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Abstract  

The life expectancy in Sweden is higher than ever, and the share of the 

population that is over 65 years old is steadily increasing. Also on the rise in Sweden is the 

number of persons over 65 years old that abuse alcohol. To handle this growing problem the 

authorities of Sweden need to cooperate efficiently.  

This paper aims to study how social workers within the social services and the 

elder care in the two municipalities Botkyrka and Haninge experience cooperation inbetween 

their organisations, and what they experience to be the key elements to succesful cooperation. 

Axelsson and Axelssons theoretical model of cooperation, coupled with previous studies are 

used to formulate themes which in turn are used for a thematic analysis of the gathered 

empirical data consisting of 12 interviews.  

The results indicate that Botkyrkas social workers experience a lower amount of 

cooperation than Haninges and that communication, information, distinct rules and a 

sufficient, common budget are the key elements to succesful cooperation. 
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Sammanfattning  

Livslängden i Sverige är högre än någonsin, och andelen av befolkningen som är 

över 65 år ökar stadigt. Antalet personer över 65 år som missbrukar alkohol stiger även det i 

Sverige. För att hantera detta växande problem måste Sveriges myndigheter samarbeta 

effektivt. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur socialarbetare inom socialtjänsten 

och äldrevården i de två kommunerna Botkyrka och Haninge upplever samarbete mellan sina 

förvaltningar och vad de upplever vara de viktigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt 

samarbete. Axelsson och Axelssons teoretiska samverkansmodell kombinerad med tidigare 

forskning används för att formulera teman som i sin tur används för en tematisk analys av de 

samlade empiriska data som består av 12 intervjuer. 

Resultaten tyder på att Botkyrkas socialarbetare upplever mindre samverkan än 

Haninges och att kommunikation, information, tydliga regler och en tillräcklig gemensam 

budget är de viktigaste förutsättningarna för framgångsrik samverkan. 

 

Titel: Samverkan eller motverkan, En jämförande kvalitativ studie om äldreomsorgens och 

vuxenenheters samverkan kring äldre med missbruk.  

Författare: Camilla Kjellström 

Nyckelord: Samverkan, missbruk, äldreomsorg, missbrukare, äldre.  

Antal ord & sidor: 12 899 ord och 38 sidor.  
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1.Inledning  
I det här avsnittet kommer studiens bakgrund att presenteras för att sedan lyfta 

problemformulering, syfte och frågeställning samt förklaringar för förförståelse. 

 

 1.1 Bakgrund 

I socialstyrelsens lägesrapport om Vård och omsorg om äldre 2018 redogörs för hur vård och 

omsorgssituationen ser ut för personer över 65 år. Där framgår att fler och fler äldre har insatser 

via socialtjänsten, att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, samtidigt som riskbruket ökar 

bland både män och kvinnor över 65 år. Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att ett flertal 

kommuner helt eller delvis saknar ett systematiskt arbetssätt och ett helhetsgrepp kring arbetet 

med äldre missbrukare. Socialstyrelsen menar på att avsaknaden av detta helhetsgrepp riskerar 

leda till att äldre i riskzonen eller med ett befintligt missbruk kan stå utan rätt stöd eller insatser. 

Endast 39 % av Sveriges kommuner har aktuella riktlinjer för samordning mellan 

missbruksenheten och äldreförvaltningen. (Socialstyrelsen, s.10ff) 

Sätter man denna låga andel av kommuner som samordnar arbetet med 

grupperingarna i relation till att det under de senaste 10 åren har skett en ökning av riskbruk i 

åldersgruppen 65–84 år väcks en intressant frågeställning om effekterna av detta. 

Enligt statistik från 2018 ökar insatser äldre får via socialtjänsten samt 

omhändertagande av äldre enligt Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM), medan det sjunker 

bland yngre grupper. (Socialstyrelsen, 2018, s.2ff) 

Samtidigt enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 5 nämns sju grupper 

som omfattas av särskilda bestämmelser, där både ”äldre” och ”missbrukare” nämns. I 5 kap 9 

§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskrivs att missbrukare ska få den vård den behöver för att 

komma ur sitt missbruk. Vidare står det i 5 kap 4-6§§ att äldre ska få leva ett värdigt liv, känna 

välbefinnande och under trygga förhållanden få en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

(SFS 2001:453) 

Socialstyrelsens ”nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende” (Socialstyrelsen, 2017, s.14) tar upp att det inte finns specifika riktlinjer angående 
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äldre med missbruk. Men det framkommer att det är viktigt med samverkan mellan 

beroendevård och äldreomsorgen. 

I den här uppsatsen kommer situationen i två kommuner att undersökas utifrån 

yrkesverksamma inom området för missbruk och äldreomsorg för att se hur den aktuella 

samverkan kring gruppen äldre med missbruk ser ut. Kommunerna i uppsatsen har enligt 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2018 – Missbruk och beroendevård båda aktuella riktlinjer 

för samverkan mellan äldreomsorg och missbruk (Socialstyrelsen, 2018, s.1) Botkyrka 

kommun med 92 000 invånare (Botkyrka, 2018) och Haninge med 88 000 invånare (Haninge, 

2018) ligger båda i Stockholms län och är belägna söder om Stockholm, är de utvalda 

kommunerna. I de båda kommunerna är gruppen äldre missbrukare en fråga för två olika 

förvaltningar, Socialförvaltningen med ansvar för missbruk och Vård och 

omsorgsförvaltningen/Äldreförvaltningen som ansvarar för omsorg för personer över 65 år. 

 1.2 Problemformulering 

Gruppen äldre ökar i Sverige, gruppen äldre med missbruk likaså och medellivslängden är 

högre än någonsin. (Folkhälsomyndigheten, 2018) För att Sverige ska kunna bibehålla eller 

stärka sin välfärd och kunna hantera gruppen äldre missbrukare i framtiden kommer det krävas 

välfungerande, väl samverkande myndigheter. I det fall Sveriges kommuner och/eller 

myndigheter inte lyckas samverka kring denna grupp riskerar kostnaderna och det mänskliga 

lidandet för både individ och samhälle att bli enorma.  

1.3 Syfte och Frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare, biståndshandläggare (framöver 

benämnda handläggare eller medarbetare) och enhetschefer upplever samverkan mellan 

äldreomsorgen och vuxenenheten i arbetet med äldre missbrukare för att tydligare förstå vad 

som upplevs vara av vikt för en funktionell samverkan, som leder till bäst resultat både för 

individ och myndigheter. 

 

Denna studie kommer att utgå ifrån tre frågeställningar:  

1. Hur beskriver medarbetare på socialtjänsten respektive äldreomsorgen sina erfarenheter 

av att samverka kring gruppen ”äldre missbrukare”? 

2. Vilka förutsättningar uttrycks vara av betydelse för samverkan mellan organisationerna?  

3. Hur upplever informanterna samverkan mellan de två verksamheterna?  
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1.4 Avgränsningar   

Den här studien är begränsad till att undersöka hur yrkesverksamma inom två olika områden 

som arbetar med gruppen äldre missbrukare upplever samverkan inom den kommun de är 

verksamma inom.  

Av etiska skäl kommer denna studie att utgå från de yrkesverksammas upplevelse 

och inte de enskilda äldre som har behov av hjälp och stöd från båda verksamheterna. Beslut 

om denna avgränsning är tagen i samförstånd med handledare. Vidare är det utifrån uppsatsens 

frågeställning om samverkan mellan verksamheter relevant att valet av respondenter blir de 

som arbetar med målgruppen dagligen, och inte målgruppen själv. Avgränsningen till antalet 

intervjuer samt kommuner är för att kunna göra en djupare analys utifrån en hanterbar mängd 

för uppsatsens storlek och ensamma författare.  

1.5 Studiens centrala begrepp  

1.5.1 Äldre    

I denna studie kommer gruppen benämnd äldre att vara individer över 65 år.  

Båda kommuner som i denna studie undersöks har 65 år och äldre som åldersgräns för att få 

tillgång till äldreomsorg enligt deras hemsidor. (Botkyrka.se & Haninge.se)  

   

1.5.2 Missbruk, beroende och missbrukare  

I den här studien är definitionen av missbruk och beroende inte tydligt fastställd då det handlar 

om de som aktualiserats på vuxenenheten samt de som äldreomsorgens medarbetare bedömer 

ha problematik med missbruk eller beroende.  

 

1.5.3 Äldre missbrukare  

I uppsatsen är fokusgruppen äldre missbrukare, vilket är en sammanslagning av de två tidigare 

nämnda begreppen.  

 

1.6 Disposition   

Uppsatsen är 6 kapitel. I denna uppsats kommer disposition ske enligt följande, det här kapitlet 

(1) redovisar för bakgrunden till studien, dess relevans och vad studien ska undersöka. Nästa 

kapitel (2) tidigare forskning redogör för forskning inom forskningsområdet. Efterföljande 

kapitel (3) teori redogörs för studiens teoretiska ansats. I fjärde kapitlet (4) metod görs en 
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genomgång av uppsatsens metod, hur uppsatsen insamlat resultat och analyserats. I femte 

kapitlet (5) redogörs uppsatsens resultat och analys. I det avslutande kapitlet (6) diskuteras 

studiens resultat och de slutsatser som dragits presenteras. Därefter presenteras förslag till 

vidare forskning, studiens möjliga förbättringsområden samt några avslutande reflektioner från 

författarens sida. Referenser och bilagor återfinns sist i uppsatsen.   

2. Tidigare forskning   
Avsnittet syftar till att tydliggöra vilken tidigare forskning som skett inom området och 

redogöra för forskningsfältet som denna studie fokuserar på. Nedan redogörs även för hur 

insamlingen av den tidigare forskningen skett samt var och hur författaren sökt. Forskningen 

som lyfts fram kategoriseras enligt tre teman, nämligen; ”äldre med missbruk”, ”samverkan” 

och ”case management-en produkt av avsaknad av samverkan”. 

För att finna relevant tidigare forskning användes Södertörns Högskolas databas 

Söderscholar samt Google-scholar. Först söktes efter svensk forskning. Genom av sökningar 

då utgångspunkten var olika kombinationer av sökord som ”äldre”, ”missbruk”, ”äldreomsorg” 

och ”samverkan”.  Även ord som alkoholmissbruk och olika åldersspann har används. Vid 

sökning för internationell forskning gjordes sökning på engelska. 

Då forskningen ska anses vara aktuell har sökningarna avgränsats till att välja ut 

forskning max tio år gammal. Så forskningen avgränsades till vad som publicerats mellan 2008 

och 2018. Den forskning som genom sökningarna togs fram har även referenslistorna används 

för att hitta relevant forskning. Den forskning som presenteras nedan har valts ut för att den 

anses vara mest relevant för studiens syfte och bidrar till att täcka den forskningsfält som 

undersöks.  

 

2.1 Äldre med missbruk    

2.1.1 Det allmänna läget 

Om man börjar i den generella forskningen kring äldre med missbruk, för att få en bild av 

problemets magnitud och vilka följdproblem som äldre med missbruk kan föra med sig finner 

man en intressant internationell studie av Jyrki Jyrkama och Laura Haapamäki; Äldre och 

alkohol (2008) som riktar in sig på situationen i de nordiska länderna.  

I studien avser Jyrkama och Haapamäki ”förstå de äldres alkoholbruk samt att 

utreda vilka bakgrundsfaktorer som kan förknippas med alkoholkonsumtionen bland äldre 

personer och den eventuella ökningen.” (2008, s.10) För att införskaffa underlag till sin rapport 
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mailade författarna ett stort antal forskare utvalda av NAD (Nordiskt center för alkohol- och 

drogforskning) samt diverse internetbaserade informationsbaser.  

Författarna inleder med att belysa situationen med den åldrande befolkningen i de 

nordiska länderna. Redan 2005 var exempelvis 23,4% av Sveriges befolkning över 60 år fyllda 

och författarna menar på att senast till år 2050 kommer över en tredjedel vara det. (Jyrkama & 

Haapamäki 2008, s.16) Författarna framför även att med en större andel äldre och därtill både 

en större andel friska och aktiva äldre samt sjuka äldre kommer samhällets syn på åldrande att 

förändras. Författarna resonerar kring framväxten av grupperingar med äldre, så som 

golfsällskap för äldre, fågelskådarsällskap för äldre men även grupperingar med äldre som 

tidigare under sitt liv konsumerat och fokuserat mycket på alkohol. Ålderdom kommer enligt 

författarna bli svårdefinierat och man kommer behöva tala om flera olika ålderdomar. (Jyrkama 

& Haapamäki 2008, s.18) Denna svåra kategorisering är någonting som finns redan i dagsläget 

då man börjat tala om äldre-äldre som en ny kategorisering av det som förr ansågs helt enkelt 

vara äldre.  

