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Sammanfattning 

Förväntningar är våra egna föreställningar som styr vår perception, vår motivation, 

våra känslor och även våra handlingar. Därmed kan det tänkas att förväntningar till 

viss del styr hur den faktiska upplevelsen av någonting kan komma att bli till 

exempel det kan vara en sommarledighet, en ny regering eller ett nytt jobbsamarbete. 

Om många människor har samma sorts förväntningar angående något, då kan det 

vara intressant att veta om de har samma erfarenhet kring saken, eller vad det är som 

enar dem i denna förväntning. Förväntningar har även visat sig ha stor påverkan 

inom till exempel markundersökningar, vadslagning gällande sport eller 

investeringar i aktier. 

Målsättningen med studien är att undersöka huruvida individer ur de berörda 

yrkesgrupperna har några förväntningar på det kommande samverkansprojektet på 

Gotland som de eventuellt ska ingå i. Yrkesgrupperna är poliser, samhällstjänst, 

fritidsförvaltning, skolor och fristående föreningar. Målet är även att fastställa vilka 

dessa förväntningar så fall är samt om det kan urskiljas några mönster bland 

förväntningarna, och i så fall vad dessa vilka antaganden som kan göras av dessa 

mönster. 

Den teoretiska referensramen behandlar teman som är viktiga för studien dessa är: 

samverkan, förväntningar och attityder men även mål och arbetsfördelning. Vi 

förhåller oss till teorierna och uppsatsen leder fram till en analys av vad 

respondenterna sa och vad det kan tolkas som med hjälp av teorierna. 

Metoden för att göra detta är kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga inte så uppstyrda intervjuer med minst en individ från varje 

berörd yrkesgrupp. Resultat som framkom av studien är att i princip alla 

respondenter har positiva förväntningar och menar på att projektet har alla 

förutsättningar för att kunna lyckas på Gotland. Resultatet visar även att många av 

respondenterna ser att det inledningsvis kan bli en stor kostnad för regionen, men 

menar att det kommer att återbetala sig i framtiden. Vidare framkommer slutsatsen 

att det finns fler faktorer som kan påverka respondenternas förväntningar än vad som 

framkom vid första anblicken. 
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Abstract 

Expectations are our own beliefs that control our perception, our motivation, our 

feelings and our actions. Thus, it might be possible to think that expectations partly 

determine how the actual experience of something may be, such as a summer leave, a 

new government or a new job co-operation. The aim of the study is to investigate 

whether individuals from the occupational groups concerned have any expectations 

of the future cooperation project in Gotland that they may be included in. The 

occupational groups are policemen, community services, recreation, schools, 

independent associations. The goal is also to determine what these expectations are, 

and if any patterns can be distinguished from expectations, and if so, what analysis 

can be assumed from the patterns. The method of doing this is qualitative research 

method and semi-structured interviews. The results of the study are that, in principle, 

all respondents have positive expectations and believe that the project has all the 

prerequisites for success in Gotland. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

En organisation inrättas för att lösa uppgifter eller för att fylla en funktion enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2014). När en organisation utformas, är det första steget att 

ta i beaktning vilka av uppgifterna som organisationen ska fokusera på, samt vad 

organisationen vill uppnå och vilket tillvägagångsätt som ska användas för att nå det 

önskade målet (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Mål är centrala då de har en påverkan 

på hur organisationens medlemmar tänker och handlar enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014). 

Att ha en viss inställning kan vara av betydelse i hur en individ väljer eller vill se på 

något, som att medverka i ett projekt kan har en stor påverkan på vilka förväntningar 

individen sedan har när de utför arbetet i projektet (Kamél, 2017). De förväntningar 

en individ har menar Kamél (2017) är det individen sedan upplever. Projektledare 

enlig Kamél (2017) lägger ett stort fokus på vilka förväntningar aktörerna har inför 

ett projekt. De frågor som nya projekt ofta ställs inför är vad är möjligt att 

genomföra, samt vad är rimliga kompromisser och anpassningar som ett projekt 

kräver (Kamél, 2017). Detta eftersom individer och grupper ibland inte är så 

oegennyttiga som de uppfattar sig vara. Varje individ besitter oftast egna mål och 

behov, vilket medför en komplexitet när de ska arbeta tillsammans i grupper 

(Marmgren och Ragnarsson, 2014). Marmgren och Ragnarsson (2014:75) menar på 

att en individ som i vanliga fall skulle ”agera på ett för dem smart sätt” däremot kan 

frambringa problem för den organisation de tillhör. En viktig förutsättning blir därför 

enligt Marmgren och Ragnarsson (2014) att det inför varje projekt finns tydliga 

regler och tillit mellan aktörerna. 

Konflikter och meningsskiljaktigheter mellan kollegor kan ta sig olika uttryck och 

uppstå inom många olika områden. I organisationer och på arbetsplatser möts olika 

normer, värderingar och förväntningar. Organisationskonflikter uppkommer oftast 

från spänningar mellan kollegor och detta på grund av verkliga eller upplevda 

skillnader (De Dreu, Harinck och Van Vianen, 1999; Wall och Callister, 1995 i 

Bélanger et al., 2015). Att konflikter uppstår dels mellan olika individer eller grupper 

är vanligt inom organisationer och är omöjliga att undvika och utgör därför en 

oundviklig del av organisationskulturen (Putnam, 1988 i Bélanger et al., 2015). På 

arbetsplatser uppkommer konflikter vanligtvis kring relationer eller rörande 

arbetsproblem (Bélanger et al., 2015). En organisation kan inte utesluta sig, utan 

måste interagera med andra organisationer och samverka med sin omgivning 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Konflikter går därför inte att undvika, däremot finns 

det olika typer av arbetssätt och metoder att ta till för att undvika att konflikter 

uppstår. 

När individer arbetar tillsammans i grupper och bildar gemensamma nätverk är det 

enligt Larsson och Löwstedt (2011) en strategi som används för att bedriva ett 

förändringsarbete. Sådana nätverk bedrivs ofta som en parallell utveckling av 

organisationen till det ordinarie arbetet som verksamheten bedriver (Larsson och 

Löwstedt, 2011). Det har även visat sig enligt Svensson et al. (2001 i Larsson och 

Löwstedt, 2011) att det är en utmaning att sprida bra exempel från en arbetsplats till 

en annan arbetsplats med hjälp av pilotprojekt och beslut tagna från en högre nivå. 

Ett exempel på en lyckad utvecklingsstrategi för projekt enligt Larsson och Löwstedt 
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(2011) är de organisationer som arbetar på lokal nivå. Denna strategi bygger på 

teorin att utvecklingen av organisationer är som framgångsrikast när enheter och 

aktörer ges möjlighet att självständigt bedriva utveckling utifrån de lokala behov och 

förutsättningar de anser finns i området (Larsson och Löwstedt, 2011). 

1.1.1 Bakgrund: Projektet Vem bryr sig? 

Efter att Islandsmodellen (se bilaga 1) fick ett positivt genomslag på Island 

internationaliserades den och används nu som en preventionsmodell för ungdomar 

som brukar alkohol och narkotika (Rönnlid, 2014). Islandsmodellen kan förklaras 

likt ett nätverk som bygger på samorganisation av olika lokala aktörer och 

organisationer som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål över en längre tid. 

Under våren 2018 planerar Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV1, att 

genomföra projektet Vem bryr sig? på Gotland som kommer att bygga på 

Islandsmodellen2. Vem bryr sig? kommer att samordna olika yrkesgrupper enligt de 

arbetssätt Islandsmodellen presenterar (se bilaga 1). Det första steget i projektet var 

en presentation av Islandsmodellen på ett informationsmöte, där representanter från 

bland annat socialtjänst och regionens beslutsfattare var inbjudna. Under dagen 

samlades representanterna för att ta del av presentationen samt för information om 

hur genomförandet av Islandsmodellen praktiskt skulle ske på Gotland. 

 Problematisering 

Tidigare forskning har berört begrepp som gruppdynamik, samordning och att 

samarbeta, dessutom har forskningen berört ledning och behovet av målsättning och 

olika typer av målsättning som förekommer. 

Gorenak och Gorenak (2009) skriver exempelvis om hur regeringen i Slovenien 

organiserade sina myndigheter för att minimera kriminaliteten i landet. Författarna 

fokuserade dock inte på de förväntningar bland intressenter som kan finnas. Målet 

var istället att ta reda på om det finns en korrelation mellan olika former av 

samarbete och graden av nöjdhet gällande samarbetet bland de intressenter som var 

inblandade. Deras studie visar att det finns en tydlig koppling till målet och att vägen 

dit går via samarbete. 

Att mål är något viktigt framkommer även i Jee och Wiley (2007) som skriver att 

specialister organiserar sin kunskap kring information som är relaterade till sina mål. 

Författarna gjorde experiment på försökspersoner för att utreda relationen mellan 

användningen av mål och organisation av kunskap. De kom fram till att målets 

betydelse är viktig men målet måste vara meningsfullt och det måste finnas 

målrelaterade kunskapsstrukturer hos försökspersonerna. Med det sagt vill sägas att 

det finns en del forskning om samverkan och om mål, men mindre om förväntningar 

gällande samverkan, därför är det intressant att göra en studie om det. Det skulle ge 

ett bidra annorlunda perspektiv på samverkan med utgångspunkt i förväntningar. 

Att undersöka vad olika personer har för förväntningar är en industri i sig som kallas 

för marknadsundersökningar. Det som en person förväntar sig är ju nämligen det 

som den upplever (Kamél, 2017). Förväntningar är även mycket viktiga när det 

gäller investeringar i aktiver och gällande inflation eller deflation. Eftersom 

                                                 
1 NBV är Sveriges äldsta studieförbund, det är 120 år gammalt, förbundet arbetar med folkbildning i 

form av studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang (NBV, 2018). 
2 Vem bryr sig? är en motsvarighet till Youth in Iceland eller Youth in Europe. 
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förväntningar är något mycket viktigt för oss människor och det är våra 

förväntningar som styr vår perception enligt Winter (1994). Förväntningar styr både 

motivation och perception, med det sagt är förväntningar är intressant ut fler 

synvinklar. Dessutom är det en sak att initiativtagaren till projektet tycker att 

projektet är en bra ide, en annan sak vad de personer som ska arbeta med det tycker. 

Det är inte säkert att de tycker precis lika. 

Vi har valt att undersöka förväntningar på andra yrkesgrupper och på projektet, bland 

yrkesgrupperna i Vem bryr sig-projektet, både positiva och negativa. De 

yrkesgrupperna är ungefär samma som i Islandsmodellen, det vill säga: poliser, 

samhällstjänst, fritidsförvaltning, skolor, fritids- och ungdomsföreningar och även 

föräldrar. I projektet på Gotland är inte precis samma yrkesgrupper som på Island, 

eftersom att Islandsmodellen anpassas efter varje ny plats och behöver inte innehålla 

samma delar överallt. Samverkan kan ses som ett fenomen och inte ett direkt 

problem som behöver en lösning. Det vill säga, vi försöker inte finna en lösning på 

ett problem, utan vi undersöker ett fenomen när vi undersöker projektet. Studien 

fokuserar på två nivåer i de olika yrkesgrupperna, strategisk nivå och operativ nivå. 

Just för att det lägger till en intressant dimension av hur förväntningarna skiljer sig 

beroende på vilken nivå de arbetar på. 

Vi undrar om till exempel ledare ser andra förväntningar som mer berör ekonomi 

eller organisation. Medan den operativa delen då har förväntningar som gäller 

samarbete och praktiskt upplägg. Eventuellt visar det sig att yrkesgrupperna är mer 

lika varandra än vad vi vid första anblicken trodde, eller så visar sig motsatsen, att 

deras sätt att arbeta skiljer sig betydligt från varandra och så även deras 

förväntningar. Har de hoppfulla visioner eller bär de på farhågor om en allt för stor 

omställning för att ens kunna hanteras? Vad är det som de tänker sig om projektet, 

baserat på tidigare erfarenheter? 

