.). Detta är också något som uttrycks av några respondenter, nämligen att chefer borde 
fokusera på kvalitet istället för kvantitet i form av handläggningsstatistik och antal genomförda 
ärenden. Därmed kan ekonomiska resurser innebära ett yttre hinder som i sin tur kan begränsa 
ledarskapet i form av mål och prioriteringar, vilket skapar ytterligare yttre hinder i form av bristande 
ledarskap. Bristande ledarskap kan sen i sin tur påverka den enskilde medarbetaren negativt i form 
av utebliven bekräftelse vilket kan generera inre hinder som självcentrerad yrkesidentitet och 
konkurrens mellan professioner samt en ovilja att samverka. Tranquist (2001) menar att det kan vara 
av vikt att fastslå mål och inriktningar såväl som uppdrag och redovisningskrav för samverkan, vilket 
bör göras så tidigt i processen som möjligt för att undvika att det skapar problem senare. 

Samverkan handlar ofta om att antingen få till stånd stordriftsfördelar eller kompletteringsfördelar 
(Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012). Just kompletteringsfördelar är något som ofta uttrycks 
bland respondenterna i denna undersökning. Många respondenter upplever att samverkan leder till 
kompletteringsfördelar i form av att kunskap från olika professioner kan nyttjas. Detta är något som 
kan gynna verksamheten i form av bättre resultat (Anell & Mattisson, 2009; Patel, et al., 2012). 
Kompletteringsfördelar kan därmed ses som en yttre möjlighet för samverkan, då det kan ses som en 
resurs som kan påverka resultatet positivt. Detta är dock beroende av en fungerande 
organisationsstruktur (Danermark & Kullberg, 1999) som möjliggör kommunikation och interaktion 
mellan professionerna (Anell & Mattisson, 2009; Fridolf, 2004; Patel, et al., 2012). Denna struktur kan 
vara en yttre möjlighet för samverkan, i de fall den fungerar. Denna struktur kan också leda till det 
som Danermark och Kullberg (1999) pratar om, nämligen att en positiv upplevelse av den egna 
yrkesrollen kan ge bekräftelse till, samt motivera, de anställda vilket kan klassas som en inre 
möjlighet för samverkan. Några respondenter uttrycker även att samverkan kan ge 
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effektivitetsvinster. Samverkan upplevs nämligen ge ökad insyn i vad andra aktörer gör och kan 
därmed innebära att de undviker att olika aktörer gör samma sak utan att den andra vet om det, eller 
att det spar tid. Det kan liknas vid det som Anell och Mattisson (2009) såväl som Patel, et al. (2012) 
kallar stordriftsfördelar, det vill säga att flera parter går ihop för att minska omkostnaderna eller öka 
vinsterna.  

Den organisationsstruktur, som Danermark och Kullberg (1999) menar är avgörande för att få till 
stånd en fungerande samverkan, rosas av några respondenter samtidigt som den kritiseras av ett 
flertal respondenter. Några respondenter upplever att samverkan behöver mer struktur och tid och 
att samverkan bör skrivas in i verksamhetsplaner och styrkort och därmed ge tydligare direktiv till 
samtliga berörda. Detta kan härledas till gränsdragningsfrågor som inbegriper ansvarsfrågan som 
handlar om hur problem skall definieras och vilka insatser som skall genomföras samt hur dessa skall 
finansieras. Samt beslutsfrågan som handlar om vilket mandat de olika aktörerna har att arbeta med 
frågan (Danermark & Kullberg, 1999; Fridolf 2004; Patel, et al., 2012; Abbott, 1988). En tydligare 
struktur med tydliga direktiv i verksamhetsplaner och styrkort kan därmed vara en yttre möjlighet för 
samverkan. 

Några respondenter nämner även yttre hinder som sekretess, dock lyckas de ofta gå runt detta 
hinder genom att antingen undvika att nämna namn eller genom att göra klienten delaktig, dock 
framgår det att detta är tidskrävande. Detta verkar tyda på en uppgiftscentrerad yrkesidentitet med 
individfokus (Danermark & Kullberg, 1999). Därmed kan detta ses som ett exempel på när inre 
möjligheter som uppgiftscentrerad yrkesidentitet med individfokus överkommer yttre hinder som 
sekretess och tid. Det kan också vara så att dessa individer upplever att det finns kvalitetsvinster som 
överväger hindren och att det därmed inte upplevs ”kosta mer än det smakar” som Anell och 
Mattisson (2009) pratar om. Det kan också vara så att de har en positiv upplevelse av den egna 
yrkesrollen som motiverar dem (Danermark & Kullberg, 1999) och därmed blir en inre möjlighet. 