Författarna går sedan vidare till att presentera en bild av en i allmänhet sjunkande 

alkoholkonsumtion i vissa nordiska länder och en ökande i andra. (Jyrkama & Haapamäki 2008, 

s.19) För Sveriges del kunde man se ett växande alkoholproblem där dödsfall orsakade av 

alkohol, även i åldersgruppen över 65, ökat under de senaste två decennierna. (Jyrkama & 

Haapamäki 2008, s.25) I Finland och Danmark har alkoholbruket hos äldre ökat under lång tid 

och andelen helnyktra sjunkit. (Jyrkama & Haapamäki 2008, s.53) 

Baserat på ovanstående insikter lyfter författarna vikten av samarbete och en 

tydlig ansvarsfördelning mellan missbruksvården och välfärdens övriga institutioner, samtidigt 

som man påpekar att behovet av detta samarbete börjat uttydas först på senare år. (Jyrkama & 

Haapamäki 2008, s.49f) Författarna avslutar sitt sammandrag med en tydlig fråga, nämligen, 

”vilka följder får det för missbruksvården som verksamhet.”  

 

2.1.2 Äldre med missbruk kopplat till äldreomsorgen 

Avgränsar man forskningsområdet äldre med missbruk genom att koppla det även till 

äldreomsorgen så finner man två rapporter som angränsar till den problematik uppsatsen syftar 

till att belysa. I Evy Gunnarssons rapport Alkoholmissbruk och självbestämmande – en 

kartläggning av den svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med 

alkoholproblem (2013) samt i hennes efterföljande rapport tillsammans med Lis-Bodil Karlsson 

Äldre, alkohol och omsorgsbehov: Biståndshandläggare om arbetet med äldre personer med 

missbruksproblematik (2017) redogörs för arbetet med äldre missbrukare utifrån 
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äldreomsorgens perspektiv. Båda rapporterna utgår ifrån intervjuer med professionella 

verksamma inom äldreomsorgen, men inte missbruksvården. Syftet med den första av de 

angivna rapporterna, Gunnarssons egen rapport, är att ”få en uppfattning om den svenska 

äldreomsorgens, och framförallt hemtjänstens, förutsättningar för att bedriva ett arbete med 

äldre personer med missbruksproblematik, i första hand alkoholmissbruk.” Gunnarsson har 

använt sig av en telefonenkät för att få in svar från cheferna för biståndsenheterna respektive 

den kommunala hemtjänsten i Stockholms läns 25 kranskommuner. Svar inkom från en 

majoritet av de kontaktade, dock ej alla. (2013, s.229-231)  

Gunnarssons rapport visar att enligt informanterna i hennes undersökning framför 

nästan en tredjedel av biståndshandläggarna som tillfrågats att man upplever att det är 

ofta/vanligt med äldre som även har missbruksproblem. Motsvarande siffra för de tillfrågade 

kring hemtjänsten är strax under hälften, nämligen 42%. Över hälften av informanterna menar 

därtill att både hemtjänst och bistånd påträffar äldre med missbruksproblem, åtminstone ibland. 

Gunnarsson skriver även att en av informanterna i rapporten, en hemtjänstchef, uppger att äldre 

med missbruksproblematik är ett så pass vanligt problem att det diskuteras dagligen. 

(Gunnarsson 2013, s.233-234) Även om denna statistik inte är säkerställd eller kan bekräftas 

vara universell i hela riket förefaller förekomsten av äldre med missbruksproblem vara relativt 

vanlig, vilket aktualiserar uppsatsens frågeställning.  

Kopplar man den höga frekvensen av äldre med missbruk till det ytterligare 

resultat som Gunnarsson framför, nämligen att äldreomsorgen och då främst hemtjänsten endast 

i mycket liten grad har ett organiserat samarbete med missbruksenheter och sjukvården. (2013, 

s.234) Svaren sker precis som i frågan om förekomst av äldre med missbruk uppdelat i två, 

hemtjänst och bistånd. Enligt rapportens informanter är det endast 5% av hemtjänsten som 

menar sig ha ett organiserat samarbete med missbruksenheten och motsvarande siffra för 

biståndsenheterna en knapp fjärdedel. Drygt hälften av både hemtjänst och bistånd uppges dock 

enligt informanterna samarbeta med missbruksenheter i enskilda fall. (Gunnarsson 2013, s.235)  

Slutligen fastslår Gunnarsson även att det förefaller finnas en ansvarsförskjutning 

uppifrån och ned, där arbetarna som kommer närmast problematiken förväntas lösa den på egen 

hand, någonting som särskilt framkommer där kommunala riktlinjer inte finns. (2013, s.240) 

I rapporten skriven av både Gunnarsson och Karlsson syftar man till att ”få en 

bild av hur äldreomsorgens vardag ter sig i arbetet med äldre personer med missbruksproblem.” 

Gunnarsson och Karlsson har genomfört för sin rapport fokusgruppsintervjuer med totalt 23 

biståndshandläggare från 5 olika kommuner. (Gunnarsson & Karlsson 2017, s.47) 



7 
 

Gunnarsson och Karlsson menar i sin rapport att det föreligger stora utmaningar 

kring det ökande antalet äldre med missbruksproblem som även är i behov av omsorg. En del 

som lyfts fram som ett hinder för att möta den utmaningen är organisatoriska stuprör där 

ansvarsfördelning, målbilder och budgetansvar bidrar till ett försvårat samarbete mellan 

äldreomsorg och missbruksenheter. (Gunnarsson & Karlsson 2017, 54) Ett bristande samarbete 

blir särskilt allvarligt eftersom även om äldreomsorgen har ansvaret för den äldres omsorg och 

i viss mån hälsa, ansvarar den inte för att hantera missbruk och saknar därför i stort utbildning 

och kunskap kring äldre med missbruksproblematik. Denna kunskapslucka omfattar även ofta 

vilka möjligheter missbruksenheterna har att hjälpa, samt hur man bäst går till väga för att hjälpa 

den äldre få den hjälpen. Här menar Gunnarsson och Karlsson att en första förutsättning för 

bättre samarbete och en bättre situation för äldre missbrukare är ökade kunskaper inom vardera 

organisation om varandras förutsättningar, resurser och insatser.  

Avslutningsvis framför Gunnarsson och Karlsson att äldreomsorgen, och då 

särskilt hemtjänsten, möjligen bör börja behandlas som en komponent i missbruksvården, med 

för ändamålet specialiserade team fokuserade på just äldre med missbruksproblem. 

(Gunnarsson & Karlsson 2017, s.54f) Detta för att kunna utnyttja äldreomsorgens naturliga 

kontaktpunkter med kunskapen och möjligheterna att hantera missbruk som besitts av 

missbruksenheterna.  

 

2.1.3 Sammanfattning av tidigare forskning kring äldre med missbruk 

För denna uppsats kan konstateras av slutsatserna som förts fram i dessa rapporter och studie 

kan direkt påstås koppla an till uppsatsens fokus, det vill säga att;  

- andelen äldre ökar. 

- alkoholbruket förefaller öka hos de äldre.  

- det är vanligt förekommande att äldreomsorgens medarbetare är de som kommer i 

kontakt med/upptäcker äldre missbrukare,  

- den samverkan som sker mellan äldreomsorg och missbruksenheter sker främst 

fokuserade på enskilda fall och inte organiserat, 

- äldreomsorgens personal sällan har den utbildning och kompetens som krävs för att på 

egen hand hantera missbruksproblematik. 

 

Med dessa resultat i beaktande blir samverkan mellan förvaltningar eller enheter som 

hanterar, och i någon mån har delat ansvar över, äldre med missbruksproblem viktigt att studera 

vidare.  
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2.3 Samverkan 

Samverkan återfinns i många delar av både den offentliga och privata sfären. För organisationer 

kopplade till det offentliga kommer samverkan framförallt på tal när det handlar om enskilda 

individer eller områden som behöver insatser från flera olika organisationer för att målet ska 

kunna uppnås. Samverkan blir aktuellt för allt i från uppsatsens fokusområde, äldre med 

missbruk, till polismyndigheten och socialtjänst eller som i Nordström, Josephson, Hedberg 

och Kjellströms studie Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? (2016) ungdomar 

med behov av insatser från skola, socialtjänst och vården.  

Syftet med Nordströms med fleras studie är enligt författarna just att ”analysera 

professionellas erfarenheter av samverkan…” (Nordström, Josephson, Hedberg och 

Kjellströms 2016, s.41) och riktar in sig på forskningsfrågorna ”Vilka avväganden gör varje 

verksamhet mellan sin kärnverksamhet och samverkan…?” samt ”Vilka faktorer hindrar 

respektive främjar samverkan?” (Nordström et al. 2016, s.41) För att få svar på dessa frågor 

använde författarna sig av kvalitativ innehållsanalys av material insamlat från tolv 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna bestod av professionella inom hälso- och sjukvården, 

skolan samt socialtjänsten från tre kommuner i ett län i södra Sverige. (Nordström et al. 2016, 

s.42) Studien riktar in sig på samverkansmetoden SIP (Samordnad individuell plan) som 

konkret diskussionsämne. En SIP är en lagstadgad rättighet då en individ har behov av 

sammansatt stöd och samordnade insatser från både kommun och landsting. (Nordström et al. 

2016, s.38) 

I studien redovisar författarna för en utgångspunkt som upplevs finnas inom alla 

tre representerade organisationer, det vill säga hälso- och sjukvården, skola samt socialtjänst. 

Utgångspunkten är att huvudsakligt fokus ligger på den egna verksamhetens behov, resurser 

och självbestämmande. (Nordström et al. 2016, s.44)  

Hälso- och sjukvården menar författarna fokuserade på att medicinskt förebygga och behandla 

de med störst vårdbehov, samt redogör för synpunkter från övriga organisationer där man menar 

att hälso-sjukvården använder samverkansverktyget SIP som en tvångsåtgärd för att minska 

trycket på den egna verksamheten och få övriga organisationer att tillsätta åtgärder. (Nordström 

et al. 2016, s.45)  

På motsvarande vis lyfter författarna fram att socialtjänsten fokuserade på 

utredningar och åtgärder uppbackade av lagstiftning och nämndbeslut. Detta utredningsfokus 

medförde enligt författarna problem då övriga organisationer inte upplevde att socialtjänsten 

kunde leverera tillräckligt snabba åtgärder, vilket i sin tur resulterade i att socialtjänsten 
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upplevde sig belamrad med mer eller mindre beställningar från övriga organisationer. Slutligen 

redogör författarna för skolans utgångspunkt. Det vill säga att då skolan var organisationen med 

mest kontakt med individen i fråga uppfattar de problem tidigt, och vill se skyndsamhet i 

samverkan och omedelbara åtgärder. Författarna lyfter även skolans representanters frustration 

över upplevd långsamhet från övriga organisationer när samverkan ska ske och man upplever 

att kortare beslutsvägar behöver komma till. (Nordström et al. 2016, s.46) 

 

Här kan för uppsatsen intressanta likheter ses mellan skolans situation i denna studie och 

hemtjänstens situation i studier som redogjorts för tidigare i denna uppsats om äldre med 

missbruk; det vill säga rutinmässig direktkontakt med berörda individer men utan verktyg att 

på egen hand ingripa i större grad.   

Efter denna övergripande summering av organisationernas respektive 

utgångspunkter försöker författarna summera vilka faktorer som under gruppsamtalen angetts 

som samverkansfrämjande respektive hindrande.  