 Problemformulering 

Vi har för avsikt att undersöka vilka förväntningar deltagarna i ett samverkansprojekt 

har dels på projektet och dels på samarbetet med andra yrkesgrupper. 

 Syfte 

Syftet är att undersöka de förväntningar yrkesgrupperna har, när de nu med skilda 

kunskaper och erfarenheter inom området ska organiseras tillsamman i ett projekt 

mot ett gemensamt mål. Vår målsättning är att undersöka: Vilka förväntningar har 

deltagarna i ett samverkansprojekt, dels på projektet och dels på samarbetet med 

andra yrkesgrupper? Dessutom vill vi kartlägga om det är samma förväntningar som 

återkommer i de olika yrkesgrupperna. Vi vill undersöka projektet utifrån det 

perspektivet att det förmodligen kommer att finnas en del förväntningar på en 

samverkan mot ett och samma mål. Därefter vill vi med vår teoriram undersöka 

förväntningarna och om det efter kartläggningen kan urskiljas någon typ av mönster 

som skulle göra undersökningen mer generaliserbar. Vi vill även analysera dessa 

mönster. Undersökningen som vi gör kommer att bidra till forskningen om 

förväntningar med inriktning på samordnade projekt mot ett gemensamt mål. 
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2 Teoretisk referensram 

 Organisation, samverkan och närverk 

Barnard (1938:127–131) menar att formella organisationer är det samarbete mellan 

män som är medvetet, avsiktligt och meningsfullt. Den definitionen är värdefullt för 

vår undersökning eftersom det projekt som vi följer inkluderar både nätverk, 

samverkan och organisationer, därför att det viktigt med tydliga definitioner på alla 

begrepp. 

Samverkan kan definieras som att arbeta tillsammans i en stabil relation mellan minst 

två aktörer som exempelvis avdelning eller organisation (Denvall och Jacobsson, 

1998). Samverkan kan vara en förutsättning för att komma till rätta med sociala 

problem, men samtidigt en arbetsform som medför konflikter och tröghet (Lindberg, 

2002; Hörnemalm, 2008). 

En viktig utgångspunkt för samverkan är hur den organiseras. Det kan i huvudsak 

göras i fyra nivåer. På lägsta nivå innebär samverkan att en yrkesgrupp kallas in för 

att ge råd och stöd under pågående arbete. På den andra nivån sker samverkan mer 

strukturerat, olika insatser samordnas för att på så sätt ge bästa möjliga resultat. På 

den nivån handlar det mest om att samordna särskilda verksamheter som 

organisationerna utför var och en för sig. På tredje nivån handlar det om att samverka 

kring tydligt klarlagda frågor där organisationerna skapar nya sätt att arbeta med det 

gemensamma arbetet på. Den sista nivån innebär att två eller flera verksamheter slås 

samman till en (Danermark, 2003). 

Det finns tre stycken grundläggande faktorer som påverkar samverkan, dessa är: 

kunskaps och förklaringsmässiga faktorer, formella och informella regler, 

organisatorisk situation. Om samverkan ska fungera bra är det viktigt att identifiera, 

diskutera, och lyfta fram alla tre faktorer (Danermark, 2003). 

Att samverka är en strategi för att uppnå mål som inte vore möjligt om 

organisationerna inom olika sektorer arbetar på var sitt håll. Detta är inte något nytt 

sätt att organisera samhällets sociala skyddsnät, men har på senare år fått en mer 

dominerande och framskjuten roll som den offentliga sektorns nya arbetsform 

(Danermark och Kullberg, 1999). 

Ledningen har en betydelsefull funktion för en lyckad samverkan. (Danermark, 

2003). Studier som har genomförts på området visar på att det ofta finns stora brister 

gällande ledarfunktionen. Detta kan bero på att ledningen ofta är otydlig. Studier har 

visat på att en klar och tydlig ledning är mycket viktig i samverkansprojekt, inte 

minst för att de problem som kan tänkas uppkomma på operativ nivå bästa hanteras 

på ledarnivå (Danermark, 2003). Det har visat sig att i vissa fall när gruppen är 

definierad och utsedd så backar ledningen och överlåter hela ansvaret åt 

samverkansgruppen. 

En annan brist som i vissa fall har påvisats är ledningens övertro på 

samverkansgruppens kompetens. Detta kan även hänga samman med att ledningen 

ibland vill framstå som demokratisk och att problem som då tas upp till ledningen 

kan få ett svar tillbaka om att det är viktigt att gruppen själva hittar lösningar på sina 

problem. Andra brister som ibland har hittats är att ledningen inte har tillräcklig 

kunskap om vad samverkan innebär och att de på grund av tidsbrist inte kan göra ett 

bra jobb (Danermark, 2003). 
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Ett nätverk kan beskrivas som en metafor, en metod eller en teori (Araujo och 

Easton, 1996; Powell och Smith-Doerr, 1994). Nätverk betyder att det finns en viss 

typ av struktur med olika noder som är sammankopplade med varandra visa länkar, 

och över länkarna flödar information. Detta fenomen återfinns på olika platser som 

hjärnor och datorer. (Karlqvist, 1990). En mer lämpad definition i vårt fall är att 

nätverk är olika relationer mellan olika aktörer, till exempel medlemmar ur de olika 

yrkeskårerna som undersöks (Sjöstrand, 2004). 

 Förväntningar och attityder 

Inom socialpsykologi studeras människor i förhållande till det sammanhang som de 

tillhör. För en människa som är en social varelse så ingår i hennes viktigaste 

erfarenheter, de relationer som hon har med andra människor (Eysenck, 1990). 

Alla bär vi på förväntningar. Förväntningar på hur andra människor ska bete sig och 

på vilket sätt händelser kommer att ske. Vi förutspår framtiden med hjälp av det som 

har hänt tidigare, till exempel hur en person har betett sig. Har någon misslyckats 

med någonting, till exempel sticka en tröja anser personen att den är dålig på att 

sticka och förväntar sig säkert att misslyckas med stickning även i framtiden (Winter, 

1994). 

Förväntningar är väldigt betydelsefulla för människor och att de arbetar i två 

riktningar. Förväntningar styr vår perception, alltså är det mycket mer troligt att vi 

ser det vi förväntar oss och inte ser det som vi inte förväntar oss, (Winter, 1994). Om 

vi förväntar oss att hålen som vi hittar i kläderna på vinden beror på möss, kommer 

vi troligtvis inte se malen som fladdrar runt. Vi har redan förutspått att det är möss 

och letar inte efter andra orsaker. Våra förväntningar är så pass starka att vi hellre 

ändrar på ganska mycket i vår omvärld hellre än att vi ändar våra förväntningar. Det 

är ibland mycket svårare att ändra ens förväntningar på omvärlden snarare än att 

ändra världen efter förväntningarna. På ett eller annat sätt blir det mest som man 

förväntar sig (Winter, 1994). 

 

 

Figur 1: En modell för förväntningar. Perception, Motivation, Förväntningar och 
Handlingar (Winter, 1994). 
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Den påverkansprocess som kan ske i en grupp kallas för påverkansmekanismen. Den 

kan bäst beskrivas som "en påverkan som för att uppfylla de positiva förväntningar 

som en annan person har'' (Deutsch och Gerard refererad i Eysenck, 1990). En 

person är beroende av sin grupp för att bli godkänt och accepterad och vill därför 

undvika ogillande (Esyneck, 1990 i Howell, 2009). Detta skulle kunna översättas 

med att respondenterna vill uppfylla positiva förväntningar som andra yrkesgrupper 

har, en sådan förväntning kan vara att respondenten ska vilja att projektet 

implementeras på Gotland. 

Attityd-begreppet har en lång historia inom socialpsykologin. Ett sätt att förklara vad 

en attityd är att definiera den som en generell och ganska stabil inställning till ett 

objekt (Eysenck, 1990). Med sin funktion hjälper attityder oss till att förstå den 

sociala verklighet som vi lever i, detta genom att organisera och strukturera den 

information som vi möter (Eysenck, 1990 i Howell, 2009). 

Sinom Winter (1994:6) menar att induktion är att dra generella slutsatser utifrån 

generella fall, medan att deduktion är att dra slutsatser utifrån regler. Skrym (1975) 

har en annan definition, och menar att induktion är att dra slutsatser utöver det man 

vet med säkerhet, vilket står i skiljer sig från deduktion där slutsatserna följer 

premisserna från de regler som personen följer (Skrym, 1975). 

Vid tal om förväntar ungar är det inte omöjligt att komma in på erfarenheter, 

eftersom att erfarenheter ofta spelar roll och påverkar indirekt eller direkt vad 

personer har för förväntningar. Jensen (2010) som skriver om barn utvecklande och 

lärande menar att barns lärande och även deras erfarenheter kommer inifrån dem 

själva, det vill säga att barn skapar sin egen kunskap om världen. I samband med 

andra barn och vuxna utbyter de erfarenheter och idéer (Jensen, 2010). 

 Koppling mellan förväntningar, samverkan och konflikter 

I British Colombia väckte under 1990-talet en fråga om en genomgång av policys 

och det praktiska arbetet om ärenden kring barnavård. Vad man kom fram till var 

bland annat att dessa ärenden borde behandlas med olika discipliner, det vill säga ett 

multidisciplinärt sätt (Nicholson, Artz, Armitage och Fagan, 2000). 

Anledningen till Nicholson et al. (2000) studie var att både de som arbetade praktiskt 

och akademiskt vill får svar på frågan varför organisationer som arbetar med barn-

och-familjefrågor borde välja ett multidisciplinärt förhållningssätt. De tar även upp i 

studien att trots att samverkan ofta lyfts fram och beskrivs som något bra, är det svårt 

att hitta studier som visar på vad som har gått bra, alltså på effekten av samverkan. 

Det är även svårt att hitta studier på den slutgiltiga effekten som når klienterna i 

slutändan, Nicholson et al. (2000). Dock finns det flera författare som menar att en 

god samverkan gynnar klienterna. Nicholson et al. (2000) nämner till exempel 

Billups (1987) som resonerar kring att utfallet av teaminsatser ger större utfall än de 

som enbart individer utför. 

Inom till exempel friskvården har lett till en upplevelse av bättre kommunikation i 

personalgrupper. Samt en bättre förmåga att kunna se till helheten och en förhöjd 

effektivitet i arbetet. Detta på grund av arbete tillsammans med andra yrkesgrupper, 

ges möjligheter till att utöka kunskapen om sitt eget yrke samt att samtidigt som man 

stöttar varandra och delar på ansvaret. Dock kan man fundera på om det delade 

ansvaret även gäller när något har gått fel Nicholson et al. (2000). 
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I studien av Nicholson et al. (2000) tas även exempel på delar av samverkansprojekt 

som ofta nämns i litteraturen upp, några av dessa är: organisatorisk struktur, 

samarbete, roller, kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, konflikter och 

samverkansprocessen. Organisationsstrukturerna är viktig för hur arbetet ska 

fortsätta, dessutom är stödet som den ger och miljön som den är viktiga komponenter 

för att samverkan ska bli möjlig överhuvudtaget. Mycket hänger även på individens 

vilja att samarbeta för hur det ska gå at samverka, Nicholson et al. (2000). Förutom 

att de ska vilja är det även viktigt att de har viljan att förstå roller och strukturer hos 

andra De roller som finns måste vara tydliga och klargjorde för alla deltagare. Om 

rollen är tydlig kan personen berätta muntligt om vad rollen innebär, vilka 

ansvarsområden den har och ta ansvar för de, samt att kunna berätta för de andra 

deltagarna vilket mandat rollen medför och vilken rörelsefrihet. 