Yttre hinder som personalomsättning upplevs av några respondenter försvåra samverkan eftersom 
personer byts ut. Även neddragningar eller omorganiseringar är exempel på yttre hinder som upplevs 
försvåra samverkan och som leder till att inblandade parter ser om sitt eget hus först. Danermark och 
Kullberg (1999) nämner att hög personalomsättning är ett hinder för samverkan, såväl som 
arbetsbörda och bristande direktiv. Danermark och Kullberg (1999) såväl som Tranquist (2001) tar 
också upp att det är viktigt med gemensamma mål och gemensamma referensramar. Tranquist 
(2001) nämner även att det kan vara viktigt att fastslå mål och redovisningskrav istället för att förlita 
sig på lösa direktiv om att samverkan är önskvärt. Det kan därmed vara viktigt med en struktur som 
består av ramar och tydliga direktiv så att samverkan inte blir personalbunden utan 
organisationsbunden, och därmed kanske samverkan kan bli mindre känslig för 
personalomsättningar. Samtidigt kan kanske en tydlig struktur med tydliga mål och direktiv 
underlätta vid eventuella omorganiseringar eftersom det kan bli lättare att behålla fokus på vad 
arbetet skall leda till. Yttre hinder av dessa slag verkar annars kunna leda till inre hinder som 
självcentrerad yrkesidentitet och att parterna ser om sitt eget hus först, . Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att samverkan leder till problem (Danermark & Kullberg, 1999; Anell & Mattisson, 2009; 
Weiss & Hughes, 2005). En annan viktig aspekt är att uppoffringar i den egna verksamheten ställer 
ännu högre krav på vinster, vilket kan bli ett hinder för samverkan (Anell & Mattisson, 2009). 



24 
 

En respondent upplever ett vi-dem tänk där det uttrycks att politiker och chefer kan känna sig hotade 
av en personal i samarbete. Hierarkier och makt kan alltså stå i vägen för samarbete och därmed vara 
ett yttre hinder för samverkan, då det också kan skapa konflikter blir det återigen viktigt att 
poängtera fungerande ledarskap och konflikthantering som möjligheter för samverkan (Tuckman, 
1965; Weiss & Hughes, 2005; Anell & Mattisson, 2009). Fridolf (2004) anser att makten skall fördelas 
till medborgarna istället för att de olika professionerna skall konkurrera mellan varandra om att 
behålla den. Hon menar därmed att makt är en demokratifråga (ibid.). Hierarkier och makt kan även 
relateras till förankring och direktiv såväl som ledarskap och konkurrens mellan professioner. Det blir 
således svårt att se vad som är hönan och vad som är ägget. Självcentrerad yrkesidentitet kan leda till 
konkurrens mellan olika professioner vilket i sin tur kan skapa hierarkier och maktförhållanden, 
samtidigt kan självcentrerad yrkesidentitet och konkurrens mellan professioner vara ett resultat av 
bristande förankring och direktiv, vilket kan relateras till ledarskap (Danermark & Kullberg, 1999; 
Fridolf, 2004; Anell & Mattisson, 2009; Ring & van de Ven, 1994; Abbott, 1988). Därmed kanske yttre 
hinder som bristande ledarskap och direktiv skapar inre hinder som självcentrerad yrkesidentitet och 
konkurrens mellan professioner, vilket i förlängningen kan skapa yttre hinder som hierarkier och 
maktförhållanden vilka i sin tur kan återskapa inre hinder som självcentrerad yrkesidentitet och 
konkurrens mellan professioner.  