De hindrande faktorerna för samverkan som lyfts fram sammanfattas till ”olika 

mandat och behov, tvång till närvaro och insats, ifrågasättande och klander samt tidsramar och 

prioritering.” (Nordström et al. 2016, s.46)  

Gällande faktorn olika mandat och behov pekar man på en upplevd maktobalans mellan de 

olika samverkande organisationerna, där hälso- och sjukvårdens företrädare i form av läkare 

och barnpsykiatriker ansågs ha störst makt och status under SIP-mötena. Vidare förs det fram 

att samverkansverktyget SIP upplevdes användas av de olika organisationerna för att hävda sig 

mot övriga organisationer och framtvinga handling hos andra för att tillgodose den egna 

organisationens behov. (Nordström et al. 2016, s.46-47) 

Den hindrande faktorn tvång till närvaro och insatser tog sig form i att samtliga 

organisationers företrädare upplevde det positivt att den egna verksamheten kunde tvinga 

övriga organisationer till samverkansmöten, men samtliga såg det även som negativt att den 

egna organisationen kunde tvingas på samma sätt av övriga. Liksom i ovanstående faktor fördes 

även här fram att man därtill upplevde att organisationerna efter framtvingad närvaro på 

samverkansmötet försökte tvinga fram insatser från andra som den egna organisationen bedömt 

lämpliga. (Nordström et al. 2016, s.47-48) 

Faktorn ifrågasättande och klander grundar sig i en misstro gentemot övriga 

organisationer som är en del av samverkan, där författarna pekar på hur gamla revirstrider och 

dåliga erfarenheter av tidigare samverkan påverkat även nya och andra försök till samverkan. 

(Nordström et al. 2016, s.48) 
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Tids- och prioriteringskrav, den sista faktorn författarna lyfter fram, handlar om 

att de olika organisationerna alla prioriterade olika, både vad gällde samverkansfallen men även 

egna interna fall. De påtvingade samverkanstillfällena upplevdes ta tid från andra personer som 

ansågs ha större behov, samtidigt som organisationernas syn på vilken sorts behov och insatser 

som skulle prioriteras varierade stort. (Nordström et al. 2016, s.49) 

När författarna vänder blicken mot de främjande faktorerna för samverkan 

sammanfattar man dessa på samma sätt som de hindrande till fyra olika, nämligen; ”likartad 

tolkning av gemensamma avtal, ömsesidig respekt och kollegialt lärande, gemensam 

terminologi och dokumentation, samt intresse för samverkan” (Nordström et al. 2016, s.46)  

Gällande faktorn likartad tolkning av gemensamma avtal lyfter författarna en 

konsensus som upplevdes i fokusgrupperna om att utformningen av samverkansvektyget, i detta 

fall SIP:en, behövde präglas av samförstånd. Annars menar man att varje organisation gör sin 

egen tolkning av vad samverkan innefattar och innebär, någonting som kan leda till onödig 

frustration och sämre resultat. (Nordström et al. 2016, s.49-50) 

Den andra faktorn, ömsesidig respekt och kollegialt lärande ställer sig i kontrast 

till den hindrande faktorn ifrågasättande och klander. Här menar författarnas fokusgrupper att 

om samverkansmöten och arbetet omkring dem präglas av en respektfull hållning, samt en vilja 

att förstå och förklara andras respektive sin egen organisations verktyg och tankesätt bidrar det 

till en god samverkan och underlättar därtill för individerna organisationerna samverkar kring. 

(Nordström et al. 2016, s.50) 

Den tredje faktorn författarna anger som samverkansfrämjande är gemensam 

terminologi och dokumentation. Författarnas fokusgrupper menar på att svårförstådd 

terminologi som bara en eller några inom samverkan förstår försvårar och att en gemensam 

terminologi som kan förstås av alla, inklusive individen organisationerna samverkar kring är en 

nyckel. På samma sätt menar man att om endast en eller några av organisationerna har tillgång 

till dokumentation om vilka insatser som sker eller vilka bedömningar som gjorts, alternativt 

att alla sitter på delar av dokumentationen men utan helhetsbild, så försvårar det samverkan 

kraftigt. Det riskerar därtill att medföra dubbla eller felaktiga insatser. (Nordström et al. 2016, 

s.50-51) 

Slutligen framför man som sista samverkansfrämjande faktor helt enkelt intresse 

för samverkan. Man menar att om de olika organisationerna inte ser någon vinning i att 

samverka så faller samverkan, men om alla med gemensamma resurser och öppet sinne strävar 

efter att tillsammans lösa de problem som står i fokus så är förutsättningarna för en effektiv 

samverkan goda. (Nordström et al. 2016, s.51) 

sip:en
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2.3.1 Case management – en produkt av avsaknad av samverkan? 

Case Management definieras enligt Socialstyrelsen som ”en insats som samordnar vården för 

personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt 

liv som möjligt.” (Socialstyrelsen, u.å) men som numera även används vid 

beroendeproblematik.  

I The British Journal of Social Work skriver fem forskare om arbete med Case 

Management i studieartikeln The Case Management approach to protecting older people from 

abuse and mistreatment: Lessons from the Irish experiense (2015). Genom sin artikel vill 

forskarna belysa utvecklingen av socialt arbete, genom att analysera socialarbetares 

erfarenheter med att hantera fall av våld mot äldre i Irland. (O’Donnell, Treacy, Fealy, Loyons, 

Laffery 2015, s.1) Studien har inhämtat sitt material genom intervjuer med 18 erfarna case 

managementarbetare och sedan analyserat materialet genom en induktiv tematisk analys. 

(O’Donnell et al. 2015, s.1)  

Ur det analyserade materialet drar författarna slutsatser om att Case Management 

utgör ett dedikerat, nationellt försök att hantera den komplexa problematiken kring våld mot 

äldre. (O’Donnell et al. 2015, s.11) Metoden menar författarna är ett avancerat skydd från 

samhällets sida för att säkerställa den äldres tillgång till ekonomisk hjälp, omsorg, boende och 

juridisk assistans. (O’Donnell et al. 2015, s.11) 

Författarna menar dock att det finns ett flertal saker som är problematiska med 

metoden. Det huvudsakliga av dessa problemområden är tanken om klientens (det vill säga den 

äldres) förmåga att självständigt be om hjälp och begära rätt insatser, vilket är en grundläggande 

princip för metoden. Om denna förmåga inte finns på grund av okunskap, demenssjukdom eller 

liknande begränsas metoden kraftigt. Här menar författarna att lagstiftningen behöver 

förtydligas för att ge verktyg till socialarbetarna och skydda de äldre, samtidigt som man fortsatt 

värnar om självbestämmandet och individens integritet. (O’Donnell et al. 2015 s.12) 
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3. Teoretiska utgångspunkter   
Här presenteras den teoretiska ansatsen till uppsatsen som används för att analysera det 

insamlade materialet. Den teoretiska ansatsen utgår från samverkanteori och fördjupar sig på 

Axelsson & Axelsons förklaringsmodell.      

 

3.1 Val av teori   

Intresset för uppsatsens ämne uppkom utifrån hur olika verksamheter samverkar kring gruppen 

äldre med missbruk. Under processen av teorival har även andra teorier så som 

organisationsteori och kommunikationsteori studerats, men bedömts vara för övergripande för 

att vara av intresse för uppsatsen. Valet att utgå från samverkansteori och framförallt Axelsson 

& Axelssons förklaringsmodell grundar sig i att det underlättar arbetet att skapa effektiva 

analysverktyg för det insamlade materialet samt utgöra en förklaringsmodell för hur samverkan 

förvaltningarna sinsemellan kan bedömas.   

 

3.2 Allmän samverkansteori  

Samverkan är ett brett begrepp som kan ha många olika innebörder i olika sammanhang. En 

träffsäker beskrivning som täcker begreppets allmänna innebörd presenterar dock Kajsa 

Lindberg. Hen menar att samverkan handlar om att göra saker tillsammans med ett gemensamt 

syfte. (Lindberg 2009, s.5) Beskrivningen och teorin bakom den blir klart relevant för uppsatsen 

då olika parters ansträngningar för att uppnå ett gemensamt syfte är en grundläggande del av 

frågeställningen.  

 

3.3 Varför samverka? 

Behovet av samverkan har vuxit i takt med samhällsutvecklingen och den ökande graden av 

specialisering samt den medföljande fragmenteringen i ansvar och utförande. (Axelsson & 

Axelsson 2013, s.17) För att samverkan ska vara aktuellt finns nämligen ett implicit antagande 

om gränser som behöver överbyggas, oavsett om de är organisatoriska, ansvarsmässiga eller 

kunskapsmässiga. (Lindberg 2009, s.9). Utöver dessa formella hinder i form av gränser krävs 

naturligtvis även en bakomliggande orsak till varför dessa ska överbyggas och samverkan ska 

uppstå. Lindberg anger sex olika sådana bakomliggande orsaker, samt förtydligar vad som 

menas. Sammanfattar man dessa orsaker och förklaringar kan följande bakomliggande orsaker 

utläsas: (Lindberg 2009, s.34-37) 
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• Nödvändighet 

- Ex. påtvingat genom lagstiftning. 

• Asymmetri 

- Ex. genom att en organisation har makt över en annan och utnyttjar detta. 

• Ömsesidighet 

- Ex. samarbete grundad i en gemensam vilja att uppnå ett mål som inte är möjligt 

genom enskilda insatser. 

• Effektivitet 

- Ex. möjlighet att hålla nere kostnader eller utnyttja skalfördelar. 

• Stabilitet 

- Ex. för att minimera osäkerhet och skapa förutsägbarhet samt säkerställa tillgång 

till resurser och kritisk kompetens.  

• Legitimitet. 

- Ex. för att ge den egna organisationen legitimitet gentemot andra organisationer, 

genom att ”låna” good will som finns i den samverkande organisationen.   

 

Den bakomliggande orsaken till samverkan kan säkerligen underlätta eller försvåra 

själva arbetet, men utfallet och skillnaderna mellan dessa får undersökas i en annan uppsats.   

 

3.4 Främjande och hämmande faktorer för samverkan 

Om man tar ovanstående avsnitt i beaktande blir det relevant att se till vad det är som främjar 

eller hämmar samverkan och vilka faktorer som behöver finnas för att samverkan 

överhuvudtaget skall vara möjligt. Danermark menar att det finns tre olika övergripande 

faktorer, nämligen; kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, organisatoriska förhållanden 

samt regelverk. (Danermark 2000, s.12f). Gällande de kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorerna åsyftas här skillnader i de samverkande parternas bakgrunder och utbildning, samt 

ingångsvärden som kan medföra olika sätt att se på problemet som ska lösas. Ser man till de 

organisatoriska förhållandena rör det saker så som olika positioner och/eller olika intressen, 

eller ansvarsfördelning mellan de olika parterna. Exempelvis kan ingångsvärdet och målbilden 

för en biståndshandläggare på äldreomsorgsförvaltningen skilja sig mot en socialsekreterares 

på socialförvaltningen. Slutligen finns även regelverken som påverkande faktor, där 

lagstiftning, regler och ansvarsfrågor spelar in. (Danermark 2000, s.12.ff) 
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3.4.1 Hämmande faktorer 

Det blir relativt enkelt att föreställa sig hur de övergripande faktorer listade ovan som 

Danermark anger kan hämma samverkan. Otydlig organisation där ansvarsfördelningen inte är 

tydlig samt intressekonflikter över vilken budget som skall belastas, lagstiftning som förhindrar 

effektiv kommunikation och arbete på grund av sekretess och bristande förståelse för 

samverkanspartnerns expertis.  

Axelsson & Axelsson varnar även för risken att en samverkansprocess leder till 

ökad byråkrati och ökat fokus på administrativa uppgifter istället för på brukaren eller målet. 

De menar på att det ”kan vara lätt hänt att kravet på samverkan gestaltas i formaliserade 

processer som är både tidsödande och energislukande”. (2013 s.329) Även här blir exemplet 

med en biståndshandläggare och en socialsekreterare träffande.  

 

3.4.2 Främjande faktorer 

Gällande vad det är som främjar samverkan, med grund i sina tre övergripande faktorer, lyfter 

Danermark dock fram fem punkter som förutsättningar för en välfungerande samverkan.  

Dessa fem punkter är:  

• att samverkan har en tydlig och klar ledning 

• att samverkan har ett klart uttalat mål 

• att tillräckliga resurser ställs till förfogande 

• att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats 

• att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem utvecklats 

(Danermark 2000, s.47) 

Uppfyller man samtliga av dessa kriterier bör man således uppnå god samverkan 

och en god måluppfyllelse. Om den samverkan som efterfrågas däremot saknas i en 

organisation riskerar kritik att uppstå, exempelvis så som offentliga myndigheter allt oftare 

kritiseras för att ha en bristande helhetssyn där individer så kallat faller mellan stolarna. (s.17 

Axelsson & Axelsson)  

Samverkan och konsten bakom den förefaller således vara av största vikt. 
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3.5 Det teoretiska perspektivets applicering på uppsatsen  

För att kunna applicera det samverkansteoretiska ramverket på uppsatsen har en modell av 

Axelsson och Axelsson valts ut. Modellen har valts då den på ett tydligt sätt knyter an till 

uppsatsens syfte och frågeställning, genom att möjliggöra en bedömning av huruvida 

samverkan faktiskt förekommer. Därtill utgör modellen ett verktyg som förenklar utformningen 

av uppsatsens intervjufrågor samt gör det möjligt att utläsa var i de undersökta organisationerna 

integrationen, och därmed enligt modellen även samverkan, möjligen brister. Gällande 

begreppet integration används i denna uppsats Svenska akademiens ordlistas definition, det vill 

säga att ”olikartade delar har förts samman till en helhet”. 