Nicholson et al. (2000) menar även att lyssnade är en mycket viktig faktor för att 

kommunikationen ska fungera bra och det är något som alla samverkanspartners 

borde öva på. Ledarskap är essentiellt för resultatet av samverkan. Många problem 

som uppkommer för att ledarskapet är otydligt och ledningen inte är säker på sin roll 

eller på vad förväntningarna på dem är. Beslutsfattande är också viktigt, besluten ska 

tas med gruppens mål och intresse i fokus. Det är även viktigt med timingen av 

beslutsfattande. Ibland uppstår det dock konflikter. Ofta beror de på skilda synsätt 

mellan yrkesgrupperna, skilda förväntningar och målsättningar eller bristande 

resurser och otydliga arbetsuppgifter. För att kunna utnyttja alla resurser och att 

kunna göra det bästa av detta ''teamwork'' så måste deltagarna på tid på sig att öva sig 

på de och de måste få tid att lära känna varandra Nicholson et al. (2000). 

I Lindholms (2010) rapport presenteras en studie av projektet. Projektet gick ut på att 

inleda en utveckling av närvården i Uppsala län. I studien finner man att 

inledningsfasen är av stor betydelse för fortsatt framgång, då det är där en grund för 

den dialogen och relationen mellan de olika aktörerna läggs. Detta för att höja 

förståelsen mellan aktörerna och sträcka projektets legitimitet. Han pekar även på att 

ha vikten av att projekten ska vara politiskt förankrade för att skapa en bra legitimitet 

Lindholm (2010). 

Ett exempel på samverkan som inte fungerat så bra för var skogsbranden i 

Västmanland 2014, insatsen har kritiserats för bristande samverkan och 

effektivitetsproblem (MSB 2015; Sjökvist, 2015). 

Domänteorin menar att konflikter är en naturlig del av att samverka. Dappen och 

Gutkin (1986) ger ett exempel från skolvärlden. Dappen och Gutkin (1986) menar att 

de styrande egenskaperna hos de olika domänerna kan ge upphov till missförstånd 

och spänningar. Lärarna, de som arbetar i servicedomänen känner för ett strakt och 

professionellt självstyre och självreglering för att kunna tillhandahålla den bästa 

möjliga utbildningen, de vill därför ha mer flexibilitet och ett inte så strikt regelverk, 

Dappen och Gutkin (1986). Rektorerna och andra administratörer, i den 

administrativa domänen, som understödjer hieratiska och byråkratiska synsätt menar 

på att strikta regleringar och kontroll är mycket viktigt, dels för att skydda elever mot 

personal på skolan som utnyttjar sin makt, och dels för att skydda skoldistriktet från 

eventuella stämningar. Medan styrelseledamöterna, i den politiska domänen, är 

särskilt försiktiga med samtycke och kan motsätta sig förslag från både 

servicedomänen och administrativa domänen, till fördel för samhället och deras röst 

(Dappen och Gutkin, 1986). 
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 Mål och strategi 

Mål och strategi är ofta något som inte går att avskilja från varandra, det ena bygger 

på det andra. Mål beskrivs enligt Roos, von Krogh och Roos (2002 i Jacobsen, 2013) 

som organisationens ambitioner – det som organisationen vill uppnå och strategi som 

det sätt hur organisationen har tänkt att gå till väga för att uppnå målet. Generellt 

beskrivs mål enligt Etzioni (1982:15 i Jacobsen och Thorsvik, 2014:31) som ”ett 

önskvärda framtida tillstånd”. Dessa mål kan bestå av skilda tidsperspektiv och ha en 

skild omfattning av realism – det vill säga i hur man tror det kommer att gå, om 

målen är åtkomliga eller inte (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Samt kan dessa mål 

vara antingen mer eller mindre explicit utsagda (Jacobsen och Thorsvik, 2014). De 

flesta målen bygger på ett längre tidsperspektiv (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

Något som kan uppfattas som ett problem med långsiktiga mål är att de oftast är vaga 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Det positiva är att de ger handlingsfrihet som kan 

inspirera till improvisation och nytänkande och kan därigenom också underlätta för 

flexibilitet och innovation (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

Strategi anses vara ett ansvar som faller på organisationens ledning, däremot är 

målen något som berör hela organisationen. Mål och strategi är oskiljaktiga enligt 

Hatch (1997:147) ”mål går djupare ner i organisationen medan strategi sträcker sig 

längre ut i omgivningen”. Vilket innebär enligt Hatch (1997) att organisationer inte 

enbart kan fokusera på ett av dessa. 

Ur ett rationellt perspektiv bidrar mål till den inriktning organisationen behöver ta för 

att bli mer effektiva (Hatch, 1997). Från ett perspektiv som grundar sig i uppdykande 

strategier bistår de organisationen att inrätta sig till reformerande förhållanden 

(Hatch, 1997). 

2.4.1 Målkonflikter 

Konflikter kan uppstå mellan olika individer och grupper gällande bland annat vilket 

mål som är av prioritet samt vilket tillvägagångsätt som ska väljas för att uppnå 

målet (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) beror 

detta på att individer och grupper kan ha skilda uppfattningar om vilka mål som 

utgör den lämpligaste riktningen att välja för att kunna förverkliga målen. Dessa 

typer av konflikter gällande val av riktning för att förverkliga målen är även enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2014) den vanligaste typen av konflikt rörande målsättning 

som finns inom olika organisationer. 

2.4.2 Officiella och operativa mål 

Enligt modernistiska organisationsforskare finns det två tydliga typer av 

organisatoriska mål (Hatch, 1997). Den ena är de officiella målen, dessa mål är oftast 

vaga och allmänna och den andra typen är de operativa målen, dessa är mer specifika 

och detaljerade (Hatch, 1997). 

Ur ett ändamålsenligt perspektiv verkar de officiella målen som en referensram för 

en förbättring av operationella mål och har därigenom en inverkar på organisationens 

verksamhet. Operativa mål representerar det syfte organisationen har för avsikt att 

uppnå med hjälp av konkreta handlingsstrategier och metoder där fokus ligger på 

frågor som fodrar en satsning från särskilda avdelningar och individer med 

specialkunskap inom ämnet (Hatch, 1997). Operativa mål avgränsar och bestämmer 

den inriktning dessa avdelningar och individer ska foga över, samt kan operativa mål 

användas som en utgångspunkt för bedömning eller utvärdering av organisationen. 
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 Förväntansteorin 

Förväntansteorin (Expectancy theory) framställd av Vroom år 1964, teorin förklarar 

hur individer motiveras för att uppnå mål. Teorin beskrivs enligt Egidius (2018 c) 

som att den främst är ämnad som en resurs för chefer för att förstå hur deras 

underställda chefer samt anställda arbetar i förhållande till organisationens visioner, 

mål, strategier och modeller. Förväntansteorin har ett antal komponenter: valens 

(valence), förväntan (expectancy) och instrumentellt värde (instrumentality) (Lee, 

2007:789–790). 

Valens (valence) eller värde, det vill säga den grad av attraktion eller aversion som 

individen känner, till exempel för en viss händelse, handling eller person (Egidius, 

2018 c). Vroom (1964:15 i Lee, 2007:789) definierade valens som emotionella 

orienteringar mot specifika resultat. Enligt Vroom (1964:15 i Lee, 2007:789) har ett 

resultat (outcome) en positivt valens när personen föredrar att uppnå målet framför 

att inte uppnå målet och resultatet får valens noll när personen är likgiltig inför att 

uppnå målet eller för att inte uppnå målet. Samt blir valensen negativt när personen 

föredrar att inte uppnå målet framför att uppnå målet (Vroom, 1964:15 i Lee, 

2007:789). 

Förväntan (expectancy) är styrka i tron att en viss handling eller ansträngning 

kommer att leda till ett visst resultat (outcome) (Egidius, 2018 c). Enligt Vroom 

(1964 i Lee, 2007:789–780) kan förväntan definieras som en tillfällig tros följd av ett 

visst utfall, där förväntan (expectancy) är en persons uppskattning att sannolikheten 

för att ansträngningen (effort) kommer att leda till en framgångsrik prestation. 

Instrumentellt värde (instrumentality) är det medel som för individen själv är viktiga 

syften som erkännande, belöningar och lön eller omvänt undvikande av obehag 

(Egidius, 2018 c). Instrumentellt värde innebär att personens uppfattning om 

sannolikheten att prestation (performance) leder till ett specifikt resultat, vilket är 

relaterat till individens tro eller förväntningar att om individen beter sig på ett visst 

sätt kommer individen att få vissa saker enligt Nadler och Lawler (1977:218 i Lee, 

2007:790). 

 

 

Figur 2: Förväntansteorin (Expectancy theory). De tre faktorerna som avgör 
motivationen hos individen.3 

Figur 2 illustrerar hur de tre faktorerna valens (valence), förväntan (expectancy) och 

instrumentellt värde (instrumentality) med ansträngning (effort), prestation 

(performance) och resultat (outcome) tillsammans leder till hur individer motiveras 

för att uppnå mål. 

                                                 
3 Figuren är hämtad från Lee (2007:790). 
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 Fördelning av arbetsuppgifter och ansvar 

Ett viktigt kännetecken hos det flesta organisationer enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) är att organisationerna delar upp arbetsuppgifter i mindre deluppgifter, som 

sedan arbetsgrupper eller individer kan specialisera sig på. Fördelen med detta är en 

fördelning av arbetsuppgifter samt att ansvaret fördelas mellan flera individer 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

2.6.1 Individ- och gruppnivå 

Arbetsfördelning kan kategoriseras på två sätt antingen på individnivå eller på 

gruppnivå (Jacobsen och Thorsvik, 2014). På individnivå rör det sig om det 

”klassiska” organisationsteorin och handlar om omfattning och variation i 

arbetsuppgifter som en person ska ansvara över i sitt arbete (Jacobsen och Thorsvik, 

2014). I den tidiga utvecklingen av organisationsteori som betecknas av Taylors verk 

– The Principles of Scientific Management, 1911, talar för en stark specialisering där 

arbetsuppgifter delas upp i flera deluppgifter och där varje individ har ett ansvar över 

sin deluppgift (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Vilket gör att varje individ kan 

utveckla specialkunskaper för sitt arbetsområde och detta leder till att uppgifterna 

kan utföras effektivare (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

På gruppnivå handlar det istället om vilka uppgifter som ska ses i en viss ordning, 

parataktiskt handlar det om vilka medarbetare som ska samarbeta (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014). Dessa uppgifter går att kategorisera till två huvudprinciper där den 

ena är funktionsbaserad gruppering och den andra marknadsbaserad gruppering 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

Den funktionsbaserade grupperingen innebär att uppgifter av samma art och kunskap 

som krävs för att lösa ett problem samlas under samma enhet av organisationen 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Vilket innebär att man bland annat kan föra samman 

alla uppgifter till en enhet som grundar sig på att individerna har liknande kunskaper 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). En viktig fördel enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 

med funktionsbaserad gruppering är att det främjar för en maximal specialisering 

kring uppgifter av samma kategori samt att dubbelarbete undviks. 
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3 Tillvägagångssätt 

 Kvalitativ metod 

För en djupare förståelse kring ämnet har data samlats in med en kvalitativ 

forskningsmetod. En kvalitativ metod innebär att man undersöker respondenternas 

subjektiva upplevelser och värderingar av den givna situationen och där resultatet 

baseras på respondenternas uppfattning av situationen (Thurén, 2007; Bryman och 

Bell, 2017). 

3.1.1 Tvärsnittsdesign 

Vår forskningsdesign utgår från en tvärsnittsdesign som innebär att data insamlas 

över en kortare tidsperiod (Bryman och Bell, 2017). Om projektet Vem bryr sig? för 

region Gotland hade studeras över en längre tid skulle en longitudinell studie ha 

kunnat väljas som designalternativ. En longitudinell studie handlar enligt Bryman 

och Bell (2017:85) om förändringar och påverkan som sker ”över tid”. Vad gäller 

projektet Vem bryr sig? där en förändring är tänkt att ske över en längre tid och även 

vara en bestående del i regionen. Men eftersom vi inte har den möjligheten att 

studera projektet Vem bryr sig? över en längre tid blir projektet som vi studerar en 

kombination av en tvärsnittsdesign med en intervjustudie. 