5.2 Metoddiskussion och Kritisk granskning 
Utifrån syftet med undersökningen, att belysa upplevda möjligheter och hinder för samverkan i 
ANDT-frågan, valdes semi-strukturerad enkät för att samla in data. Denna typ av öppen enkät 
bedömdes att på ett tillfredsställande sätt tillhandahålla den empiri som behövdes. Denna typ av 
enkät antogs kunna ge tillräckligt uttömmande svar och möjliggjorde samtidigt att tillräckligt många 
personer kunde delta i undersökningen. Hade istället intervju valts till insamlingen av empiri hade 
kanske ännu mer uttömmande svar kunnat säkerställas men förmodligen från färre respondenter 
eftersom intervju är en mer tidskrävande metod. Som sagt bedömdes den semi-strukturerade 
enkäten tillgodose tillräckligt uttömmande svar samtidigt som den kunde inbegripa fler respondenter 
och därmed uteslöts intervju som metod. Även om fler respondenter i detta fall inte innebär att 
några generella slutsatser kan dras, eftersom det i princip kräver att alla berörda deltar i 
undersökningen eftersom den baseras på upplevelser, innebär det dock att exempel på möjligheter 
och hinder för samverkan, från fler respondenter, kan redovisas. Syftet med undersökningen var 
heller inte att dra några generella slutsatser om hur det faktiskt ser ut, utan hur ett visst antal 
upplever att det ser ut vid mättillfället, vilket resultatet också speglar.  

I efterhand kan valet av datainsamlingsmetod sägas vara tillfredställande vad det gäller validitet, 
eftersom frågorna i enkäten anses ha gett den typ av svar som eftersöktes. Urvalet är däremot en 
mer tveksam variabel, eftersom det var väldigt svårt att få in svar på enkäterna. Detta kan därmed 
innebära att det bara är en viss typ av respondenter som svarat, exempelvis bara respondenter som 
finner samverkan intressant vilket i sin tur kan ge ett snedvridet resultat. Dock är syftet att belysa 
upplevelser av samverkan och således är varje svar intressant eftersom det kan antas belysa den 
specifika individens upplevelse oavsett om den stora massan skulle tycka annorlunda vid en mer 
utförlig undersökning, återigen är syftet med undersökningen inte att utläsa några generella svar.  
Därmed bedöms resultatet vara relevant för undersökningen, även om urvalet inte är representativt. 
Då undersökningen behandlar upplevelser blir därmed alla svar viktiga eftersom de på något vis ändå 
representerar respondenternas upplevda verklighet. Reliabiliteten är därmed mer tveksam men dock 
inte irrelevant. 
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Varför det var svårt att få in svar på enkäterna är svårt att säga men det skulle kunna bero på en 
mängd faktorer, exempelvis att enkätfrågorna var för svåra, tidsbrist eller enkättrötthet.  Försök 
gjordes till att anpassa enkäten efter respondenterna, de flesta respondenterna bedömdes ha en 
akademisk bakgrund, därav utformningen rent språkligt. Men det kan vara så att frågorna upplevdes 
svåra att besvara och därmed det låga deltagandet. Tidsbrist är svårt att förhålla sig till men enkäten 
utformades med enbart fem frågor för att dels begränsa mängden data och dels för att minska 
tidsåtgången, samtidigt som det skickades med ett svarskuvert med förskriven returadress för att 
minska tidsåtgången ytterligare. Antalet svarande på den elektroniska enkäten var fler vilket skulle 
kunna tyda på att det ändå anses tidskrävande med en enkät i pappersformat och att det därmed 
upplevdes enklare att fylla i en enkät på internet. Enkättrötthet är också svårt att förbereda sig på 
men det är möjligt att den elektroniska enkäten bedömdes som enklare att fylla i och därmed att fler 
respondenter tog sig tid att fylla i den. Inledningsvis fanns tankar på en elektronisk enkät men efter 
rådgivning med kontaktpersonen på den berörda kommunen valdes postenkät, eftersom det fanns 
en risk att den elektroniska enkäten skulle försvinna i skräppostfiltret eller att den helt enkelt skulle 
försvinna bland den stora mängd e-post som respondenterna dagligen får. Sammanfattningsvis kan 
dock svarsfrekvensen anses vara låg eftersom enkäten bedöms ha spridits till ett stort antal personer. 

 Vad det gäller etiska överväganden har dessa tagits i beaktande både vad det gäller enkätens och 
missivets utformande. I största möjliga mån har respondentens integritet och konfidentialitet 
skyddats, men det kan ändå vara så att vissa individer upplevt en risk för att deltagande kan innebära 
ett igenkännande och därmed undvikit att delta. 