 

3.5.1 Axelsson och Axelssons modell om vertikal och horisontell integration 

Axelsson och Axelsson har gemensamt utformat en modell för att härleda huruvida det faktiskt 

förekommer samverkan mellan organisationer. Modellen tar sig formen av en matris där fyra 

olika integrationsformer lyfts fram som avgörande. (2013, s.19) 

De fyra olika integrationsformerna bygger på olika grader horisontell respektive 

vertikal integrering och samspelet däremellan. När det gäller vertikal integrering menar 

Axelsson och Axelsson att det rör sig om hur man ovanifrån styr och kontrollerar nedåt inom 

en verksamhet eller organisation i ett hierarkiskt system, medan det när det kommer till den 

horisontella integreringen rör sig antingen om en marknadsmässig konkurrens mellan aktörer, 

alternativt frivilliga kontakter och kommunikation aktörer sinsemellan i form av ett nätverk. 

(Axelsson & Axelsson 2013, s.19) Inom vilken kategori, eller integrationsform, 

organisationerna hamnar beror alltså på hur väl integrerade man är horisontellt respektive 

vertikalt.  

Axelsson och Axelsson presenterar de fyra integrationsformerna som; 

samordning, samverkan, konkurrens och samarbete. (Axelsson & Axelsson 2013, s.19) När 

man sätter dessa fyra former i en matris kopplade till grad av vertikal respektive horisontell 

integrering ser resultatet ut så som nedan, i figur 1; 
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+ Samordning Samverkan 

- Konkurrens Samarbete 

Figur 1 ”Fyra renodlade integrationsformer med olika grader av vertikal och horisontell 

integrering” (Axelsson & Axelsson 2013, s.19) 
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Författarna menar med denna matris och modell på att; 

 

• Samordning präglas av en hög grad vertikal integrering och en låg grad horisontell 

integrering. Samordningsformen av integration förekommer i hierarkiska 

organisationer, där beslut om integration fattas högt uppe i organisationen för att 

sedan implementeras längre ned. Författarna lyfter upp som exempel byråkratiska 

mekanismer för styrning och kontroll. (Axelsson & Axelsson 2013, s.19) 

• Konkurrens präglas av både en låg grad vertikal och horisontell integrering, där lite 

eller ingen hierarkisk styrning eller kontakt finns mellan aktörerna. Här lyfter 

författarna upp den fria marknaden som exempel. (Axelsson & Axelsson 2013, s.19) 

• Samverkan präglas av en hög grad av både vertikal och horisontell integrering. 

Genom både en tydlig styrning inom hierarkin men även frivilliga 

nätverkssamarbeten kan denna, enligt författarna, komplicerade integreringsform 

uppnås. Som exempel pekar man på hur man ovanifrån kan ange vissa ramar för 

frivilligt samarbete på lägre nivåer. (Axelsson & Axelsson 2013, s.20) 

• Samarbete präglas av en hög grad av horisontell integrering och en låg grad av 

vertikal integrering. Författarna lyfter exempel om gränsöverskridande 

arbetsgrupper där integreringen bygger på en vilja att arbeta tillsammans. (Axelsson 

& Axelsson 2013, s.20) 

 

Summerar man Axelsson och Axelssons teoretiska modell kring vertikal och horisontell 

integration och ser till hur den kan appliceras på uppsatsen landar man i ett antal slutsatser.  

För att utröna huruvida samverkan faktiskt förekommer mellan äldreomsorgen och 

missbruksenheterna i de utvalda kommunerna bör man utreda huruvida biståndshandläggarna 

och socialsekreterarna upplever att de har ett aktivt och frivilligt samarbete sinsemellan, 

samtidigt som det finns instruktioner och ramverk för det frivilliga samarbetet ovanifrån i 

organisationerna. Trots att modellen ovan kräver en något subjektiv bedömning av vilken grad 

av integrering som föreligger på de olika skalorna bör man med modellen kunna få en 

någorlunda rättvis bild av om samverkan är etablerat mellan organisationerna, eller om det 

snarare rör sig om samarbete, samordning eller rent av konkurrens.  
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4. Metod och material 
I metodavsnittet kommer förförståelse, material och urval, metodval, intervjuernas 

tillvägagångsätt, analysmetod, kvalitet och tillförlitlighet samt etiska överväganden att 

redogöras för. Syftet med detta avsnitt är att bidra till transparens och förklara hur det insamlade 

materialet valts, tillkommit, behandlats och analyserats.   

 

4.1 Förförståelse   

Sedan september 2018 har jag arbetat på Vuxenenheten i Haninge kommun med individer med 

missbruksproblematik. Där har jag vid enstaka tillfällen stött på både problematik och bra 

erfarenheter kring samverkan med äldreomsorgen. Där av finns en förförståelse om 

komplexiteten vid samarbetet kring den enskilda individen. En förförståelse finns kring hur 

samverkan sker i Haninge kommun. Då dagligt arbete och undersökning inte är desamma samt 

att det är kollegor med längre erfarenhet som används för förståelsen har valet ihop med 

handledare gjort att det är möjligt att genomföra intervjuer samt undersökning på min 

arbetsplats.  

 

4.2 Metod    

Denna uppsats använder sig av kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer som metod 

för att kunna utröna hur socialsekreterare och biståndshandläggare upplever samverkan sina 

förvaltningar sinsemellan, samt vilka faktorer som påverkar denna samverkan och i vilken mån 

den befintliga eller saknade samverkan påverkar deras arbete. 

Valet att använda kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer som metod 

för uppsatsen grundar sig i forskningsfrågornas utformning och ansats.  Frågorna riktar in sig 

på att förstå samt att finna förklaringar och samband utifrån två gruppers upplevelser, snarare 

än att försöka mäta hur mycket samverkan som förekommer. Detta då det skulle bli komplicerat 

att på ett hållbart sätt konstruera en graderingsskala eller mall för välfungerande samverkan, 

bland annat eftersom tillgången till uppgifter om samverkansarbete kring individer behandlas 

som sekretessuppgifter. Därtill skiljer sig sättet de kommunala förvaltningarna redovisar, 

rapporterar och dokumenterar uppgifter av den karaktär som i sådant fall skulle vara aktuella 

för uppsatsen så pass mycket att några kvantifierbara uppgifter skulle vara svåra att finna. Därav 

har ett kvantitativt förhållningssätt, som främst lämpar sig för frågeställningar kring hur mycket, 

hur många eller hur vanligt någonting är, (Trost 2010, s.32) valts bort. Det kvalitativa 

förhållningssättet anammar istället ett tolkande synsätt, och lägger vikt vid hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. (Bryman 2011, s.40f.) Kvalitativ forskning lämpar 
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sig därför väl för att just förstå resonemang, upplevelser och att finna mönster, (Trost 2010, 

s.32) vilket är vad uppsatsens forskningsfrågor riktar in sig på att göra. Därav har uppsatsen 

antagit ett kvalitativt förhållningssätt.   

När det gäller valet att inrikta sig på semistrukturerade intervjuer istället för någon 

annan kvalitativ metod härleds även det till forskningsfrågorna. Intervjuer, och då särskilt 

semistrukturerade sådana, kan med fördel användas för att förstå och finna teman i samvaron 

hos den eller de intervjuade. (Kvale & Brinkman 2014, s.45) Fokus bör ligga på nyanserade 

beskrivningar om specifika situationer eller teman och ge ett relativt djupgående material 

(Kvale & Brinkman 2014, s.47) som man därefter kan tematisera och analysera, vilket på ett 

gott sätt hjälper till att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Anledningarna till att intervjuerna 

hålls semistrukturerade är att det för uppsatsens frågeställning är önskvärt att få ett djupgående 

underlag, där de intervjuade gärna får komma med utförliga svar och nya perspektiv. (Bryman 

2011, s.413) Vid en strikt strukturerad intervju riskerar en att gå miste om viktiga detaljer och 

oförutsedda sidospår som kan vara relevanta, och i en helt öppen intervju riskerar man istället 

att inte få svar på alla frågor man önskar samtidigt som de olika intervjuerna kan skilja sig så 

pass kraftigt åt att inga tydliga teman kan utläsas. (Bryman 2011, s.413) 

Utöver intervjuer har även bland annat källstudier, fokusgrupper och deltagande 

observationer övervägts. Dessa tre hade var och en kunnat bidra med intressant analysunderlag, 

men har alla valts bort av flera skäl.  

Källstudier skulle exempelvis kunna bidra med en intressant inblick i hur de olika 

förvaltningarna kommunicerar med varandra och journalför internt. Även potentiella riktlinjer 

för samverkans utformning mellan förvaltningarna hade kunnat vara intressanta att studera. 

Denna metod valdes dock bort då huvuddelen av det material som skulle vara av intresse för 

studien rimligen är sekretessbelagt.  

Gällande metoden deltagande observationer valdes även detta bort då uppgifterna 

som hanteras av bägge förvaltningar är av sådan känslig art att obehöriga inte tillåts handskas 

med dem eller närvara vid arbete där uppgifterna diskuteras. Därtill bör en sådan studie 

genomföras under en längre tid för att ge ökad förståelse och resultat (Bryman 2011, s.378) 

vilket dessvärre inte bedömts möjligt inom ramen för denna uppsats.  

Slutligen valdes även fokusgrupper bort som metod, även om det hade kunnat 

vara ett alternativ för att besvara forskningsfrågorna. Om uppsatsen använt sig av fokusgrupper 

hade helt klart intressant och relevant material kunnat införskaffas, beroende på 

fokusgruppernas utformning. Exempelvis hade ett antal representanter från bägge förvaltningar 

kunnat intervjuas om samverkan dem sinsemellan vilket hade kunnat skapa både diskussion 
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och visat intressanta reaktioner kring påstående om varandra. (Bryman 2011, s.446f) Det hade 

dock kunnat leda till osämja mellan förvaltningarna, alternativt att de intervjuade förskönade 

sina upplevelser för att inte förolämpa sina kollegor. Alternativt hade fokusgrupper med 

samtliga representanter från vardera förvaltning i vardera kommun kunnat intervjuas samtidigt 

men separat, vilket troligtvis skulle ge goda resultat. Dock bör nämnas att även här riskerar de 

intervjuade att försköna sina upplevelser av oro för att förolämpa kollegor. Huvudsakligen 

valdes dock denna orsak bort då det var omöjligt att inom uppsatsens tidsram finna en tid då 

samtliga intervjuobjekt kunde närvara samtidigt.  

Därav valdes alltså intervjustudie som metod.  

 

4.4 Material och urval  

4.4.1 Material  

Materialet som införskaffats i form av intervjuer består av totalt tolv intervjuer. Från Haninge 

och Botkyrka kommun har två handläggare samt en gruppchef från socialtjänsten och 

äldreomsorgen intervjuats. Fyra av de tolv intervjuade har angivit att de är män och resterande 

åtta har angett att de är kvinnor. Samtliga intervjuer genomfördes på den intervjuades 

arbetsplats och väl avskilt från andra människor. Intervjuerna utgår ifrån den intervjuguide som 

utgör Bilaga1, men då intervjuerna hållits semistrukturerade följer intervjuerna inte exakt 

samma frågemönster. 

Då intervjuerna är relativt omfattande i längd och innehåll, samt målgruppen 

svårtillgänglig bör det anses vara ett tillräckligt omfattande underlag för denna uppsats.  