3.1.2 Abduktion och fenomenologi 

Eftersom vår studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod med tvärsnittsdesign 

kan den sägas anta ett synsätt med korsning från både induktion och deduktion, det 

vill säga abduktion. Abduktion är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en 

resonemangsform som används i tillstånd av oklarhet, när något behöver förstås eller 

förklaras. Vid abduktion ”gissar” man en tolkning av en slutledning, till skillnad från 

deduktion enligt Egidius (2018 a). Charles Sanders Peirce (amerikansk filosof, år 

1839–1914) nyttjade abduktion som begrepp för att tolka händelser och samband 

med stöd av termer och hypoteser som successivt får struktur och bearbetas under 

studiens gång (Egidius, 2018 a). I början ”gissar” man att vissa företeelser har en 

koppling till varandra, för att sedan studera företeelserna närmare (Egidius, 2018 a). 

Det perspektiv våra intervjuer tar är det fenomenologiska (Bryman och Bell, 2017). I 

detta perspektiv är målet att försöka förstå och inte att i första hand förklara ”sociala 

fenomen” (Justesen och Mik-Meyer, 2011:54). Justesen och Mik-Meyer (2011:54) 

beskriver det som att intervjuaren ska förstå respondenter utifrån respondenters 

”egna perspektiv och beskriva världen som de upplever den”. Där i detta perspektiv 

det fenomenologiska perspektivet är det primära syftet enligt Justesen och Mik-

Meyer (2011:54) är att beskriva ”verkligheten såsom människorna uppfattar den”. 

 Projektet Vem bryr sig? 

Under våren 2018 fick vi möjligheten att följa projektet Vem bryr sig? på Gotland. 

Projektet befinner sig ännu i ett tidigt stadium, där det ännu inte är helt beslutat om 

vilka aktörer och organisationer som ska medverka. De yrkesgrupper som dock 

kommer vara viktiga för projektet är bland annat polis och socialtjänst. 

I slutet av februari deltog vi på ett informationsmöte, där representanter från 

socialtjänsten och politiker var närvarande. Detta informationsmöte var en inledande 

presentation av projektet inför de regionala politikerna, där NBV 
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(Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) tillsammans med ECAD (European 

Cities Against Drugs) och Jon Sigfúsdóttir presenterade vad Islandsmodellen innebär 

och hur den praktiskt kommer att genomföras och arbetas med. Dessutom hölls en 

kort presentation om hur Islandsmodellen har implementerats på Island och vilken 

verkan och resultat den har givit på Island. 

 Urval 

Respondenterna utgjordes främst av de personer som var närvarande vid det 

inledande informationsmötet i slutet av februari om projektet kring Islandsmodellen 

Vem bryr sig? Samtliga respondenter valdes genom en kombination av ett målstyrt- 

eller ändamålsstyrt urval (”purposive sampling”) och snöbolls- eller kedjeurval som 

är en form av bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2017). 

Vid snöbolls- eller kedjeurval kontaktas ett mindre antal personer relevanta för 

studien som därefter används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 

och Bell, 2017). I vår studie var Vem bryr sig? -projektets initiativtagare från NBV 

vår kontaktperson, som därefter användes för att få vidarekontakt med personer 

knutna till projektet. 

Ett målstyrt urval innebär att urvalet görs utifrån studiens mål där analysenheterna 

grundas av kriterier som gör det möjligt att besvara studiens frågeställning (Bryman 

och Bell, 2017). De kriterier som ställs är enligt Bryman och Bell (2017) att välja ut 

individer, platser och organisationer med utgångspunkt i det sammanhang de har när 

de handlar om en förståelse av en social händelse. Den som utför studien behöver 

enligt Bryman och Bell (2017) vara införstådd med vilka kriterier som avses att tas 

med eller vilka kriterier som behöver uteslutas. De kriterier vi hade inför 

intervjustudierna var att respondenterna främst skulle ha en kännedom om projektet 

Vem bryr sig? det vill säga att respondenterna skulle ha tagit del av 

introduktionsmötet i slutet på februari om projektet eller att de på något annat sätt 

informerats kring projektet och om vad Islandsmodellen innebär. Därav blev vårt 

urval begränsat eftersom vi endast kunde förhålla oss till de yrkesgrupper från de 

organisationer som var involverade i projektet Vem bryr sig? och dessa 

organisationer illustreras i figur 3. 

Vi valde att genomföra enskilda intervjuer med representanter från de olika 

organisationerna som förväntas delta i samarbetet om projektet Vem bryr sig? 

beslutas att genomföras på Gotland. Vårt val av respondenter grundar sig i att dessa 

individer antingen är initiativtagare till projektet Vem bryr sig? men det främsta 

kriteriet är att dessa yrkesgrupper och organisationer kommer vara en tänkt 

samarbetspartner i projektet på ett eller annat sätt. Dessa organisationer (se figur 3) 

och yrkesgrupper kommer troligen att bli viktiga nyckelpersoner om projektet 

beslutas att implementeras på Gotland. Dessutom har dessa individer skilda yrken 

men även olika arbetsnivåer beroende på vilken organisation de arbetar för. Det 

innebär att samtliga yrkesgrupper och organisationer i figur 3 kan delas in i två 

huvudgrupper där en jämförelse kan göras mellan dessa två huvudgrupper till två 

perspektiv. Till exempel kan det handla om hur de olika grupperna ser på projektet 

Vem bryr sig? och Islandsmodellen samt vilka förväntningar de anser sig ha på själva 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna. 

Totalt intervjuades åtta antal respondenter knutna till projektet Vem bryr sig? där vi 

valde att dela in respondenterna i två huvudgrupper men även en organisation som vi 

har valt att klassa som den administrativa nivån. Detta eftersom denna respondent 
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kommer från organisationen NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) och är 

initiativtagare för projektet Vem bryr sig? samt har respondenten rollen som en 

kommunikationslänk till den institutionella samt operativa nivån. 

Den ena huvudgruppen av respondenter utgjordes av de personer som arbetar på en 

institutionell nivå inom yrken som rör beslutsfattning som politiker och regionens 

strateger. Den andra huvudgruppen respondenter utgjordes av de personer som 

arbetar på en operativ nivå med utsatta ungdomar och deras familjer. Vilket 

utgjordes av yrken som polis, förbundet Anhöriga Mot Droger (AMD) och 

Familjefokus tillhörande socialtjänst. 

 

 

Figur 3: Organisationer inom projektet Vem bryr sig? Respondenterna från de 
olika organisationerna är angivna i den nummerföljd de intervjuades efter. 

Figur 3 illustrerar de organisationer som under våren har blivit kontaktade av NBV 

(Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) samt tagit del av informationen kring 

projektet Vem bryr sig? och om Islandsmodellen. 

Det fanns ytterligare personer från den institutionella nivå – två politiker som skulle 

kunna vara respondenter, dessvärre avböjde dessa två personer till att medverka. 

Samt var det några respondenter från regionen som vi inte lyckades få kontakt med. 

Vi intervjuade alla respondenter vi lyckades få kontakt och de som var villiga att 

ställa upp på en intervju med oss. 



 

 14 

 Semistrukturerade intervjuer 

För insamling av data för vårt empiriska material har vi valt att använda oss av 

intervjuer. Att använda sig av intervjuer för insamling av studiens empiriska del är 

fördelaktigt i syfte att få djupare förståelse över en situation eller ett ämne (Bryman 

och Bell, 2017). Vårt syfte med insamling av det empiriska materialet har varit att nå 

fram till en förklaring som genererar en djupare förståelse av respondenternas 

förväntningar på projektet, detta i kombination med materialet i vår teoriram. 

Studiens empiriska datainsamlingsmetod bygger på semistrukturerade intervjuer. 

Den semistrukturerade intervjun definieras som att den som utför och leder intervjun 

arbetar med en intervjuguide där ett förvalt tema samt huvudfrågor redan innan 

intervjun är planerade (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Det är däremot viktigt att 

lämna utrymme för avvikelser från de förbestämde frågorna i intervjuguiden om 

respondenten väljer att berätta om ett intressant ämne (Justesen och Mik-Meyer, 

2011). Intervjuedaren ställer samma öppna frågor till samtliga respondenter, däremot 

är frågorna i intervjun anpassade till respondenternas specifika position (Justesen och 

Mik-Meyer, 2011). Syftet i semistrukturerade intervjuer är att få respondenterna att 

reflektera över samma frågor (Justesen och Mik-Meyer, 2011). 

Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide utifrån studiens syfte och 

problemformulering samt vad tidigare forskning visat inom ämnesområdet 

förväntningar och samorganisation. Valet av att genomföra semistrukturerade 

intervjuer föreföll genom en gemensam diskussion kring vad vi ansåg vara den 

lämpligaste metoden för att kunna besvara vår frågeställning. Där vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer som både gav djup och bredd till resultatet då det är 

respondenternas ofta subjektiva tankar och värderingar av vad de har för 

förväntningar på projektet Vem bryr sig? Semistrukturerade intervjuer valdes även 

eftersom vi ville ge respondenterna möjligheten att utveckla sina resonemang och 

tankar och inte alltid känna sig bundna över att strikt behöva förhålla sig till ett 

”manus” eller en viss struktur. 

Syftet med utförandet av intervjuerna har varit att försöka förstå vilka förväntningar 

yrkessamman individer inom området för denna typ av omfattande projekt har. Samt 

att kunna se på om det går att utläsa något mönster i svarsresultatet av det insamlade 

empiriska datamaterialet. Men också om det går att utläsa några skillnader eller 

likheter mellan de olika yrkesnivågrupperna. 

3.4.1 Pilotstudie 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det fördelaktigt att börja med att göra en 

pilotstudie. Detta för att få en klarare uppfattning och förståelse av hur 

tillvägagångsätt och tekniker för datainsamling praktiskt går till (Bryman och Bell, 

2017). Pilotstudien gav oss en bättre uppfattning över vad vi skulle fokusera på i våra 

semistrukturerade intervjuer och bidrog främst som ett understödjande material när 

vi utformade vår intervjuguide. Genom att först få testa våra frågor inför en 

respondent hjälpte det oss att revidera utformningen på intervjuguiden så att denna 

blev mer förståeligt för våra respondenter. Vilket sedan lede till att de kommande 

respondenterna i intervjuerna uppfattade frågorna på ett tydligare sätt och därav 

kunde vi få ut ett mer berikat empiriskt material. 

I pilotstudien valde vi att inte visa frågorna i förväg för respondenten utan frågorna 

sades muntligt till respondenten. Detta uppmärksammade vi ledde till att 

respondenten var mycket friare i att beröra ämnen som direkt inte var relevanta för 
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vår studie. Vi valde därför att bytta metod och valde istället att visa frågorna för 

respondenterna i samband med intervjun. Detta genom att låta respondenten ta del av 

intervjuguiden i pappersformat så att respondenten tydligt kunde se de frågor vi 

ämnade att ställa i intervjun. 

3.4.2 Utformning av intervjuguiden 

Intervjuguiden är utformad efter en semistrukturerad karaktär med öppna 

frågeområden med uppföljningsfrågor som sedan anpassas efter varje enskild 

respondent. Detta för att ge möjlighet till respondenten att kunna besvara frågorna på 

ett fritt sätt utifrån respondentens egna kunskaps-, erfarenhets- och yrkesområde. 

Karaktären av intervjuerna kan därav beskrivas som ”den informella 

konversationsintervjun” (Patton, 1990:281 i Sjöstrand, 2004:22). Även om 

intervjuerna varit av semistrukturerad form har det funnits vissa grundläggande 

frågeställningar samt intresseområden som har varit styrande för våra intervjuer, 

dessa har byggt på vår problemformulering med nyckelorden förväntningar och 

samarbete. Huvudfrågor samt uppföljningsfrågor som utgått från 

problemformuleringen har varit bland annat: Vilka förväntningar har du på 

samarbetet med de andra organisationerna och yrkesgrupperna? Varför förväntar du 

dig detta av samarbetet? Och: Tror du att dina tidigare erfarenheter spelar in i vad du 

förväntar dig av samarbetet? Etc. (För fullständig intervjuguide se bilaga 2.) 