När det gäller databearbetningen har en analysmetod utvecklats med syftet att kategorisera 
möjligheter och hinder utifrån om de är personbundna eller organisationsbundna.  Detta görs utifrån 
en tanke om att det förenklar analysen av fenomenet samverkan eftersom det hjälper till att 
sönderdela samverkan i olika påverkansfaktorer. Det kan också hjälpa till att medvetandegöra att 
samverkan är beroende av flera komponenter samt hur dessa komponenter upplevs. Denna 
kategorisering inbegriper en viss tolkning vilken kan utgöra en felkälla eftersom det finns risk att 
svaret misstolkas. Det faktiska deltagarantalet på 14 respondenter kan tyckas vara ett litet 
dataunderlag och därmed en felkälla, men då syftet är att belysa deras upplevelser rörande 
samverkan och inte försöka dra några generella slutsatser om samverkan i stort bedöms resultatet 
vara relevant för undersökningen. Resultatet speglar således dessa specifika respondenters 
upplevelser rörande samverkan och eftersom dessa individer är delar av den totala organisationen, 
även om 14 individer inte utgör någon majoritet, är deras uppfattningar relevanta.  

En ytterligare felkälla skulle kunna vara att respondenterna valt att kritisera organisationen istället 
för sig själva eftersom det kan tyckas lättare att lägga över problemet på andra än sig själv. Huruvida 
det är fallet eller inte är svårt att säga. Det som dock kan sägas är att denna undersökning syftar till 
att belysa upplevelser och det kan endast antas att respondenterna svarar uppriktigt utifrån sin egen 
upplevelse. Därmed blir dessa svar ändå relevanta eftersom de antas spegla respondenternas 
upplevelse av organisationen och därmed deras upplevda verklighet. Även om organisationen skulle 
visa sig arbeta mycket med att säkerställa strukturer och direktiv för samverkan kvarstår det faktum 
att dessa respondenter fortfarande upplever brister och att det därmed fortfarande behöver göras 
mer. 
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Anledningen till att bakgrunden avgränsats till ett fåtal tongivande källor inom området beror på att 
flera av källorna var frekvent återkommande i referenslistor under orienteringen av 
forskningsområdet. Flera av källorna i bakgrunden kan därmed betraktas som primärkällor till viss 
övrig forskning samtidigt som de i sig i vissa fall kan räknas som forskningsöversikter då de behandlar 
mycket övrig forskning.  

5.3 Slutsatser 
Här presenteras slutsatser utifrån forskningsfrågorna i syftet.  

• Hur upplever de anställda i en kommun i södra Norrland samverkan som fenomen? 
• Hur upplever de anställda i en kommun i södra Norrland att organisationen arbetar, eller inte 

arbetar, för att säkerställa samverkan mellan berörda parter? 

En majoritet av de respondenter som deltagit uttrycker en vilja att samverka och upplever samverkan 
som något positivt som främjar arbetet och resultatet, men som tar tid. En majoritet av 
respondenterna i undersökningen besitter därmed inre möjligheter för samverkan. 

Organisationen upplevs bedriva genomtänkt samverkan i enstaka fall, men en majoritet av 
respondenterna upplever att det finns brister i organisationen. Dessa brister gäller främst tid, 
förankring, ledarskap och strukturer för samverkan, vilket innebär att det inom organisationen 
upplevs finnas yttre hinder för samverkan. 

5.4 Vidare forskning 
I detta kapitel kommer förslag på vidare forskning diskuteras. 

Utifrån kapitlet om forskningens relevans i bakgrunden kan det sägas att samverkansforskningen 
många gånger förlitar sig på antaganden (Anell & Mattisson, 2009). Detta är även fallet i denna 
undersökning, eftersom den baseras på respondenternas upplevelser kopplad till tidigare forskning. 
Det är därmed svårt att säga hur dessa påverkansfaktorer som presenteras i både forskningen i 
bakgrunden och min egen undersökning verkligen påverkar samverkan. Det kan därmed behövas 
ytterligare forskning inom detta fält där dessa påverkansfaktorer undersöks och följs upp mer 
noggrant i flera uppföljningsstudier. Eventuella förändringar i samverkansupplägget bör kanske 
kartläggas och undersökas för att därmed få en möjlighet att uttyda vilken påverkan de faktiskt har. 
Dock återstår frågan om det verkligen går att fastställa effekterna av dessa påverkansfaktorer, 
eftersom samverkan innefattar människor och därmed blir alla samverkansprojekt olika med olika 
förutsättningar och olika problem. 
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Bilaga 1. Enkät 
Hej. 