 

4.4.2 Urval 

Urvalet har i huvudsak skett i två delar. Först har kommunerna Haninge och Botkyrka valts 

mestadels genom ett bekvämlighetsurval, då kommunerna valts för att de ligger geografiskt 

nära uppsatsskrivarens lärosäte samt varit villiga att tillhandahålla intervjupersoner. (Bryman 

2011, s.435) Därtill har bägge kommuner en liknande struktur när det kommer till 

ansvarsfördelningen av missbruks- och äldrefrågor då de handhas av två olika förvaltningar, 

vilket gör frågan om samverkan mer relevant. Haninge tillfrågades sist av de kommuner som 

angränsar till Södertörns Högskola, då uppsatsskrivaren förvärvsarbetar där under uppsatsens 

produktionstid. Här kan konstateras att vissa svagheter med urvalsmetoden föreligger, då 

urvalet skett relativt slumpmässigt, men då uppsatsens syfte inte är att skapa ett representativt 

eller strikt generaliserbart material, utan undersöka ett specifikt fenomen, har bedömningen 

gjorts att urvalet bör vara fullgott. (Bryman 2011, s.433) 
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När det kommer till intervjuobjekten har ett målinriktat urval, där personer som 

är relevanta för forskningsfrågorna kontaktats, (Bryman 2011, s.434) varpå ett kedjeurval har 

använts. Förfarandet har sett ut så att ansvarig enhetschef för respektive kommun och 

förvaltning så som angett på kommunens hemsida har kontaktats, och därefter har enhetschefen 

i fråga ombetts delta i studien samt förmedla kontaktuppgifter till två medarbetare vid enheten 

som också varit villiga att medverka. Enhetscheferna fick i första ledet information om studiens 

ämne och syfte, så att det var klargjort för dem och via dem för de utvalda medarbetarna. 

Kedjeurvalet i andra ledet har använts då det bedömdes vara svårt att få kontakt med enskilda 

anställda som ansvarade för de för uppsatsen relevanta områdena. (Bryman 2011, s.434) Risken 

med ett kedjeurval i detta läge är naturligtvis att enhetschefen kan ha valt att föra fram sina mest 

kompetenta eller nöjda medarbetare och inte en representativ person för den genomsnittlige 

medarbetaren, men huvudsakligen bör urvalet utgöra tillräckligt god grund för att ge inblick i 

och svar på forskningsfrågornas fokus. 

 

4.6.1 Transkribering  

Samtliga intervjuer spelades in med två telefoner för att säkra ljudupptagning och att materialet 

inte skulle av olyckshändelse försvinna innan det transkriberats. Intervjuerna har därefter 

manuellt transkriberats på dator för att så ordagrant som möjligt återfånga vad som sades. Varje 

respondent har tilldelats en akronym baserad på deras arbetsplats, deras yrkestitel och vilken 

ordning de intervjuades i. Exempelvis blir benämningen på den första respondenten som 

intervjuats från Haninges vuxenenhet och arbetar som enhetschef alltså HVE1 (Haninge, 

Vuxenenhet, Enhetschef, nummer 1), medan den sista som intervjuats från Botkyrkas 

äldreomsorg och arbetar som handläggare benämns BÄH2 (Botkyrka, Äldreomsorg, 

Handläggare, Nummer 2).  Materialet raderades efter transkribering av respekt för den enskilda 

respondenten.  

 

4.6 Analysverktyg  

Uppsatsen applicerar en tematisk analys av materialet. Enligt Bryman är den tematiska analysen 

ett av de vanligaste angreppsätten för att hantera kvalitativa data. (2011, s.528) För att förenkla 

analysen av ett relativt omfattande transkriberat material, samt säkerställa att analysen fokuserar 

på det som är relevant för forskningsfrågorna så kommer tillvägagångssättet Framework, en 

matrisbaserad metod som är till för att ordna och syntetisera data, att användas. (Bryman 2011, 

s.528) En aspekt som kan innebära både en fördel och nackdel med att analysera data på detta 

sätt är att stort fokus läggs på viss data medan annan negligeras. (Yin 2007, s.140) Med stöd av 
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den tidigare redogjorda teorin och Axelsson och Axelssons teoretiska modell om integrering 

(Axelsson & Axelsson 2013, s.19) samt en grundlig genomläsning av materialet har ett antal 

centrala teman och subteman identifierats. (Bryman 2011, s.528)  

För att svara på frågan om hur handläggare på socialtjänsten respektive 

äldreomsorgen upplever samverkan mellan sina förvaltningar används de fyra variabler som 

Axelsson och Axelsson presenterar i sin modell. (se figur 1) Det centrala temat kring denna 

frågeställning har ur materialet identifierats som integreringsgrad och variablerna fångar väl in 

de fyra olika subteman som funnits i materialet när det kommer till denna frågeställning. (se 

figur 2 samt bilaga 3) 

 

Figur 2 Analysmatris ”Upplevd samverkan” 

 

När det kommer till att besvara frågan om vad som är av betydelse för en 

välfungerande samverkan har påverkande förutsättningar utgjort det centrala temat, där 

kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, organisatoriska förhållanden samt regelverk 

identifierats som subteman, som i sin tur finner styrks av Danemarks teorier om vad som 

påverkar samverkan. (Danemark 2000, s.12f) Utformningen av denna Frameworkbaserade 

matris kan ses i Figur 3.  

 

 Kunskap/förklaring Organisatoriska Regelverk 

Respondent    

Figur 3 Analysmatris ”Förutsättningar för samverkan” 

 

4.6 Studiens kvalitet och tillförlitlighet  

Då uppsatsen antar en kvalitativ metod med intervjuer som främsta verktyg uppstår en 

frågeställning om vad för vikt som kan läggas vid resultaten samt huruvida det blir applicerbart 

i andra sammanhang. Här kan konstateras att då uppsatsen inte eftersträvar en allmän 

generaliserbarhet i sina resultat utan snarare en ökad förståelse för ett fenomen samt 

möjligheten till fortsatta studier och verksamhetsutveckling, fungerar metoden utmärkt.  

Gällande reliabiliteten i undersökningsmetoden kan konstateras att med ett väl bearbetat 

intervjuschema och om tiden mellan intervjuerna inte är alltför lång bör reproducerbarheten 

 Hög vertikal 

integration 

Låg vertikal 

integration 

Hög horisontell 

integration 

Låg horisontell 

integration 

Respondent     
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vara relativt god. (Kvale 2014, s.295) Svaren som informanterna lämnar i sina intervjuer bör 

inte förändras markant beroende på vem som leder intervjun och om frågorna är välformulerade 

bör de inte medföra ändrade svar under intervjuns gång. 

Vad gäller validitet faller även här forskningsresultatets styrka på 

intervjuschemats utformning, då det inom kvalitativ forskning handlar om att de facto 

undersöka och få fram resultat kring det man från början avsåg att undersöka. (Kvale 2014, 

s.296) Genom att säkerställa frågornas utformning så att svaren som erhålls direkt relaterar till 

den förbestämda frågeställningen bör alltså en god validitet kunna uppnås.  

Då denna studie anses vara en fenomenologisk grundad forskning är inte 

objektivitet det viktigaste för studiens resultat då det är det subjektiva som undersöks. Därför 

görs ingen bedömning huruvida upplevelsen informanterna har är riktig. (Justesen & Mik-

Meyer 2012, s.56)   

 

4.7 Forskningsetik och etiska övervägande   

I denna del av uppsatsen lyfts de forskningsetiska dilemman som uppstått. Enligt 

Vetenskapsrådet ställs det krav på forskaren om att föra en korrekt och etiskt god forskning 

både jämtemot de som ingår i forskningen, den berörda gruppen samt forskningen. 

(Vetenskapsrådet 2017, s.8) 

Vetenskapsrådet lyfter i sin skrift Forskningsetiska principer fyra huvudkrav när 

det kommer till forskningsetik, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002 s.3)  

Gällande informationskravet anges att ”Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002 s.7) 

Inför samtliga intervjuer kopplade till denna uppsats har de intervjuade blivit informerade om 

syftet med intervjun och uppsatsen, hur materialet och deras uppgifter kommer hanteras samt 

att de deltar på frivillig basis och därmed kan välja att avbryta intervjun när som helst.  

Efter denna information har ett skriftligt samtycke inhämtats (Bilaga 2), för att uppnå 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s.9)  

För att uppnå konfidentialitetskravet, det vill säga att ”uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet 2002 s.12) har uppgifter om varje tilldelad intervjuperson tilldelats en 

akronym och inspelat material raderats omedelbart efter transkribering. Fram till transkribering 

har det förvarats i en låst telefon, som endast uppsatsskrivaren har tillgång till. Slutligen har 
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informationen som kommit uppsatsskrivaren till del endast brukats för att kunna upprätta denna 

uppsats. Informationen har inte kommit någon annan till del, och har inte heller använts för 

något annat syfte, varför nyttjandekravet bör anses uppfyllt. (Vetenskapsrådet 2002 s.14) 

Enligt Kvale och Brinkman finns det även flertalet etiska frågor när man använder 

intervjuer som forskningsverktyg. För denna uppsats blir bland annat frågan om tematisering 

(2014, s.99) viktig att begrunda då resultaten kan användas för att kritisera verksamheten i de 

undersökta kommunerna, men skall och bör användas för att uppfylla uppsatsens syfte nämligen 

en ökad förståelse och ett underlag för utveckling och vidare forskning. Därtill blir frågorna om 

intervjusituation och rapportering (Brinkman & Kvale, 2014 s.99ff) viktiga att ha i åtanke då 

informanterna kan uppleva en stressad situation när man förväntas prata om eventuella brister 

i arbetsgivarens verksamhet vilket kan påverka svaren och personens välmående och ett behov 

av tydlighet och ärlighet om att anonymiteten garanteras och att inga uttalanden förvrängs. 

Gällande rapporteringen skall man även ha i åtanke att en möjlig konsekvens av uppsatsens 

publicering kan bli ett minskat förtroende från målgruppens sida gentemot informanternas 

verksamhet, varför noggranna överväganden bör ske.  
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5. Resultat och analys   
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av det insamlade materialet. Avsnittet delas 

upp i två huvuddelar, som direkt kopplar an till forskningsfrågorna. Först kommer frågan om 

hur samverkan upplevs att analyseras med hjälp av analysverktygen i avsnittet ovan, och i den 

andra delen kommer frågan om vilka förutsättningar som främjar respektive hämmar 

samverkan att analyseras. Den första av dessa två huvuddelar delas i sin tur upp i tre 

underavsnitt; först presenteras resultaten från Botkyrka, därefter Haninge och slutligen görs en 

jämförelse och analys mellan kommunerna. De intervjuades citat kommer att betonas och 

kursiveras. Där endast delar av citat presenteras kommer det markeras med /…/.  

 

5.1 Upplevelser av samverkan (fråga 1 och 3)  

5.1.1 Botkyrka 

Resultaten som framkom av intervjuerna med respondenterna från Botkyrka ger en ganska 

tydlig bild av två förvaltningar där både den vertikala och horisontella integreringen upplevs 

vara låg. Bilden är därtill väldigt lik mellan de bägge förvaltningarna och ingen större skillnad 

går att utläsa mellan chefer och handläggare. Självklart finns det vissa indikationer på högre 

integrering både vertikalt och horisontellt, men de är kraftigt överskuggade av upplevelserna 

av låg integrering.  

Även om denna uppsats inte antar en kvantitativ hållning kan det vara av intresse 

för läsaren att känna till att under analysen av intervjuerna uppfattades tecken på hög vertikal 

integrering 5 gånger, låg vertikal integrering 11 gånger, hög horisontell integrering 10 gånger 

och låg horisontell integrering 31 gånger.  

Naturligtvis är antalet gånger respondenterna lyft åsikter som pekar mot en viss 

integreringsnivå inte det avgörande, utan vad de säger och hur de i stort beskriver sin 

upplevelse. Nedan kommer redovisas för vad respondenterna har lyft fram i sina intervjuer i 

enlighet med analysverktygets fyra subteman; hög respektive låg vertikal integrering samt hög 

respektive låg horisontell integrering. 