3.4.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats antingen på deras kontor 

eller i ett konferensrum på arbetsplatsen. Detta för att underlätta för respondenterna 

att medverka i våra intervjuer, då intervjuerna skedde under en vardag och oftast 

under respondenternas arbetstid. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum där 

endast respondenten och vi var närvarande, detta för att minska risken för yttre 

påverkan. Det framkom även att det rådde en viss osäkerhet kring fakta relaterade 

frågor i hur mycket respondenterna visste gällande projektet Vem bryr sig? men 

också om själva Islandsmodellen och dess implementeringssteg (se bilaga 1). Vilket 

visades genom en ökad frekvens i svårigheten att kunna besvara vissa frågor utifrån 

fakta, där respondenternas svar oftast landade i ett subjektivt perspektiv istället för 

ett objektivt perspektiv. Detta visades även genom att vi som lede intervjun fick 

ställa fler uppföljningsfrågor för att erhålla ett rikligare och ett mer inriktat svar på 

den specifika fråga vi ställde. Vissa respondenter kom även lättare av sig än ändra 

respondenter men dessa återkom igen relativt snabbt. 

Tiden för intervjuerna varierade mellan trettio till sextio minuter, där en av 

intervjuerna var en outlier och varande i cirka femton minuter. Vi behövde inte 

avbryta någon av intervjuerna, däremot var intervjutiden helt beroende på 

respondenten själv i hur mycket tid som respondenten hade att distribuera för 

intervjutillfället samt i hur villig och engagerad respondenten var att berätta om sina 

respektive synpunkter och erfarenheter kring det berörda ämnet. Varje intervju 

spelades in och genom att spela in intervjuerna frigjordes tid till att vara närvarande i 

samtalet med respondenten och fånga upp intressanta bitar i respondentens svar och 

därav kunna utforma eventuella följdfrågor under pågående intervjun till 

respondenten. 
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3.4.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid varje intervjutillfälle gick vi igenom de forskningsetiska principerna med 

respondenten, detta för att säkerställa att respondenten var införstådd kring de etiska 

riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017). Vi informerade varje respondent innan 

intervjun började att de skulle förbli anonyma i vår studie. Även om de flesta av 

respondenterna inte hade några problem med att inte vara anonyma, ett fåtal 

respondenter hade en önskan om att få vara anonyma och en av respondenterna bad 

oss uttryckligen om att få vara anonym. Efter respondentens samtycke spelades 

samtliga intervjuer in via en mobiltelefon eller en bärbar dators inspelningsfunktion. 

 Bearbetning och analys av data 

Vi har valt att analysera vårt datamaterial enligt en tematisk analys. En tematisk 

analys är enligt Wigg (2012) en metod som bygger på teman och liknelser, till 

exempel om sättet att vara, agera och reagera hos individer och grupper, eller om 

typiska händelser och handlingar i organisationer och samhällen (Egidius, 2018 b). 

Ofta utgår tematiskt relaterade frågor i intervjuer från ”vad” enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). 

För presentation av vårt resultat samt för analys av vårt empiriska material har vi valt 

att dela upp yrkesgrupperna i två huvudgrupper eller nivåer – en institutionell nivå 

och en operativ nivå (för en mer ingående indelning av respondenterna se figur 3 i 

3.3 Urval). I en jämförelse mellan vad individer inom yrkesgrupper som arbetar på 

den institutionella nivån anser sig ha för förväntningar med vad individer inom 

yrkesgruppen som arbetar på den operativa nivån anser sig ha för förväntningar på 

själv samarbetet med de andra yrkesgrupperna samt på projektet Vem bryr sig? 

 Validitet och reliabilitet 

För en kvalitativ studie blir validiteten och reliabiliteten svårare att stärka eftersom 

kvalitativa studier inte främst är inriktade på mätning (Bryman och Bell, 2017). Det 

vill säga mätning i form av kvalitet, mängd och intensitet eller frekvens (Denzin och 

Lincoln, 2002 i Justesen och Mik-Meyer, 2011). Däremot läggs vikten vid kvalitativa 

studier på entiteternas kvaliteter och processer och betydelse och dessa går inte att 

undersökas experimentellt (Denzin och Lincoln, 2002 i Justesen och Mik-Meyer, 

2011). Validitet handlar enligt Mason (1996 i Bryman och Bell, 2017:379) att man 

”observerar, identifierar eller ’mäter’ det man säger sig mäta”. 

För att stärka validitet i vår studie valde vi att genomfördes en pilotstudie i syfte att 

utforma en relevant intervjuguide som kunde ge ett bra underlag i besvarandet av 

problemformuleringen. Pilotintervjun bidrog till att vissa av intervjufrågorna 

ändrades eller förtydligades, detta för att underlätta förståelsen av frågor för 

respondenterna. Intervjuerna spelades in för att stärka kvaliteten på studien genom att 

undvika risken för feltolkning och felcitering samt att underlätta genomförandet av 

analysen. 

Den yttre validitet eller den externa validiteten beskriver studiens generaliserbarhet, 

det vill säga den anger i hur hög grad studiens resultat kan appliceras eller 

generalisera till andra populationer inom samma ämnesområde (Egidius, 2018 d; 

Stone-Romero, 2011). Den externa validiteten i studien har en lägre frekvens 

eftersom studien utgår från en kvalitativ metod, vilket innebär att det blir svårare att 

generalisera eller applicera resultatet i vår studie till andra liknande områden än det 

vi studerar. Däremot kan studiens resultat användas som ett underlag i en eventuell 
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diskussion av vad yrkesgrupper förväntar sig gällande andra liknande projekt som 

arbetar efter Islandsmodellen eller efter andra liknande modeller som kan komma att 

införas i andra regioner eller kommuner. 

För att stärka den interna reliabiliteten i kvalitativa studier är det viktigt att 

medlemmarna som utför studien kommer överens om tolkningen av det empiriska 

materialet vilket blir en interbedömarreliabilitet (Bryman och Bell, 2017). Vilket 

även gäller för den interna validiteten där det är viktig att det finns en tydlig 

överensstämmelse mellan de begrepp och de teorier som beskrivs till de 

observationer som gjorts (Bryman och Bell, 2017). 
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4 Resultat 

Under våren 2018 befinner sin projektet Vem bryr sig? i ett tidigt skede där ett 

beslutet om projektets genomförande ännu inte har klarlagts. Ännu har endast en 

diskussion förts av de beslutande instanserna i projektet, bland annat om vilka 

möjligheter projektet kan innebära för region Gotland. Därför blev utgångspunkten 

för vår problemformulering att utgå från vilka förväntningar de olika yrkesgrupperna 

har dels på samarbetet med de andra yrkesgrupperna och dels på projektet Vem bryr 

sig? 

Resultatet har delats in i två huvudteman förväntningar samt tidigare erfarenheter 

rörande liknande projekt, modeller eller samarbeten som respondenterna har arbetat 

med. De tre underteman är begreppsdefinition rörande vad förväntningar innebär för 

respektive respondent, samt förväntningar på samarbetet med andra yrkesgrupper 

och förväntningar på projektet Vem bryr sig? 

Totalt intervjuades åtta respondenter, varav två av dessa tillhörande den 

institutionella nivån och fem tillhörande den operativa nivån. Samt en respondent 

som kan beräknas tillhöra en mellan part (administrativ nivå), organisationen NVB, 

som fungerar som en länk mellan de övriga organisationerna. 

 Förväntningar 

4.1.1 Begreppsdefinition 

Vi valde att fråga respondenterna om deras allmänna uppfattning om vad begreppet 

förväntningar innebär för dem. Detta gjorde vi eftersom vi anser att förväntningar är 

ett mångfasetterat begrepp som kan ge skilda tolkningar till exempel beroende på 

yrkestillhörighet samt tidigare erfarenheter. 

Respondenter från den institutionella nivån, där politiker och regionen ingår, valde 

antingen att inte besvara frågan eller att väva in den i andra frågor. Därför blir det 

svårt att visa på ett tydligt svars exempel från den institutionella nivån. 

På den operativa nivån där polis, förbundet Anhörig Mot Droger (AMD) samt 

Familjefokus (tillhörande socialtjänsten) ingår, fick vi skilda svar. Dessa 

yrkesgrupper svarade följande: 

För mig handlar det om, om jag har förväntningar så är det kopplat till en effekt 
också och att min motpart faktiskt genomför det som vi har kommit överens om. Det 
blir väldigt viktigt att skapa samverkan framför allt om man ska bygga en hållbar 
kedja av insatser. Så håller det inte att man sen i efterhand inte är med och inte gör 
sin del som intresseparten gör. Förväntningar för mig är det väldigt starkt koppat till 
en motprestation. Men det handlar också om att vara tydlig, kommunikativt i vad jag 
själv uppfattar och sätter man det i ett sammanhang så är det viktigt att vi är överens 
om vad vi vill. Att vi har ett tydligt mål. (Respondent nr. 6) 

Respondent nr. 5 svarade däremot att: ”Förväntningar för mig är alltid positiva. 

Förväntningar för mig är alltid något som blir en förändring, blir något annorlunda, 

blir något som blir bättre och att förändra och att vända det som har varit.” 

respondent nr. 7 ansåg att: ”Har jag en förväntan då räknar jag med att då kommer 

det ske. Men då får man arbeta för det.” 
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Respondent nr. 8 svarade att: 

Krav, associerar jag med förväntningar. Att man förväntas vara på ett visst sätt eller 
arbeta på ett visst sätt. Det kan ju ha en koppling till fördomar också, tänker jag att 
om man är en viss person eller har ett visst påbrå eller vad det nu kan vara. Att man 
förväntas vara på ett visst sätt eller kunna en viss grej eller ha kunskap om ett visst 
område. Kan kopplas negativt med förväntningar men det kan också kopplas positivt 
att om man har gjort något bra kan det ju ha positiva förväntningar på en. […] Vad 
folk tänker om en, både positivt och negativt. Vad folk vill se av en och vill se att 
man gör. 

Begreppet förväntningar uppfattade respondenter olika, några uppfattade begreppet 

endast som positivt, andra både som positivt och negativt beroende på i vilken 

kontext begreppet placerades i. De flesta respondenter ansåg även att begreppet 

förväntningar innebar en förväntan på motparten eller en förväntan från motparten. 

Samt kopplades förväntningar även samman med begreppet förändring. Samt ansåg 

en av respondenterna uttryckligen att ett tydligt gemensamt mål som samtliga parter 

är överens om är viktigt. 

4.1.2 Förväntningar på samarbetet med andra yrkesgrupper 

Det vi primärt ville undersöka är vad yrkesgrupperna har för förväntningar på 

samarbetet med andra yrkesgrupper. Samt vad respondenterna anser svårigheterna 

eller utmaningarna vara med ett samarbete av denna typ som projektet Vem bryr sig? 

innebär för yrkesgrupperna. 

Svaren vi fick från den institutionella nivån (politiker och regionen) var följande: 

Respondent nr. 2 svarade att man som högst beslutande organ sällan ser individerna 

som far illa på samma sätt som till exempel tjänstemännen gör, då de arbetar närmare 

missbrukarna: ”sitter du i Socialnämnden eller i Regionfullmäktige som högsta 

beslutande organ då ser du aldrig individerna på samma sätt”. Respondenten (nr. 2) 

menar också på att de redan idag har ett väldigt nära samarbete med tjänstemännen 

som till exempel socialnämnden och att de gärna vill ”lyfta till stora nämnderna att 

hej, hallå liksom att nu börjar det verka åt fanders här, nu är det massa ungdomar 

som mår dåligt. Vad är det vi har tagit bort, vad är det som inte funkar”. Däremot 

anser respondenten (nr. 2) att ett starkare samarbete behövs med arbetsförmedlingen. 