Med den här enkäten vill jag undersöka hur Du upplever samverkan. Jag bedömer att det tar ca 30 
min att svara på frågorna. Jag hoppas att du tar dig tid att besvara frågorna på ett utförligt sätt. 

1. Vad betyder samverkan för dig i ditt yrkesutövande? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Vilka fördelar anser du att det finns med samverkan som arbetssätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

3. Vilka nackdelar anser du att det finns med samverkan som arbetssätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Vilka förutsättningar har du idag att samverka kring ANDT? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

5. Vad anser du skulle kunna göras annorlunda inom er organisation gällande samverkan i 
ANDT-frågan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

Lämna enkäten i bifogat kuvert till Jessica Ulvhag, Folkhälsostrateg, senast Tisdag 24/4 -12. 

Med vänlig hälsning Henrik Vest. 



 
 

 

Bilaga 2. Missiv  
 

 

 

Samverkan rörande alkohol, narkotika, doping och tobak 
(ANDT) 

Hej. 

Jag heter Henrik Vest och studerar på det Hälsopedagogiska Programmet vid Högskolan i Gävle och 
ska nu skriva min C-uppsats. Jag har fått i uppdrag av din arbetsgivare att undersöka möjligheter och 
hinder för samverkan rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) inom kommunen. 
Uppsatsen syftar således till att belysa upplevda möjligheter och hinder för samverkan på din 
arbetsplats gällande ANDT-frågan.   

Deltagandet i undersökningen är konfidentiellt och det kommer inte framgå i uppsatsen vem som 
sagt vad eller vilken kommun det rör sig om. Uppsatsen kommer att delges andra studenter inom 
Hälsopedagogiska Programmet samt handledare och examinatorer vid en betygsventilering. 
Uppsatsen kommer också att läggas in på en nationell databas för examensarbeten (diva-portal.org). 
Resultatet kommer också delges uppdragsgivaren, som ett led i att försöka utveckla samverkan inom 
kommunen.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Jag hoppas dock att du kan 
ta dig tid att besvara frågorna så gott du kan. 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Henrik Vest   htwesth@gmail.com 073-0563580 

Handledare: 

Monika Vikner Stafberg  monika.vikner.stafberg@hig.se  

 

Tack för din medverkan. 

/Henrik Vest 

  

mailto:htwesth@gmail.com
mailto:monika.vikner.stafberg@hig.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources1.mynewsdesk.com/files/46c8ea71ee07c5ac285b165c23902380/resources/ResourceLogotype/thumbnails/higloggasvart_small.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/design-och-traeteknik-hoegskolan-i-gaevle&usg=__MGR5wkFos1eLuQdrsQjRDT58rbo=&h=100&w=113&sz=4&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=laOIM6WmKMWR8M:&tbnh=80&tbnw=90&ei=vxjJTe6PBYO88gPp1pzLBg&prev=/search?q=h%C3%B6gskolan+i+g%C3%A4vle&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=235&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=44&ty=22


 
 

Bilaga 3. Påminnelse 
 

 

Samverkan rörande alkohol, narkotika, doping och tobak 
(ANDT) 

OBS. Påminnelse 

Hej. 

Jag heter Henrik Vest och studerar på det Hälsopedagogiska Programmet vid Högskolan i Gävle och 
ska nu skriva min C-uppsats . 

För en tid sedan fick du ett brev på posten innehållande en enkät, ditt svar har inte kommit in än. Jag 
skulle vara väldigt tacksam om du tog dig tid att svara på enkäten och skickade in den i bifogat 
svarskuvert senast torsdag 3/5 . Alla svar jag kan få är nämligen till stor hjälp för min undersökning. 
Har du skickat in enkäten under de senaste dagarna kan du bortse från detta brev. 

Undersökningen syftar till att påvisa upplevda möjligheter och hinder för samverkan rörande 
ungdomars drogvanor (ANDT) och är ett uppdrag jag fått av din arbetsgivare som ett led i att försöka 
förbättra samverkan i kommunen. 