 

Hög vertikal integrering 

 

”/…/ det finns alltid i både rutiner, policy och överallt att vi ska samverka med andra enheter, 

och kan vi inte göra någonting ska vi hänvisa till rätt enhet." (BÄH1, 2019) 
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När det kommer till indikationer på upplevelser av att hög vertikal integrering 

förekommer är, som sades i början av detta avsnitt, exemplen få. Ovanstående citat summerar 

väl den bild som respondenternas upplevelse beskrivs under intervjuerna. Huvudsakligen 

beskriver respondenterna den allmänna serviceskyldigheten som myndigheter har, och inte 

mycket mer. En av respondenterna menar dock på att det finns dokument som beskriver ”/…/ 

vem som är ansvarig, vilken myndighet du kommer ifrån, vad har vi för mål och hur ska vi nå 

dem.” (BVH2, 2018) Samma respondent lyfter att det även finns riktlinjer för hur man ska 

samverka, oavsett vilka förvaltningar det gäller. (BVH2, 2018) En sista indikator, som välvilligt 

tolkat, kan peka på någon form av högre grad av vertikal integrering är att en handläggare 

påpekar att ”Jag vet att min chef har nämnt att ja, vi ska samverka liksom, det är bestämt” 

(BVH1, 2018) Sammanfattat ter sig respondenternas upplevelse av hög vertikal integrering vara 

ganska tunn.  

 

Låg vertikal integrering 

 

”Vi har haft en överenskommelse som har skrivits på av dåvarande socialchefen och 

dåvarande vård och omsorgschef. /…/ Den togs ur bruk för ett par år sedan och sedan dess 

har vi arbetat på min nivå, sektionschefsnivå för att försöka hitta skrivna överenskommelser. 

/…/ Så just nu mig veterligen finns det ingen påskriven riktlinje för det övergripande arbetet 

eller rutiner.” (BVE1, 2018) 

 

Så som citatet från enhetschefen på vuxenenheten klargör, så upplevs det inte 

finnas några direktiv eller någon ledning ovanifrån när det kommer till samverkansarbetet 

mellan förvaltningarna. Även om flera av respondenterna refererade till allmänna skrivelser så 

som beskrivits under analyspunkten för hög vertikal integrering, så finns det en allmänt 

bekräftad upplevelse om att det inte finns något försök från ledningen att styra verksamheterna 

i frågan. Enhetschefen på äldreomsorgssidan bekräftar chefen på vuxenenhetens upplevelse och 

berättar att ” vi har pratat upp nu ett nytt samarbetstillstånd, som kommer upphöra, för vi får 

inte ihop det, men vi har inte några formella riktlinjer.” (BÄE1, 2019) Handläggarnas 

upplevelser talar även sitt tydliga språk, där den ene från äldreomsorgen menar att ”Man jobbar 

mer aktivt, men inte utefter någon rutin” (BÄH1, 2019) och en annan från vuxenenheten 

konstaterar att ”/…/ i samverkan med äldre förvaltningen så blir det mer, åtminstone jag, eller 

vi tror jag, tar det fall för fall.” (BVH2. 2018) Sammantaget visar intervjuerna tydligt att 

respondenterna upplever en låg vertikal integrering.  
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Hög horisontell integrering 

 

”När vi får information om att någon har fått kontakt med den enheten, då är det ofta på 

medarbetarnivå." (BÄE1, 2019) 

 

En del indikatorer på upplevelser av hög vertikal integrering så som citatet från 

äldreomsorgens enhetschef ovan förekommer i respondenternas intervjusvar. Även 

enhetschefen för vuxenenheten anger att hen upplever att ”/…/ samarbetet löper främst genom 

individärenden.” (BVE1, 2018) En handläggare inom äldreomsorgen instämmer i upplevelsen 

och menar att "Vi samarbetar först på medarbetarnivå, med handläggarna, om vi inte får 

kontakt går vi till deras chefer." (BÄH1, 2019) 

Flera av respondenterna menar att samarbete och samverkan sker regelbundet 

men då oftast från fall till fall och mellan enskilda arbetare eller enhetscheferna. Kort sagt lyfts 

frågan om samverkan när det krävs för att hjälpa den enskilde men då görs det frivilligt av 

medarbetarna, vilket talar för en högre grad av integrering. Enhetschefen på vuxenenheten lyfter 

fram att det är åtminstone ett tjugotal personer under det senaste året, där personerna fått insatser 

från både vuxenenhet och äldreomsorgen. (BVE1. 2018) Sammanfattningsvis kan konstateras 

att respondenterna upplever vissa inslag av högre horisontell integrering men huvudsakligen på 

individnivå snarare än enhetsnivå.  

 

Låg horisontell integrering 

 

”Men samverkan fungerar generellt sett inte så bra mellan vår förvaltning och vård och 

omsorgsförvaltningen. Det är svårt att få tag på handläggarna, alltså rent praktiskt, de svarar 

inte i telefon och det tar lång tid innan de svarar på mail. De känns ganska svåråtkomliga. 

Det är inte bara jag som upplevt det utan det har vi pratat om här att det är det är många 

som har den känslan. (BVH1, 2018) 

 

I respondenternas intervjusvar framgår det oerhört tydligt att man upplever att den 

horisontella integreringen är oerhört låg. Samtliga respondenter redogör för flera exempel på 

hur samverkan på horisontell nivå brister och hur man upplever den allmänna inställningen till 

att samverka. En av respondenterna menar till och med att det är bra att man inte samarbetar, 

då hen reflekterar över ett tidigare försök till samarbete; ”det löstes upp…ja, man kom ju inte 
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till samsyn, så det var bra att det löstes upp.” (BÄE1, 2019) Samma respondent från 

äldreomsorgen konstaterar även att ”/…/ vi har fler personer med missbruk än vad vi 

samarbetar.” (BÄE1, 2019) och indikerar att samarbetsproblematiken är så svår att det 

påverkar brukare. En respondent från vuxenenheten pekar upprepade gånger på en upplevelse 

av att vara motarbetad av äldreomsorgen, vilket bland annat kommer till uttryck genom citatet; 

”/…/ så som vi upplever det nu är att de drar sig undan, drar undan mattan eller bara inte hör 

av sig och stjälper över det på oss.” (BVH1, 2018) En annan respondent från vuxenenheten 

upplever liknande problematik och menar på att ”/…/ det blir nog mycket det här 

stuprörsarbetet, där de fokuserar på mycket på sitt och vi mycket på vårt.” (BVH2, 2018) 

Detta stuprörsarbete dyker även upp i fler svar, och en handläggare från äldreomsorgen menar 

på att det kan bero på dålig kommunikation och information. (BÄH1, 2019) 

Sammanfattningsvis redogör samtliga respondenter för en väldigt tydlig bild där upplevelsen 

är att förvaltningarna knappt har någon grad alls av horisontell samverkan.  

 

5.1.2 Haninge  

I Haninges fall ger intervjuerna bilden av två förvaltningar som har en relativt låg vertikal 

integrering men ganska hög horisontell. Bilden spretar något, och då främst mellan de två 

förvaltningarna, men synpunkterna som lyfts fram återfinns hos så gott som samtliga 

respondenter. Under analysen av intervjuerna uppfattades tecken på hög vertikal integrering 8 

gånger, låg vertikal integrering 14 gånger, hög horisontell integrering 19 gånger och låg 

horisontell integrering 11 gånger. Liksom i avsnittet om Botkyrka ovan är det dock naturligtvis 

inte antalet gånger som avgör, utan vad som sägs och hur respondenterna har beskrivit sin 

upplevelse av samverkan. Nedan redogörs detta för på samma sätt som i avsnittet ovan, i 

enlighet med analysverktygets fyra subteman.  

 

Hög vertikal integrering 

”Här finns på alla nivåer, mellan nämnderna och förvaltningarna 

styrdokument, bestämmelser och pengaväxlingar, ja allt möjligt du kan 

tänka dig egentligen.” (HÄE1, 2018) 

 

Ovanstående citat från enhetschefen för äldreomsorgen är det klart tydligaste som 

pekar på en hög grad av vertikal integration, det vill säga tydlig styrning från ledningen, mellan 

äldreomsorgen och vuxenenheten i Haninge. Även vuxenenhetens chef lyfter fram att ”Det 

finns riktlinjer och formell uttalad struktur för samarbete mellan alla enheter/…/” (HVE1, 
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2018) Handläggarna från respektive förvaltning som intervjuats berör även de ämnet om 

styrning ovanifrån, och nämner förekomsten av framförallt riktlinjer. Handläggarna är dock 

generellt vagare när det kommer till detta ämne, och det framstår som att ledningens 

inblandning inte är särskilt märkbar i vardagsarbetet. Exempelvis menar en handläggare att ”Ja, 

det finns ju riktlinjer, (men) jag har inte själv behövt använda dem då samverkan fungerat och 

då behöver man ju inte gå till dokumenten/…/” (HVH1, 2018) En annan handläggare som 

diskuterar hur ett visst samverkansmoment går till och varför man gör på ett visst sätt svarar att 

”Jag vet inte, jag tror det är direktiv från vår ledning”. (HVH2, 2018) I bägge dessa citat från 

handläggarna framgår det att det finns någon form av inblandning från förvaltningens ledning, 

vilket får anses tala för en hög grad av integrering, även om det till synes verkar vara tydligare 

högre upp i förvaltningens hierarki.  

 

Låg vertikal integrering 

”/…/den är inte uppdaterad och inte heller implementerad.” (HVE1, 2018) 

Det som talade för en hög vertikal integrering var existensen av riktlinjer och 

styrdokument. Det som talar för en låg grad av integrering summeras något av citatet ovan, där 

enhetschefen på vuxenenheten menar på att även om det finns sådan styrning från 

förvaltningens ledning, så är den inte aktuell eller använd. Även enhetschefen för 

äldreomsorgen menar på att det saknas rutiner och ledning för samverkan mellan 

förvaltningarna på enhetsnivå, och att det finns en ovilja att diskutera och ta fram sådant från 

ledningen. (HÄE1, 2018) Denna upplevda ovilja att styra och komma med direktiv från 

ledningen talar för en låg grad av vertikal integrering, och förstärks även av handläggarna från 

respektive förvaltning.  

Handläggarnas upplevelser kring ledningens inblandning framgår bland annat genom 

citat som ”Det har varit ganska strukturlöst” (HÄH1, 2018) och ”Jag har inte läst in mig på 

styrdokument och sånt vet jag inte ens om det finns”. (HVH2, 2018) 

En annan intressant aspekt som framträder, och även det talar för en låg vertikal 

integrering, är att både chefer och handläggare menar att det finns tydlig ledning för samverkan 

mot andra förvaltningar, men inte riktigt mellan äldreomsorgen och vuxenenheten. Indikationer 

på detta finner man exempelvis i ”Tyvärr som jag sa har man inte byggt ut den här samverkan 

som man gjort på andra enheter genom att /…/ prata om rutiner eller struktur, för då hade man 

kanske kunnat samverka mer.” (HVE1, 2018) och ”/…/ på andra områden är det ju så att 
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rutinen finns och man vet hur det går till, men på just det här området blir jag osäker /…/” 

(HÄH1, 2018)  

 

Hög horisontell integrering 

”/…/handläggarna har själva tagit kontakt och strukturerat och själva byggt ihop 

samverkan/…/” (HVE1, 2018) 

 

Kommentarer som den ovan, samt andra som pekar på en hög grad av horisontell 

integrering genom att lyfta upplevelser om positiva, frivilliga kontakter enheterna sinsemellan 

är i Haninges fall det tydligaste huvudbudskapet från respondenterna. Intressant att notera är att 

vuxenenheten sticker ut i denna fråga och är klart tydligast med att betona de goda kontakterna 

med äldreomsorgen. Särskilt en av handläggarna lyfter att hen upplever att ”Vi har inte haft 

delade resurser men vi har hjälpts åt med att följa upp olika resurser/…/” (HVH1, 2018) samt 

att hen ”har ingenting att anmärka” (HVH1, 2018) eftersom hen anser att det råder ”god 

kommunikation och tydlighet, ja, bra samverkan” (HVH1, 2018.) Samma handläggare pekar 

också på att det verkligen rör sig om frivilligt samarbete mellan enheterna, och inte påtvingad 

sådan från ledningshåll; ”/…/ när samverkan fungerar och bägge parter är överens om hur 

samverkan ska se ut så är det inte något bekymmer, och då behöver man inte styrdokument.” 

(HVH1, 2018) Äldreomsorgens respondenter framför även de att samverkan är god, och betonar 

framförallt det vardagliga arbetet och kontakten (HÄH1, 2018) där man kan stötta varandra. 

Samma handläggare redogör även för att hen upplever att det är jätteskönt att kunna ha kollegor 

från vuxenenheten med sig vid möten med kunder, eftersom de kompletterar varandra så väl. 