Eftersom de har egna åtgärdsprogram och ”ju mer vi gör, desto mindre gör dom” 

samt att ”det arbetas dubbelt”. Om samarbetet mellan staten, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och regionens egna åtgärder skulle var bättre skulle detta vara en 

stor del i förebyggandet för många individer anser respondenten (nr 2). 

Respondenten (nr. 2) tar upp problematiken kring stigmat som många familjer 

känner finns i samhället om vad det innebär att ta hjälp av socialen. För att bryta det 

negativa stigmat kring att söka hjälp har socialenheter valt att byta namn till 

Familjefokus och MiniMaria. Samtidigt som det finansiella stödet ändå kommer från 

socialen, detta menar respondenten (nr. 2) är ett av sätten i hur de försöker arbeta 

förebyggande. Respondenten (nr. 2) nämner även problematiken kring 

integritetsaspekten, kring individens egna ansvar samt samhällets gemensamma 

medel och ansvar – alla dessa aspekter menar respondenten måste balanseras ”det 

måste ske förebyggande, när du väl har trillat ditt på droger eller psykiskt dåligt 

mående så är det en jätteinsats som krävs”. Respondenten (nr. 2) menar samtidigt på 

att ”vi har jätteinsatser och att vi gör väldigt individuella bedömningar”. Men att 

viljan måste komma inifrån för att missbrukarna ska kunna ta sig ifrån missbruket 

och inte få ett återfall. Samtidigt ställer sig respondenten (nr. 2) frågande till 
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projektet Vem bryr sig? och menar på det redan gör idag mycket och om 

Islandsmodellen verkligen kan förbättra det samarbetet som det idag redan har med 

de andra yrkesgrupperna. Men även om Islandsmodellen har den kapaciteten att 

fånga upp individer som missbrukar, då dessa individer oftast även kommer från hem 

med föräldrar som missbrukar och på så sätt ökar också risken för att barnen kommer 

hamna i missbruket. 

Respondent nr. 4 ansåg att: 

Förväntan är att man dels tillsammans kartlägger, finns det några gråzoner som vi 
inte har täppt till och också att vi har samma bild på vad är det för någonting som är 
ett problem och vad är det vi vill utveckla. Och att man definierar misstanke, oro 
bruk på ett likadant sätt. Att man inte pratar om två olika saker, för då blir det tokigt. 
Så det tycker jag man ska vara noga med i ett samarbete. Och att alla ser att det här 
målet måste vi uppnå, att man är överens om målet. Det är absolut det viktigaste. 
Och vilken målgrupp det är. 

Respondenterna på den operativa nivån (Familjefokus (tillhörande socialtjänsten), 

Anhörig Mot Droger (AMD) och polisen) gav följande svar: 

”Alla ska kunna samspela för att det ska bli bättre, förväntningarna är att det ska bli 

bättre för barnen helt enkelt” säger respondent nr. 5. Respondenten (nr. 5) fortsätter 

och förklarar att det är tröttsamt att det alltid ska var ”möten” innan och att det ska 

vara ”så organisatoriskt innan man kommer till skott att göra en sak för barnen”. 

Respondenten (nr. 5) menar att man istället skulle göra ”en enkel platå så att man kan 

hitta till barnens behov”, ”att det ska bli barnens behov i centrum”. Samt menar 

respondenten (nr. 5) att ett av problematiken ligger i att ”ingen skvallrar på varandra” 

och att ”socialkompetensen är låg” bland vuxna både gällande när det kommer till 

narkotika men framför allt att ”det är så många vuxna som ser sina egna barn och 

sina kompisars barn men ’nej, jag säger ingenting’ och det tycker jag är dåligt social 

kompetens”. 

Respondent nr. 6 svarade att de redan har ett liknande samarbete kring narkotika med 

mellan polisen och kommunen, men att det inte är lika utvecklat och inte i lika stort 

omfång och för en längre tidsperiod som de samarbetet Islandsmodellen presenterar. 

Respondenten (nr. 6) menar på att det kan bli komplext eftersom en del använder en 

förvaltning och en annan del blir politisk. Respondenten (nr. 6) menar även på att 

”det finns många olika intressen, framför allt kan det bli en utdragande process, 

eftersom det ska tas ett beslut i nämnden och sen i kommunfullmäktige och sen den 

strategiska inriktningen”. 

Respondenten (nr. 6) svarar att förväntningarna på samarbetet med de andra 

yrkesgrupperna är att: 

Det handlar väldigt mycket om att göra jobbet tillsammans, att alla ska förstå det. Att 
jag har en del i arbetet i det jag gör på bästa sätt. Men traditionellt kan man väll säga 
att min organisation vi har varit ganska duktiga på att ta på oss ledartröjan i många 
sammanhang men vi har inte mandatet att hitta liksom alla mjukdelar och all vård, 
det är ingenting som vi jobbar med. Vi jobbar med att lagför brott men vi har i det 
brottsförebyggande arbetet är det otroligt lätt att bli både socialarbetare och fältare 
och allt möjligt. Men mandatet finns inte. 

Respondenten nr. 6 menar på att det måste finnas ”tydliga gränsdragningar” och att 

man ”bygger en hållbar kedja”. Respondenten (nr. 6) berättar även om att med den 

tidigare modellen så blev arbetet ”ganska ineffektivt, vi gjorde en massa insatser” 

men då kommunikationen med socialtjänsten och skolan var bristfällig blev också 
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resultaten lidande. Respondenten (nr. 6) säger också att en av förväntningarna är att 

man framför allt ”ställer upp valda delar och prioriterar verksamheten”. 

Respondent nr. 7 anser sig ha samma förväntningar på sig själv som på de andra 

yrkesgrupperna: ”Jag har samma förväntningar på dom som jag har på mig själv. Har 

dom ett mål så förväntar jag mig att dom ska arbeta utifrån de och till de”. På frågan 

varför respondenten (nr. 7) förväntar sig detta, ges följande svar: 

För att jag anser att går man in i ett samarbete så är det byta av erfarenheter. Jag kan 
göra vissa saker bättre än vissa myndigheter och de kan göra saker som jag är klart 
urkass på. Då förväntar jag mig att vi kan byta erfarenheter och så bygger vi upp 
någonting utefter det. 

Respondent nr. 8 svarade att: 

Det är viktigt att man samarbetar med olika myndigheter och liknande, för att det är 
så det blir bäst för dom människor vi träffar i vårt yrke. För att om man inte 
samarbetar och bara lägger över allt ansvar på den ena myndigheten eller den andra 
så blir det inte heller bra för att dom vi träffar, för då hamnar dom mellan stolarna. Så 
jag tror att samarbetet är otroligt viktigt i vårt yrke och att vi inte hela tiden lägger 
över allt ansvar utan att man jobbar tillsammans helt enkelt för att hitta de bästa 
lösningarna. För jag tycker att det ibland kan kännas som att ’nej det där är 
socialtjänstens ansvar’, eller ’nej det är polisens’, eller ’nej det där är skolans’. Så att 
man istället uppmärksammar, så att man inte hela tiden skyller eller lägger över 
ansvaret på andra. 

4.1.3 Förväntningar på projektet Vem bryr sig? 

Alla av de respondenter som vi träffade uppger att de främst hade positiva 

förväntningar på projektet och att de tyckte att projektet var ett bra initiativ. En del 

av de respondenter som inte var i beslutsfattande position framförde sin önskan om 

att projektet skulle implementeras, om än att det skulle kunna komma att kosta en 

del. De som arbetar på operativ nivå hade även fler praktiska förväntningar, som att 

narkotikaanvändningen bland ungdomar överlag skulle gå ner över tid. De 

förväntade sig inte att antalet skulle dyka hastigt, men att de ville se en förbättring 

gällande problemet över de kommande åren. De hade även förväntningar som att 

kommunikationen mellan föräldrar och skola skulle förbättras. ''Att skolans ansvar 

skulle få en förtydligade om vad det är som är skolans uppdrag'' (Respondent nr 1). 

Det fanns även en förväntan och en förhoppning hos en person att ansvaret för 

ungdomar skulle fördelas på ett tydligt sätt till exempel mellan socialtjänst och skola, 

för att då underlätta arbetet och för att förhindra att ungdomar faller mellan stolarna. 

En respondent som arbetade på strategisk nivå berättade att hon tyckte att det var en 

bra ide men att hon hade en försiktig attityd till den, på grund av kommunens 

ansträngda ekonomi. ''Många av de har delarna har vi redan'' (Respondent 4). 

En annan respondent tycke heller inte att alla delar av Islandsmodellen inte var 

lämpade att överföra på Gotland, på grund av att de skulle vara väldigt 

kontroversiella. Dock visste hen då inte om att en av de största fördelarna med 

Islandsmodellen är att den anpassas efter varje plats där den införs på, alla delar eller 

åtgärder behövs kanske inte. De förväntningar som fanns på operativ nivå var även 

de positiva. På den operativa nivån fanns även fler idéer om hur modellen skulle 

kunna implementeras och även en mer praktisk syn på projektet i form av utförande. 

Även de berättade om att många av modellens delar redan är i bruk på Gotland.  På 

den operativa nivån ser även vissa av dem en utmaning med ekonomin, det vill säga 

att de vet om den ansträngda ekonomin som råder inom kommunen. ''Vi har en 

ansträngd ekonomi på Gotland'' (Respondent nr 3). Det finns även förväntningar på 
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att beroendevården ska bli bättre för de beroende och deras anhöriga. Att de når ut 

till allmänheten och att få dem engagerade i frågan om ungdomar och narkotika för 

att på det sättet sänka användningen. En respondent menar även att resurser och 

ansvar ska fördelas på ett bra sätt och att det finns mandat. 

 Tidigare erfarenheter 

De berättar om tidigare samverkansprojekt som de tidigare har deltagit i med två till 

tre andra yrkesgrupper som deltog. Respondenterna säger att de samarbetena gick bra 

och de förmodligen har bidragit till deras förväntningar på projekt. Respondent nr 8 

som ibland arbetar som ''fältare'' berättar att, ''Där har ett väldigt nära samarbete med 

polisen, eftersom att det behövs när de är ute och går och möter ungdomar som 

ibland behövs tas omhand''. En respondent menar att de allra flesta samarbeten som 

hen har varit en del av har varit positiva men menar även att det kan innebära viss 

spänning att till exempel arbeta med en person från en tidigare arbetsplats i ett nytt 

samarbete. En respondent menar att på grund av Gotlands geografiska läge och att 

det är ganska litet har de tidigare ''tvingats'' att samarbeta med varandra än vad man 

kanske gör i andra delar av landet. En respondent (nr 7) har inga tidigare erfarenheter 

gällande preventivt arbete. 

En annan respondent berättar att: ''Ja, vi har arbetat med likande samarbeten men då 

under en betydligt kortare tid, kanske några veckor till några månader'' (Respondent 

nr 6). De samarbetena har fungerat bra. En annan respondent berättar att hon redan 

nu arbetar med ett samarbete med två andra yrkesgrupper, där fokus ligger på stöd 

gällande familj och skola för ungdomar, hen är nöjd med det samarbetet. Det är 

något som andra som jobbar på likande positioner också säger. Hen menar att ''det är 

viktigt att man är öppen, fokuserad på vad du gör och inte fokuserar på vad andra gör 

utan ha respekt för vad andra gör, det är viktigt i ett samarbete'' (Respondent nr 5). 

Hen berättar även att de ofta samarbetar över yrkesgränserna runt familjer som 

behöver hjälp. ''Då träffas vi alla som har att göra med den här familjen'' Respondent 

nr 3 berättar att hen inte har några tidigare erfarenhet av liknade samarbeten, men att 

''jag har följt Islandsmodellens olika implementeringar på andra plaster''. En annan 

respondent har heller inga tidigare erfarenheter av samarbeten, men har genom sitt 

yrke följt olika samarbeten som funnits på en annan nivå än sin egen på Gotland. 

Tabell 1: Sammanfattning intervjuer. 