Jag vill återigen påpeka att deltagandet i undersökningen är konfidentiellt och det kommer inte 
framgå i uppsatsen vem som sagt vad eller vilken kommun det rör sig om. Uppsatsen kommer att 
delges andra studenter inom Hälsopedagogiska Programmet samt handledare och examinatorer vid 
en betygsventilering. Uppsatsen kommer också att läggas in på en nationell databas för 
examensarbeten (diva-portal.org). Resultatet kommer också delges uppdragsgivaren, som ett led i 
att försöka utveckla samverkan inom kommunen.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Jag hoppas dock att du kan 
ta dig tid att besvara frågorna så gott du kan. 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Henrik Vest   htwesth@gmail.com 073-0563580 

Handledare: 

Monika Vikner Stafberg  monika.vikner.stafberg@hig.se  

Tack för din medverkan. 

/Henrik Vest 

mailto:htwesth@gmail.com
mailto:monika.vikner.stafberg@hig.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources1.mynewsdesk.com/files/46c8ea71ee07c5ac285b165c23902380/resources/ResourceLogotype/thumbnails/higloggasvart_small.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/design-och-traeteknik-hoegskolan-i-gaevle&usg=__MGR5wkFos1eLuQdrsQjRDT58rbo=&h=100&w=113&sz=4&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=laOIM6WmKMWR8M:&tbnh=80&tbnw=90&ei=vxjJTe6PBYO88gPp1pzLBg&prev=/search?q=h%C3%B6gskolan+i+g%C3%A4vle&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=235&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=44&ty=22


 
 

Bilaga 4. Internet-enkät 
 

Samverkan rörande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) 

Hej. 

Jag heter Henrik Vest och studerar på det Hälsopedagogiska Programmet vid Högskolan i Gävle och 
ska nu skriva min C-uppsats . 

För en tid sedan skickade jag ut en enkät på posten till slumpvis utvalda personer inom kommunen, i 
dagsläget har väldigt få svar kommit in. Jag förstår om det kan vara tidskrävande att fylla i en 
postenkät och har därför utformat en digital enkät 
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9OOXN6ZFV6cEZ1bi11a2lOa0kzVUE6
MQ) som Du kan fylla i istället. Dina åsikter är väldigt viktiga eftersom denna undersökning syftar till 
att förbättra samverkan inom kommunen och nödvändiga för att min undersökning skall kunna 
genomföras överhuvudtaget. 

Jag skulle vara väldigt tacksam om Du tog dig tid att svara på enkäten, gärna innan fredag 4/5, ditt 
svar är avgörande för min undersökning . 

Har du skickat in enkäten under de senaste dagarna tackar jag för visat intresse och Du kan då bortse 
från detta brev.  

Du får gärna vidarebefordra detta mejl till någon kollega som kan tänkas vara intresserad av att ge 
sin synpunkt på samverkan rörande ANDT-frågan. 

Undersökningen syftar till att påvisa upplevda möjligheter och hinder för samverkan rörande 
ungdomars drogvanor (ANDT) och är ett uppdrag jag fått av din arbetsgivare som ett led i att försöka 
förbättra samverkan i kommunen. 

Deltagandet i undersökningen är konfidentiellt och det kommer inte framgå i uppsatsen vem som 
sagt vad eller vilken kommun det rör sig om. Uppsatsen kommer att delges andra studenter inom 
Hälsopedagogiska Programmet samt handledare och examinatorer vid en betygsventilering. 
Uppsatsen kommer också att läggas in på en nationell databas för examensarbeten (diva-portal.org). 
Resultatet kommer också delges uppdragsgivaren, som ett led i att försöka utveckla samverkan inom 
kommunen.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Jag hoppas dock att du kan ta dig tid att besvara frågorna så gott du kan. 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Henrik Vest                                  htwesth@gmail.com                073-0563580 

Handledare: 

Monika Vikner Stafberg          monika.vikner.stafberg@hig.se                        



 
 

  

Tack för din medverkan. 

/Henrik Vest 

Klicka på länken så kommer du till enkäten: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9OOXN6ZFV6cEZ1bi11a2lOa0kzVUE6M
Q 
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