(HÄH1, 2018)  

 

Låg horisontell integrering 

 

”Så, i min erfarenhet skulle jag säga att den medarbetarsamverkan du frågar om i min 

erfarenhet nästan är obefintlig.” (HÄE1, 2018) 

 

En respondent utmärker sig när det kommer till att uttrycka upplevelser om låg 

horisontell integrering, äldreomsorgens enhetschef. Citatet ovan ger uttryck för det, men en 

intressant aspekt är att hen verkar mena att det framförallt brister i engagemang från hens egen 

enhet; ”/…/ det är väldigt sällan vad jag upplever det att en handläggare från 
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äldreförvaltningen kontaktar en handläggare inom vuxenenheten.” (HÄE1, 2018) Denna 

upplevelse återspeglas inte hos handläggarna inom äldreomsorgen, men kan vara en möjlig 

förklaring till varför vuxenenheten framförallt varit de som angett en högre grad av hög 

horisontell integrering.  

Men även om den generella upplevelsen varit att integreringen på horisontell nivå 

är hög, har nästan samtliga respondenter haft synpunkter på tillgängligheten hos den andra 

enheten. Enhetschefen för vuxenenheten menar att det ”/…/ tog väldigt lång tid innan man fick 

en kontakt med äldreförvaltningen /…/” (HVE1, 2018) och en av handläggarna för 

äldreomsorgen anger att hen upplevt att ”När jag bokat möte med någon från missbruk, eller 

vad ni kallar enheten, vuxen, att det varit svårt att få tag på varandra.” (HÄH1, 2018)  

En annan upplevelse som lyfts av både äldreomsorgen och vuxenenheten är känslan av att den 

andra parten kan skjuta ifrån sig ansvaret. Äldreomsorgens enhetschef pekar på en upplevelse 

av att enheternas respektive insatser är lika mycket värda och att ”/…/ bara för att en person 

blir 65 betyder det inte att all problematik handlar om ålderdom /…/” (HÄE1, 2018) och en av 

vuxenenhetens handläggare upplever att hen ”/…/ har märkt att för äldreförvaltningen till 

exempel om någon tar ett återfall blir det ”nej, nu tillhör han er för det är ett pågående 

missbruk”/…/” (HVH2, 2018)  

 

5.1.3 Jämförelse 

När man jämför de upplevelser respondenterna i Botkyrka respektive Haninge redogör för 

framgår en hel del likheter men även många skillnader.  

En likhet som finns mellan kommunerna är att den vertikala integreringen upplevs 

vara låg. Även om det i Haninges fall finns fler indikationer på att ledningen har gjort försök 

att integrera förvaltningarna ovanifrån, så pekar så gott som samtliga respondenter på att 

direktiven ovanifrån inte efterlevs och att innehållet är ganska okänt. Här finner man också den 

största skillnaden mellan kommunerna, då om man endast ser till enhetschefernas svar i 

Haninge, så finns det åtminstone ett (visserligen inte åtföljt) ramverk för samverkan till skillnad 

från i Botkyrka. I Botkyrkas fall är upplevelsen tydligare, där flera respondenter menar att det 

funnits men inte längre finns någon vertikal integrering alls utöver övergripande direktiv om 

myndigheters serviceskyldighet. 

Synar man upplevelserna kring horisontell integrering framträder tydligare 

skillnader mellan kommunerna. Botkyrkas respondenter är samtliga mycket tydliga med att den 

upplevda horisontella integreringen är låg.  
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Respondenterna hänvisar framförallt till olika synsätt, otillgänglighet och i vissa fall menar man 

att det rentav finns en ovilja till samarbete. De få fall av samverkan och kontakt som 

förekommer sker på individnivå och endast när något annat alternativ inte kan identifieras. Här 

presenterar Haninge en klart annorlunda bild, även om många i Haninge också anger att det är 

mycket som är individbaserat. Respondenterna i Haninge och då särskilt från vuxenenheten, 

lyfter upplevelsen av hög horisontell integrering och pekar på god kommunikation och en vilja 

att arbeta tillsammans. Samtidigt återfinns precis som i Botkyrka vissa upplevelser om att det 

inte alltid är enkelt att få kontakt med varandra och att synsättet kan skilja sig åt ibland när det 

gäller behov och ansvar.  

Sammanfattningsvis uppvisar båda kommuner tecken på att vertikal integrering i 

huvudsak stannar på enhetschefsnivå om den finns, och att på horisontell nivå blir mycket 

personbundet, där kommunikation spelar en stor roll.  

 

5.2 Förutsättningar (fråga 2)  

Under detta avsnitt redogörs för vad som framgått vara förutsättningar för samverkan, baserat 

på respondenternas upplevelser. Resultaten från bägge kommuner presenteras gemensamt, och 

delas upp i analysmatrisens (Figur 3) subteman, då dessa huvudsakligen väl inrymmer vad som 

framgått av respondenternas upplevelse. Därtill är skillnaderna i vilka förutsättningar som lyfts 

fram mellan de båda kommunerna så små att det vore ointressant att särredovisa dem.  

 

5.2.1 Kunskap och förklaring 

Så som förklarat i avsnittet om teori menas med kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer 

skillnader i de samverkande parternas bakgrunder och utbildning, samt ingångsvärden som kan 

medföra olika sätt att se på problemet som ska lösas. Denna förklaring stämmer väl in på de 

förutsättningar som så gott som alla respondenter hade sitt huvudsakliga fokus på, även om 

uppsatsens författare nog anser att begreppet information och kommunikation tydligare ringat 

in vad som efterfrågas.  

Det är mycket tydligt är att alla respondenter på ett eller annat sätt lyfter fram 

vikten av kunskap, information och kommunikation, ofta kopplat till skillnader i de 

samverkande parternas bakgrund och utbildning.  
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”Man har väl en bristande insikt i vad de andra jobbar med. Jag har inte alls full koll på vad 

de har för skyldigheter eller möjligheter att hjälpa personer, och de har säkert inte heller helt 

koll på vad vi kan göra. Så det är väl det, att man inte har tillräcklig med kunskap om den 

andra myndigheten eller förvaltningens jobb.” (BVH2, 2018) 

 

Upplevelsen som förs fram ovan ekar som sagt hos nästan alla, där det talas om 

”/…/olika förväntningar för varandra och varandras mandat.” (BÄE1, 2019) och en önskan 

om att kunna ”/…/ utbilda varandra för att öka förståelsen och kvalitén /…/” (HÄE1, 2018).  

Utöver den kunskap som efterfrågas lyfter samtliga respondenter även en önskan 

om mer kommunikation och fysiska möten, just för att öka samförstånd och utbyta kunskap. 

Denna typ av direkt kommunikation framhålls mycket tydligt vara en viktig förutsättning för 

samverkan. Kontakt via mail och telefon upplevs inte vara tillräcklig och att ha ett ansikte på 

de man ska samverka med, menar respondenterna underlättar stort.  

 

”Då kan jag tycka att det, för samverkans skull, är viktigt att vi hela tiden uppdaterar oss på 

varandras områden, vilket det behöver finnas tid för. Att man presenterar sig och talar om 

vad man gör och så påminner man varandra om det emellanåt.” (HVE1, 2018) 

 

5.2.2 Organisatoriska 

Gällande de organisatoriska förhållandena rör det som tidigare angett saker så som olika 

positioner och/eller olika intressen, eller ansvarsfördelning mellan de olika parterna. 

Här har respondenterna framförallt framfört tankar om budgetproblematik och att det kan vara 

problematiskt med en otydlig ansvarsfördelning.  

 

”Det som alltid påverkar är ju givetvis pengar. Det handlar om placeringar och att man kan 

diskutera fram och tillbaka. Har inte upplevt det med äldreomsorgen, men det är där det kan 

bli bekymmer, när det handlar om resurser.” (HVH1, 2018) 

 

Så gott som alla respondenter berör någon gång under sin intervju upplevelsen 

om att resursbrist eller just otydlighet om vilken förvaltning som har ansvar leder till situationer 

där vuxenenheten å ena sidan ”/…/ hänvisar tillbaka personen till oss med ursäkten att den är 

över 65.” (BÄH1, 2019) och äldreomsorgen å andra sidan gör motsvarande genom att säga 

”/…/ nej, nu tillhör han er för det är ett pågående missbruk.” (HVH2, 2018) Grundat i detta 

framför flera respondenter därför att det hade varit främjande för samverkan med helt eller 
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större gemensamma resurser och att det ”/…/ skulle förmodligen vara lättare att enas om vi 

hade samma chef och samma plånbok.” (BVE1, 2018) Kortfattat är respondenternas upplevelse 

att det ”Överlag oavsett enhet är det en budgetfråga, att man alltid ska föra över och man vill 

inte riktigt ta ansvaret.” (HVH2, 2018) 

En slutlig förutsättning som upplevs vara av betydelse är en som egentligen berör 

alla listade subteman, och det är att det vore främjande för samverkan om det var en istället för 

två förvaltningar. Detta menar respondenterna skulle innebära både en fysisk närhet, ökad 

förståelse för varandras uppdrag samt minska vissa regelproblem som berörs nedan, och att man 

med detta kunnat ”/…/ ordnat resurser, personal och budget kring det.” (BVE1, 2018) 

 

5.2.3 Regelverk 

Slutligen har även så gott som alla respondenter berört regelverken som påverkande faktor, där 

enligt teorin lagstiftning, regler och ansvarsfrågor spelar in. 

 

”Det som försvårar, och det är alltid lättast att börja med för det är där man stöter på 

patrull, är ju att socialtjänsten är en ramlag, där vi har massa riktlinjer att förhålla oss till. 

Framförallt sekretessen” (HVE1, 2018) 

 

Huvudsakligen är det två regler som upplevs hindra en effektiv samverkan, och 

det är reglerna kring sekretess samt reglerna kring samtycke.  

Problematiken kring de bägge reglerna när det gäller samverkansförutsättningar 

är i stort de samma. Reglerna försvårar kommunikation mellan förvaltningarna och gör det 

svårare att ta hjälp av och uppmärksamma varandra på problem som behöver lösas och problem 

som kan vara på gång. En respondent framför just att bristen på samtycke i samband med 

reglerna kring detta medför att det är just ”Det som är svårt, att vi ibland inte har samtycke och 

kan inte kontakta andra enheter.” (BÄH1, 2019), och den meningen framförs även av en annan 

respondent som upplever att ”/…/ det utgör lite praktiska problem med samtycke och 

medgivande /…/” (BVH2, 2018) och resonerar kring hur mycket lättare det vore om 

informationen fick flöda fritt mellan alla som arbetade med samma person.  

En ytterligare problematik som lyftes, som inte direkt kopplar an till samverkan 

mellan förvaltningarna men ändå kan anses vara av intresse för uppsatsens syfte, är regelverket 

för vad som räknas som missbruk. Flera respondenter berör problematiken kring äldre som 

brukar alkohol, och i deras ögon har ett missbruk, men där det inte är fullt uppenbart att det 
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gällande regler nödvändigtvis är så. Särskilt inom äldreomsorgens respondenter upplevs en 

osäkerhet kring dessa regler och en respondent resonerar som följer; 

 

”Men det kan finnas en risk att de märker att någon som använder substanser eller alkohol 

fel inte nämner det, för man vet inte. När är det ett missbruk? Vad finns det för risker? Det är 

ju svårt att prata om, för man vill inte kränka eller trampa någon på tårna, men vi måste ju 

prata om det!” (HÄH1, 2018) 

 

6. Slutsats och diskussion   
I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras, och vissa slutsatser lyftas fram. 

Därtill kommer studien i sin helhet att diskuteras kort med fokus på möjliga 

förbättringsområden och förslag till framtida forskning. Avslutningsvis redogörs för en del 

personliga reflektioner kring arbetet.  

 

6.1 Upplevelser av samverkan 

Hur medarbetarna upplever samverkan mellan sina förvaltningar i respektive kommun när det 

kommer till äldre med missbruk har framträtt relativt tydligt. Gällande Botkyrka har det som 

sagt framkommit att både den vertikala och den horisontella integreringsgraden upplevs vara 

låg, det vill säga lite eller ingen hierarkisk styrning eller frivillig kontakt mellan aktörerna. 

Använder man Axelsson och Axelssons modell föreligger alltså inte samverkan mellan 

förvaltningarna utan snarare konkurrens. (Axelsson & Axelsson 2013, s.19) Denna slutsats 

finner stöd i ett av citaten som presenterats under avsnittet om låg horisontell integrering, 

nämligen ”/…/ så som vi upplever det nu är att de drar sig undan, drar undan mattan eller bara 

inte hör av sig och stjälper över det på oss.” (BVH1, 2018). Utfallet för Botkyrkas del ter sig 

därtill ganska naturligt om man ser till både den tidigare forskningen och teorin.  