 Tidigare 

positiva 

erfarenheter 

Positiva 

förväntningar 

 

Framhåller att 

mål är viktigt  

Framhåller att 

ansvarsfördel-

ning är viktigt 

Respondent 1 X X X X 

Respondent 2  X X  

Respondent 3  X  X 

Respondent 4 X X   

Respondent 5 X X X X 

Respondent 6 X X X X 

Respondent 7 X X  X 

Respondent 8 X X X X 
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5 Analys 

 Förväntningar och samverkan 

5.1.1 Att sträva mot gemensamma mål 

Flera respondenter nämner mål som en grundläggande och viktig aspekt för att 

samverkan mellan de olika yrkesgrupperna ska fungera väl. Att ha gemensamma mål 

som alla är överens om är något som samtliga respondenter förväntar sig av 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna. Samtliga respondenter i undersökningen 

svarar att de förväntar sig att samarbetet med de andra yrkesgrupperna kommer att 

vara positivt. Positivt både när det kommer till den organisationen respondenten själv 

arbetar för men även positivt gällande själva projektet och vad det kan innebära för 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna. 

Enligt Hatch (1997) är mål viktiga eftersom de bidrar till att styra organisationen i 

den riktning som behövs för att stärka organisationens effektivitet. Samt kan mål 

även bidra till att organisationens verksamhet inrätta sig till reformerande 

förhållanden (Hatch, 1997). Vilket är viktigt för projektet Vem bryr sig? då flera 

respondenter nämner att det inte har arbetat med liknande modeller som 

Islandsmodellen presenterar, särskilt inte under en längre tidsperiod. 

Att ha skilda uppfattningar i fråga om vilka mål som är viktiga och som ska 

prioriteras kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) vara en källa till målkonflikt. 

Respondenten (nr. 5) upplever möten och organisering som något besvärlig och anser 

att man istället skulle förenkla processen och prioriteringarna till att de individer som 

är i behöv av hjälp. Istället för som i nuläget där det distribueras för mycket på 

formalistiska prioriteringar. 

Förväntansteorin (Expectancy theory) förklarar hur individer motiveras för att uppnå 

mål. Respondenterna uttrycker sig på olika sätt i hur de motiveras för måluppfyllelse, 

det gemensamma för samtliga respondenter är att de behöver finnas en positiv tro 

eller en övertygelse av att målet är värt att sträva mot samt att målet är uppnåeligt. 

Det vill säga individernas inställning inför att uppnå det gemensamma målet i 

projektet måste vara av en positiv aspekt. Där respondenternas inställning dels för 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna och dels för projektet måste vara positivt. 

Valens eller värde definieras enligt Vroom (1964:15 i Lee, 2007:789) som 

emotionella orienteringar mot specifika resultat eller värdet av de förväntade 

resultaten för individen (Lee, 2007:790). Det flesta av respondenterna förväntar sig 

positiva resultat av både samarbetet med de andra yrkesgrupperna men även av 

projektet. En orsak enligt förväntansteorin kan vara att det finns ett värde i slutmålet 

eller resultatet som respondenterna förväntar sig ska ske och därigenom blir det en 

positivt valens när respondenten föredrar att uppnå målet. 

När det kommer till hur respondenterna resonerade kring mål så fanns det inga 

tydliga skillnader i vad respondenterna från den institutionella nivån ansåg från 

respondenterna på den operativa nivån. Båda grupperna nämnde att gemensamma 

mål och en tydlig överenskommelse över målen är viktigt för att ett samarbete ska 

fungera väl över en längre tidsperiod. 
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5.1.2 Arbetsfördelning och ansvar och fördelarna av effektivt samarbete 

Respondenten från den institutionella nivån berörde ämnet att det ibland ”arbetas 

dubbelt” (respondent nr. 2) och respondenten från den operativa nivån nämner något 

liknande, det vill säga att arbetet tidigare var ”ganska ineffektivt” (respondent nr. 6). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan organisationer med hjälp av en 

funktionsbaserad gruppering undvika dubbelarbete och därmed också inbringa 

effektivisering i de uppgifter de utför. 

Respondenterna talar också om vikten att ta ett ansvar och att arbetet ska vara jämnt 

fördelat. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är det fördelaktigt att distribuera 

arbetsuppgifterna i mindre deluppgifter, detta främjar till att individer eller grupper 

får möjlighet att specialisera sig på området. Fördelen är inte bara att kunna 

distribuera ut arbetsuppgifter men även att ansvaret blir fördelat mellan flera 

individer (Jacobsen och Thorsvik 2014). Till exempel anser respondent nr. 8 att 

samarbete är viktigt eftersom detta främjar till att fördela arbetet och det ansvar som 

kommer med uppgiften inte enbart behöver axlas av en enda individ eller en enda 

myndighet eller organisation utan kan fördelas mer likställt. En annan respondent 

nämner att den myndigheten som respondenten arbetar för brukar vara bra på att ta 

ett inofficiellt ansvars initiativ genom att ”ta på oss ledartröjan” som respondenten 

(nr. 6) uttrycker det, men att respondentens organisation däremot saknar det 

beslutande mandatet i frågan. 

Fördelen med arbetsfördelning blir särskilt viktig vid stora projekt som Vem bryr 

sig? projektet. Som respondenterna beskriver blir arbetsfördelningen samt det 

fördelade ansvaret till en stor hjälp för alla om var och en av personerna i projektet 

har en liten del i ansvaret, så att ansvaret inte behöver falla på en organisation eller 

en individ. Därigenom är det mycket mer sannolikt att det uppdrag och de 

arbetsuppgifter organisationerna i projektet ansvarar över blir utförda på ett bra sätt. 

Detta i jämförelse med om bara ett fåtal av projektets organisationer eller individer 

ansvarar för samt ska slutföra uppgifterna på egen hand. 

5.1.3 Förväntningar på projektet Vem bryr sig? och attitydens påverkan 

De förväntningar som respondenterna uppger på projektet kommer kanske från hur 

de har fått information om det och om de har tagit den informationen till sig. Det kan 

också antydas at eftersom projektet riktar in sig på att förebygga något som av de 

flesta människor är anses som dåligt. Narkotikaanvändning bland unga är speciellt 

dåligt eftersom deras kroppar ännu inte är fullt utvecklade för att kunna hantera 

narkotikans effekter. Många av de respondenterna har även barn själva och det är 

troligt att tänka att de inte vil att deras barn ska bruka narkotika över huvud taget. En 

minskning av narkotika på Gotland skulle då leda till att färre ungdomar kommer i 

kontakt med narkotika. Detta kan medföra att det inte finns många som ser eller vill 

säga några dåliga aspekter med projektet, utan att projektet ses som ett bra initiativ, 

det kan alltså röra sig om en attitydpåverkan. Attityd kan ju beskrivas som en stabil 

inställning till ett objekt, i det här fallet, ett projekt (Eysenck, 1990). Ett antagande 

som kan göras är att de respondenter som har träffat initiativtagaren personligen 

tenderar att ha en ännu mer positiv syn på projektet än de som inte har gjort det. Kan 

det finnas något i att det är lättare att mötas rent tankemässigt när man även möts 

personligt? Eller är det att det är energin och entusiasmen som smittar av sig? Det är 

svårt att veta helt säkert. 
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 Tidigare erfarenheter som kan komma inifrån 

Winter (1994) skriver att induktion är att dra slutsatser utifrån generella fall, vilket är 

något som kan liknas med vad respondenterna gör när de får frågan om de har några 

tidigare erfarenheter av samverkan. De tänker tillbaka på tidigare tillfällen då de har 

samarbetat och vad de upplevde då och kan tänka sig att samma sak kan hända igen, 

eller att samma sak nog inte händer igen. Men nog är det rimligt att tänka sig att 

vissa av respondenterna känner att några av de erfarenheter som de haft bara var 

engångsföreteelser kopplade till det aktuella projektet oavsett om de var positiva 

eller negativa. Medan det är rimligt att tänka att andra tidigare erfarenheter har satt 

djupare spår än så. Till exempel erfarenheter som har varit mycket positiva eller 

mycket negativa eller att erfarenheter har återkommit flera gånger på samma 

uttryckssätt. Jensen (2010) menar ju att barn skapar sin egen kunskap och att 

erfarenhet inne i sig själva, något som är rimligt att tänka eftersom att små barn är 

det närmaste en oskrivet bland som finns. Detta skulle kunna vara överförbart på 

vuxna, att de i kanske vidare utsträckning än de vill erkänna, bygger kunskap eller 

kanske hittar på kopplingar eller resonemang som de sedan utbyter med andra. Att 

även deras erfarenhet kommer inifrån, eller i alla fall en liten del. Detta kan låta hårt, 

som att vuxna människor bara hittar på saker som de sedan styr sina liv efter, så är 

det så klart inte alltid. Men det är ändå värt att begrunda vad våra förväntningar 

egentligen är baserade på. Om det är baserade på tidigare händelser och om vi då 

låter dessa händelser ta lite för stor eller för liten plats när vi fattar beslut. 

 Likheter och skillnader 

De främsta likheterna som framkom från respondenterna var att de tyckte att det 

skulle vara bra för Gotland som samhälle om projektet implementerades för 

narkotikaanvändningen då skulle sjunka, att det var viktigt med tydliga mål för att 

alla deltagare skulle kunna bli motiverade att samverka och slutligen att de ser att det 

kan bli en del utgifter i början av projektet men att det senare skulle betala sig. 

Respondenterna berättar även om att det är viktigt att arbetet ska vara tydligt jämt 

fördelat samt att det är viktigt att tydliggöra var de olika ansvarsområdena börjar och 

slutar, så att inga individer faller mellan stolarna. De flesta hade även tidigare 

erfarenheter av samverkan som har varit positiva. 

Några av de skillnader som framkom under studien var till exempel att speciellt en 

av respondenterna ville se på projektet med försiktighet, medan de andra kunde tänka 

sig att det skulle bli en del utgifter som sedan skulle betala tillbaka flera gånger upp. 

Det fanns även skillnader i hur definierade förväntningar. För någon har 

förväntningar alltid en positiv betydelse. För någon annan handlar det om motpartens 

prestation, om den uppfylls eller ej. Det kan också vara baserat på erfarenheter eller 

rent av fördomar om vad som skulle vara troligt att inträffa. Det finns även en 

skillnad i de tidigare erfarenheterna, vissa har erfarit liknade projekt, och andra har 

aldrig samarbetat på liknade sätt över huvud taget. 
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6 Diskussion 

 Resultatdiskussion 

Vår målsättning var att undersöka vad de olika yrkesgrupper utifrån deras 

yrkeserfarenhet och kunskapsområde har för förväntningar kring projektet. Dessutom 

vill vi kartlägga om det är samma förväntningar som återkommer i de olika 

yrkesgrupperna. Vi ville även se om vi kunde se mönster bland förväntningarna och 

hur dessa mönster såg ut. Vi har tagit reda på vilka förväntningar personer ur de olika 

yrkesgrupperna har. Vi har även kartlagt alla förväntningar för att på så sätt kunna 

urskilja mönster, för studien visar att det finns vissa tydliga mönster av 

förväntningarna som till exempel att de ofta är positiva. 

 Diskussion av tillvägagångssätt 

Studien har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod för studiens empiriska del. Valet av tillvägagångssätt gjordes 

utifrån att vi ansåg detta tillvägagångssätt vara den lämpligaste metoden för 

besvarandet av vår problemformulering. Där intervjuguiden (bilaga 2) utformades 

med öppna frågor som genererade detaljrika svar med respondenternas egna utsagor 

vilket är adekvat eftersom vår studie avser att undersöka dels vilka förväntningar de 

olika yrkesgrupperna i projektet Vem bryr sig? har på själva samarbetet med de 

andra yrkesgrupperna och dels vilka förväntningar de har på projektet. 

Till följd av tillämpandet av en kvalitativ forskningsmetod blir resultatet 

situationsbundet till det utvalda projektet (Vem bryr sig?) men även respondenternas 

egna uppfattningar. Dels när det kommer till respondenternas privata eller civila 

uppfattning kring ämnet samt den yrkesroll respondenterna har. 

Bedömningsgrunden för vårt resultat utgick från vår intervjuguide. Intervjuguiden 

utformades och reviderades succesivt, vi utförde en semistrukturerad pilotintervju 

som var vårt hjälpmedel i revideringen av intervjuguiden. Genom att först få testa 

våra frågor inför en respondent bistod det till att stärka studiens reliabilitet. Den 

reviderade pilotstudien bidrog även till att stärka kvalitén i studiens analysprocess. 

Detta genom att pilotstudien och revideringen av intervjuguiden reducerade risken 

för oklarheter som vi märke till en början uppstod under pilotintervjun. 

Vår semistrukturerade intervjuguide gav ett visst djup i ämnesområdet med hjälp av 

utrymmet för uppföljningsfrågor som kunde ställas för att undvika att eventuella 

oklarheter eller feltolkningar skulle uppstå under intervjun men framförallt i 

analysprocessen av datamaterialet. Kvalitativa studier handlar mer om djup och inte 

lika mycket om bredd, då bredd mer eftersträvas i de kvantitativa studierna (Bryman 

och Bell, 2017). Konkretisering av både våra frågor i intervjuguiden samt av 

respondenternas mer abstrakta svar kunde lättare göras genom tillämpandet av 

uppföljningsfrågor. 

För hantering av vår förförståelse har vi försökt hålla oss objektiva till våra implicita 

antaganden och eventuellt egna tidigare kunskaper i ämnesområdet samarbeten 

mellan olika yrkesgrupper. Vi har låtit respondenterna svara obehindrat och noterat 

det respondenterna betonat som viktigt och intressant för vårt ämne och studie. Detta 

istället för att exponera respondenterna för eventuell projektion av våra egna 

förutfattade meningar inom ämnesområdet. 
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Vid kvalitativ metod kan konfirmationsbias uppstå, konfirmationsbias innebär att en 

selektiv uppmärksamhet riktas på den information som bekräftar ens egen 

uppfattning och att då antingen ignorera eller undervärdera relevansen hos de som 

säger emot ens egna uppfattning och övertygelser (Lundh, Montgomery och Waern, 

1992). Genom att vara lyhörd för vad respondenterna anser vara viktigt och att sedan 

som intervjuledare ställa uppföljningsfrågor kan man undvika inflytandet av 

konfirmationsbias då man väl fått en förståelse av respondenternas subjektiva 

tolkningar och utsagor. Genom att vi först testade våra frågor och vår intervjuteknik i 

en inledande pilotintervju, som blev en bidragande faktor till att medvetandegöra en 

eventuell konfirmationsbias från vår part. 

 Reflektion och slutsats 

Studien vi genomförde har undersökt hur olika yrkesgrupper inom projektet Vem 

bryr sig? har för förväntningar på samarbetet med de andra yrkesgrupperna i 

projektet. Samt har studien undersökt vilka förväntningar yrkesgrupperna har på 

själva projektet Vem bryr sig? 

Resultatet visade på ett antal gemensamma nämnare av vad yrkesgrupperna på de två 

olika nivåerna – institutionell- samt operativ nivå anser sig ha för förväntningar inför 

ett eventuellt långsiktigt samarbete. Samt vad yrkesgrupperna förväntar sig av 

projektet Vem bryr sig? (för en sammanfattning av intervjuerna se tabell 1). Samtliga 

respondenter vi intervjuade ställde sig direkt eller indirekt positivt till både 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna och till projektet (Vem bryr sig?). Genom 

att sätta upp tydliga mål som samtlig parter är införstådda med och överens om kan 

organisationers överskridande samarbeten verka över en längre tid på ett smidigare 

sätt. 

 Förslag till vidare studier 

Som förslag till vidare forskning kan tänkas studier kring om förväntningar på 

samverkan skiljer sig mellan män och kvinnor och varför i så fall det beror på. Det 

kan även vara intressant att tänka sig att det finns skillnader gällande förväntningar 

bland yngre och äldre personer som arbetar med ett samverkansprojekt. En annan 

studie som skulle vara intressant är att undersöka huruvida de förväntningar på våra 

respondenter infrias om eller när projektet implementeras, något vi tyvärr inte har 

möjlighet att undersöka. Om projektet inte implementeras vore det intressant i varför 

projektet så fall inte gick vägen, det kan bli en studie i hur beslutsfattare tänker, 

argumenterar och vilka samhällsfunktioner de prioriterar när de gör sina val. Om vi 

valde att fortsätta med vår forskning inom det här ämnet skulle metoden även kunna 

förändras, till exempel skulle vi kunna göra en enkät om hur män och kvinnors 

förväntningar skiljer sig åt gällande samverkan. Det vore även spännande att 

undersöka om personer som ska samverka ser några uppkommande problem med 

samverkan och vilka dessa problem i så fall är. Detta var en fråga som vi tänkte oss i 

början, men som vi la åt sidan eftersom att det i vårt fall inte var säkert om projektet 

skulle bli av eller inte. Så förutsättningen för att undersöka den frågan skulle vara att 

undersöka ett samverkansprojekt som säkert kommer att implementeras. Gorenak 

och Gorenak (2009) skulle till exempel kunna fortsätta sin forskning med en 

uppföljningsstudie om man kan minska användandet av alkohol i Slovenien med att 

olika myndigheter samverkar mot till exempel ett antal procents användning. 
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Bilaga 1: Islandsmodellen 

Islandsmodellens bakgrund 

Youth in Europe initialt kallat Youth in Iceland (Sigfúsdóttir, Thorlindsson, 

Kristjánsson, Roe och Allegrante, 2008), bygger på insatser där yrkesgrupper från 

olika organisationer på lokal nivå arbetar tillsamman i ett gemensamt projekt. Denna 

metod beskrivs som en lätt tillämpad metod, samtidigt som den är skapad för att 

tillämpas på lokal nivå (Rönnlid, 2014). Modellen som används kallas 

Islandsmodellen (Sigfúsdóttir et al., 2008), denna modell sporrar till ett 

förebyggande arbete på lokal nivå i kombination med en tät dialog mellan de 

involverande organisationerna i projektet (Rönnlid, 2014). 

Islandsmodellen utvecklades under 1990-talet till början av 2000-talet i samband 

med att substansanvändning gradvist ökade bland ungdomar i femton till sexton 

årsåldern i flera europeiska länder (Bauman och Phongsavan, 1999; Hibell et al., 

2004 i Sigfúsdóttir et al., 2008). Modellen som namnet antyder uppkom och sedan 

utvecklades på Island (Sigfúsdóttir et al., 2008). Island, ett land med en ganska 

homogen befolkning på då drygt 300 000 invånare, uppmärksammade att 

konsumtionen av alkohol bland ungdomar gradvis ökade under 1990-talet 

(Thorlindsson et al., 1998; Hibell et al., 2004 i Sigfúsdóttir et al., 2008). 

En jämförande studie gjordes på trettio europeiska länder, den genomfördes av 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD (Hibell et 

al., 1997 i Sigfúsdóttir et al., 2008) (ESPAD har som syfte att samla in jämförbara 

data om sextonåriga europeiska skolelevers erfarenhet av olika droger (Guttormsson 

och Leifman, 2016)). Studie visade på att de nordiska ungdomarna hade en högre 

konsumtion av alkohol samt hade en högre sannolikhet att bli påverkade i jämförelse 

med ungdomar i andra europeiska länder (Hibell et al., 1997 i Sigfúsdóttir et al., 

2008). ESPAD-undersökningen visade på oroande resultat och för att minska och 

förebygga den negativa trenden på Island påbörjade forskarna Sigfúsdóttir, 

Thorlindsson, Kristjánsson, Roe och Allegrante på Icelandic Centre for Social 

Research and Analysis, ICSRA, tillsammans med beslutsfattare och yrkesgrupper ett 

samarbete i syfte att bättre förstå de samhällsfaktorer som påverkar 

substansanvändning bland ungdomar (Sigfúsdóttir et al., 2008). Detta för att hitta ett 

förhållningssätt som kan förebygga av brukandet av droger (Sigfúsdóttir et al., 2008). 

För projektet (Youth in Iceland eller det nuvarande/internationella namnet; Youth in 

Europe) utvecklades en modell kallad; Islandsmodellen (Icelandic Model). 

Islandsmodellen innebär att ett brett spektrum av relevanta intressenter arbetar 

tillsammans i ett ”community-based” eller gemenskapsbaserat nätverk på lokal nivå 

med socialt deltagande insatser (Sigfúsdóttir et al., 2008:19). Intressenterna i det 

gemenskapsbaserade nätverket består bland annat av yrkesgrupper som polis, 

socialtjänst, fritidsförvaltning, skolor, idrotts- och ungdomsföreningar. Även 

föräldrar är en viktig del i nätverket som tar sig uttryck i att föräldrar uppmuntras att 

tala med deras barn för att få en djupare vetskap och förståelse i hur ungdomarnas 

vardag ser ut. Föräldrarna är även en länk mellan ungdomarna och skolan, detta för 

att stärka föräldrarnas och skolans stödjande roll i nätverket kring ungdomarna 

(Sigfúsdóttir et al., 2008). 
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Islandsmodellens fyra steg 

Islandsmodellen är uppbyggd av en fyrstegsmodell (Sigfúsdóttir et al., 2008). I det 

första steget samverkar socialvetenskapliga och politiska beslutsfattare, nationella 

uppgifter presenteras för att identifiera problemets omfattning och grunderna för 

strategin (Sigfúsdóttir et al., 2008). I det andra steget skiftas åtgärden till lokal nivå, 

till de aktörer som arbetar lokalt, aktörerna sammanställs i team, team-medlemmarna 

diskuterar de nationella uppgifterna som berör samhälle och grannskap (Sigfúsdóttir 

et al., 2008). När projektet utformas pågår en ständig diskussion på lokal nivå, 

mellan forskare, beslutsfattare, utövare och medlemmar i samhället, inklusive 

skolpersonal och föräldrar (Sigfúsdóttir et al., 2008). Vid det tredje steget utarbetas 

lokala åtgärder, där informationen hämtas från de nationella uppgifterna, men 

utformas och anpassas på lokal nivå med de team som arbetar i närområdet 

(Sigfúsdóttir et al., 2008). Det fjärde steget berör integrativ reflektion, som innebär 

att lokala aktiviteter granskas av deltagarna i projektet samt undersöks och analyserar 

process- och resultatdimensioner med den nya iterationen av de nationella 

uppgifterna (Sigfúsdóttir et al., 2008). 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Inledande-/faktafrågor: 

1. Vad är din ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad är din arbetsposition? 

4. Hur länge har du arbetet på denna position? 

5. Vad är dina primära arbetsuppgifter? (Kort sammanfattning.) 

6. Känner du till något om Islandsmodellen sedan innan? (Kort sammanfattning.) 

a. Hur fick du kännedom om den? 

b. Vad känner du till om Islandsmodellen? 

Huvudfrågor: 

7. Vad innebär förväntningar för dig? 

8. Vilka förväntningar har du på samarbetet med de andra organisationerna och 

yrkesgrupperna? 

a. Varför förväntar du dig detta av samarbetet? 

b. Tror du att dina tidigare erfarenheter spelar in i vad du förväntar dig 

av samarbetet? Varför? Och: På vilket sätt? 

9. Vilka förväntningar har du på projektet? 

a. Varför har du dessa förväntningar på projektet? 

b. Tror du att dina tidigare erfarenheter spelar in i vad du förväntar dig 

av projektet? Varför? Och: På vilket sätt? 

10. Vad tror du att projektet kommer att innebära för regionen? 

a. Ser du några möjligheter och/eller svårigheter/utmaningar med 

projektet? Varför? 

11. Har du några erfarenheter inom liknande projekt/modeller eller samarbeten som 

du har arbetet med? 
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