Gunnarsson och Karlsson lyfter som tidigare berört att de noterat i sin rapport att 

det föreligger organisatoriska stuprör, otydlig ansvars- och budgetfördelning när det kommer 

till samarbete mellan äldreomsorg och missbruksenheter. Så är även fallet i Botkyrka. 

Botkyrkas respondenter redogör inte heller för starka upplevelser av de fem punkter Danermark 

redogör för om faktorer som främjar samverkan. (Danermark 2000, s.47) Upplevelser är att det 

saknas en tydlig ledning, där finns inte något klart uttalat mål, resurser saknas och de 

samverkande har klart olika synsätt och organisation. Även om utfallet i Botkyrkas fall tydligt 

passar in i Axelsson och Axelssons modell, och faktiskt verkar konkurrera snarare än samverka, 
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så är det ändå en glidande skala där ett mått av subjektiv bedömning sker. Inslag av horisontell 

integrering och samverkan på individnivå fanns, men på det stora hela uppfattade 

uppsatsskrivaren att samverkan i stort upplevdes vara obefintlig. 

Vänder man blicken mot Haninge är resultatet inte fullt lika tydligt, åtminstone 

kring den vertikala integreringen, men tillräckligt mycket talar för att den vertikala 

integreringen är låg och den horisontella hög för att uppsatsens författare ska våga dra slutsatsen 

att enligt Axelsson och Axelssons modell är det framförallt ett samarbete, snarare än samverkan 

som sker mellan äldreomsorgsförvaltningen och vuxenenheten. De organisatoriska stuprör och 

den otydliga ansvarsfördelningen Gunnarsson och Karlsson redogör för i sin rapport finns även 

i Haninge, men här upplever respondenterna att det till stor del överbryggats av medarbetarna 

på individnivå. Denna slutsats finner stöd i citatet;”/…/handläggarna har själva tagit kontakt 

och strukturerat och själva byggt ihop samverkan/…/” (HVE1, 2018).  

Intressant i Haninges fall är att man absolut kan påstå att det finns en hög grad av 

vertikal integrering eftersom styrdokument och liknande finns, men då det framförallt, och 

nästan uteslutande, är cheferna som känner till dessa är frågan om integreringen verkligen skett 

hela vägen i organisationen. Här har uppsatsskrivaren gjort bedömningen att det inte är 

tillräckligt för att graden av vertikal integrering ska anses upplevas vara hög, särskilt då de som 

huvudsakligen ska samverka inte känner till den.  

Ytterligare en intressant aspekt för Haninges del är att inte heller Haninge kan 

anses uppfylla särskilt många av Danermarks fem främjande faktorer för samverkan, även om 

målbilden upplevs vara tydlig och hinder hanteras på individnivå. Även detta talar mycket för 

att utfallet samarbete enligt Axelsson och Axelssons modell är korrekt.  

 

6.2 Förutsättningar för samverkan 

Respondenternas resonemang kring vad som är viktiga förutsättningar för samverkan är väldigt 

samstämmiga, både sinsemellan men även med teorin och den tidigare forskningen. Tidigt i 

intervjuerna, och någonting som visar sig i resultatavsnittet är att huvudsakligt fokus ligger på 

den egna verksamhetens behov, resurser och självbestämmande, precis så som Nordström med 

flera redogör för i sin studie. (Nordström et al. 2016, s.44) Särskilt tydligt blir detta när budget 

och ansvarsfördelning kommer på tal under avsnittet om organisation, då det framgår att 

separata budgetar och verksamheter medför att individer som det bör samverkas kring istället 

bollas fram och tillbaka för att slippa undan kostnaderna.  

Vidare talar mycket för att de hindrande faktorer som lyftes fram av Nordström 

med flera i avsnittet om tidigare forskning, det vill säga ”olika mandat och behov, tvång till 
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närvaro och insats, ifrågasättande och klander samt tidsramar och prioritering.” (Nordström et 

al. 2016, s.46) även de finner visst stöd i respondenternas intervjuer. Osäkerhet kring vilka 

möjligheter motparten har att tillgå, ifrågasättande om motpartens intressen och prioriteringar 

framkommer bland annat av citat som; ”/…/ hänvisar tillbaka personen till oss med ursäkten 

att den är över 65.” 

Vänder man sig istället till teorin, och då framförallt Danermarks tre övergripande 

faktorer (kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, organisatoriska förhållanden samt 

regelverk. (Danermark 2000, s.12f)) har alla förutsättningar respondenterna lyft fram utan 

problem kunnat innefattas i dessa. Regelverken utgör konkreta hinder för att samverkan ska 

kunna ske sömlöst, då möjligheten till kommunikation och informationsutbyte stryps och 

möjligheten att ingripa lika så.  

Även osäkerheten och den subjektiva bedömning som krävs när det kommer till 

huruvida det är en person som innefattas av båda förvaltningar utgör en problematik, som hade 

kunnat lösas av tydligare regelverk men istället skapar problem för de organisatoriska 

förhållandena. Gällande dessa organisatoriska förhållanden är det framförallt problematiken att 

vara uppdelade i två, med olika budgetar att ta hänsyn till och en osäkerhet kring vem som 

borde göra vad och när. Uppsatsskrivaren uppfattar en tydlig frustration från respondenterna 

kring detta, och det har i sin tur haft negativ inverkan på samverkan genom att skapa den 

ifrågasättande hållning Nordström med flera skriver om. (Nordström et al. 2016, s.46)  

Faktorerna och förutsättningarna som alla respondenter upplever vara av största 

vikt är dock kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, där samtliga lyfter vikten av 

informationsutbyte och fysiska möten för att öka förståelsen för varandras uppgifter, 

möjligheter och skyldigheter. Det förefaller vara så att respondenterna upplever att det skulle 

vara konfliktminimerande och lättare att acceptera motpartens agerande om det framgick varför 

man beslutat som man gjort.   

 

6.3 Summering 

Avslutningsvis drar uppsatsskrivaren slutsatserna att det, både i allmänhet och mellan 

äldreomsorg och vuxenenheter i Botkyrka och Haninge i synnerhet, krävs huvudsakligen tre 

saker för att öka den upplevda samverkan. 

För det första krävs det för att öka den upplevda samverkan på horisontell nivå, 

utan att nödvändigtvis blanda in hela organisationens styre, tydligare kommunikation och 

regelbundna tillfällen för medarbetarna från de olika enheterna att träffas och på ett prestigelöst 
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sätt träffas och utbyta kunskap och synsätt. På så sätt kan friktionsytorna minskas och 

kontaktnät bildas, vilket på ett kostnadsfritt sätt förbättrar samverkan. 

För det andra bör man överväga att antingen innefatta äldreomsorg och 

vuxenenhet, eller i vart fall den del som hanterar äldre med missbruk, i en och samma 

förvaltning. Detta för att minska misstänksamhet och osäkerhet kring ansvarsfördelning och 

budgetrelaterade frågor. På så vis bör man även kunna undvika att individer skickas mellan 

olika instanser och så kallat ”faller mellan stolarna”. Ett alternativ till detta är att inrätta en tjänst 

som samordnare, med egen budget och egna befogenheter för att hantera individer som faller 

inom denna kategori. Det bör kunna uppnå ungefär liknande resultat.  

För det tredje bör det, antingen på förvaltningsnivå eller/och nationell, göras en 

ansats att förtydliga regler, ansvar och underlätta för informationsflöde mellan myndigheter 

som behöver samverka kring individer. Annars riskerar viktig information att missas och 

frustration uppstå både för individen men även för de som ansvarar för att individen får sina 

behov tillgodosedda. 

 

6.4 Förbättringsområden  

Då uppsatsen syftar till att undersöka en upplevelse hos medarbetare i två särskilda kommuner 

blir det svårt att föreslå förbättringar som ökar exempelvis generaliserbarheten, om man inte 

undersöker samtliga kommuner i Stockholms län eller Sverige. Dock hade det, om möjligt, varit 

intressant att utöka antalet respondenter. Därtill hade det varit intressant att intervjua fler 

enhetschefer och dela upp upplevelserna av samverkan mellan enhetschefer och 

handläggare/socialsekreterare för att undersöka till vilken grad de skiljer sig åt. Ytterligare 

förbättringsområde är urvalet av kommuner. Det hade varit intressant att finna ett mått för 

framgångsrik samverkan och därefter undersöka vad som skiljer länet/landets bästa 

samverkande kommun med den sämst samverkande för att urskilja skillnader. Då något sådant 

redovisat mått inte finns att finna blir det dock svårt. Valet av andra kommuner än de aktuella 

hade även kunnat var en förbättring, då uppsatsskrivaren egentligen ville avstå från att skriva 

om Haninge då hen är verksam där, men då endast Haninge och Botkyrka valde att ställa upp 

fråntogs den valmöjligheten.  
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6.5 Vidare forskning  

Denna uppsats, särskilt tillsammans med den tidigare forskning som redogjort för, öppnar upp 

för en hel del intressant forskning. Uppsatsens författare skulle exempelvis vilja genomföra 

studier kring hur de individer som berörs av minst två myndigheter upplever att 

närvaron/frånvaron av samverkan myndigheterna sinsemellan påverkar dem?  

Vidare skulle man med grund i denna uppsats kunna göra en ansats att undersöka 

till vilken grad förekomsten av tydliga styrdokument och riktlinjer påverkar samverkansarbetet 

mellan förvaltningar, särskilt då uppsatsens resultat i mångt och mycket pekar på att sådana inte 

fullt ut efterlevs eller ens är kända. Önskar man forska om annat än samverkan öppnar uppsatsen 

upp för vidare forskning kring förekomsten av äldre missbrukare som endast är kända av 

exempelvis hemtjänst, men undviker att söka stöd för sitt missbruk.  

En annan frågeställning kan vara att undersöka hemtjänst, äldreboenden eller 

partners inställning till att tillhandahålla alkohol till äldre missbrukare och om det skiljer sig 

från andra målgrupper. Avslutande, och kanske mest samhällsnyttigt, förslag till vidare 

forskning kan vara att undersöka hur man bäst samverkar för att hjälpa äldre missbrukare till 

ett lyckligt och värdigt liv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

 

Jag samtycker och bekräftar genom att signera detta dokument till att delta i studien. 

Jag har informerats om att deltagandet är frivilligt och att jag har möjlighet till att 

avbryta min medverka.  

 

Jag är medveten om att den aktuella kommun samt enhet jag arbetar på kommer att 

nämnas i uppsats och där av kan inte anonymitet garanterats dock kommer inte mitt 

namn att framkomma i studien.  

 

Jag samtycker till att intervjun får spelas in i syfta till insamling av material. Den 

information som lämnas kommer att endast användas till denna C-uppsats skriven 

utav Camilla Kjellström och jag är medveten om att slutversionen är offentlig.  

 

Allt insamlat material samt personuppgifter kommer följa GDPR samt förstöras efter 

färdigställandet av uppsats.  

 

 

 

Ort och datum: ________________________ 

 

 

Informants signatur: ________________________ 

 

 

Students signatur: __________________________ 
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Bilaga 2  

 

 

 

Intervjuguide – med handläggare  

Bakgrund:  

• Hur länge har du arbetat som socionom/biståndshandläggare, hur länge i den här 

kommunen?  

 

• Vilken klientgrupp arbetar du med? Träffar du folk över 65? Träffar du folk med 

missbruksproblematik?  

 

Uppsatsens tema, samverkan:  

• Har du erfarenheter av att arbeta ihop med SF/ÄF?  

 

• Har du någon upplevelse/uppfattning om hur samverkan fungerar rent generellt mellan 

SF/ÄF?  

 

• Hur ser samverkan ut på det formella planet? (Riktlinjer, styrdokument, osv) 

 

• Upplever du att det finns någon informell samverkan, på medarbetarnivå? 

 

• Hur går det till när ni samverkar kring en klient?  (SIP, Case management) 

 

• Hur upplever du att samverkan mellan förvaltningarna påverkar utfallet för klienterna? 

 

• Vad upplever du underlättar respektive försvårar samverkan med den andra 

förvaltningen? (Budget/ansvarsfördelning? Vilja att samverka? 

Effektiviseringsmöjligheter?) 

 

 

 

 

  


