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Abstract  

This study examines how the social services, the police and the school in Härnösands 

municipality cooperates in general, and how they cooperate around youth who use or abuse 

alcohol or drugs. The study also examines how the staffs experience the collaboration and 

identifies factors that could either promote or inhibit collaboration. The questions this study 

aims to answer are: 

 

• How do the social services, the police and the school in Härnösands municipality 

collaborate in general and around youth who use or abuse alcohol or drugs? 

• What are the staff’s opinions on how the collaboration works? 

• What conditions should exist for collaboration to work? 

• What factors favours or disfavours collaboration? 

 

The study has a qualitative approach with semi-structured interviews as data collection 

method and content analysis as method of analysis. The study is based on six interviews with 

professionals that work with collaboration in Härnösands municipality. Of these six 

informants, two were from the social services, two from the police and two from the school. 

The theoretical approach is based on Danermark and Kullbergs research about collaboration 

and Josefssons Strategy for collaboration. 

 

The results show that all informants feel that the collaboration between them works pretty 

well but that there is room for improvement. The experiences were not entirely positive and 

negative experiences were also mentioned. These negative experiences were cited as factors 

that in different ways could inhibit the collaboration. Some of these inhibiting factors were 

mentioned by all informants. Secrecy was one of them. All agreed that secrecy more or less 

hinder collaboration. 

 

In the case of favouring factors, all informants mentioned management participation and 

support as one of the most important factors. The final chapter of the study is a discussion of 

its results linked to previous research in the field and the theoretical approach of the study. 
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Sammanfattning 

Studiens huvudsyfte är att undersöka hur socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands 

kommun samverkar i stort och hur dessa aktörer samverkar kring ungdomar som brukar eller 

missbrukar alkohol eller droger. Studien syftar även till att studera hur personalen i respektive 

verksamhet upplever samverkan samt kartlägga faktorer som på något sätt kan främja eller 

hämma samverkan. Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur samverkar socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun i stort och 

kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger? 

 Hur upplever personalen i respektive verksamhet att samverkan fungerar i praktiken?  

 Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? 

 Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?  

 

Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

och innehållsanalys som analysmetod. Studien bygger på sex intervjuer med professionella 

som är verksamma i samverkan i Härnösands kommun. Av dessa sex informanter är två från 

socialtjänsten, två från polisen och två från skolan. Studiens teoretiska ansats bygger på 

Danermark och Kullbergs forskning kring samverkan samt Josefssons Strategi för samverkan.  

 

Av resultatet framgår att samtliga informanter upplever att samverkan mellan dem fungerar 

ganska väl men att det finns förbättringsmöjligheter. Upplevelserna var inte enbart positiva 

utan det nämndes även negativa upplevelser. Dessa negativa upplevelser nämndes som 

faktorer som på olika sätt kunde hämma samverkan. Vissa av dessa hämmande faktorer 

nämndes av samtliga informanter. Sekretessen var en av dem. Alla var överens om att 

sekretessen mer eller mindre försvårar samverkan. Då det gäller främjande faktorer nämnde 

samtliga informanter ledningen deltagande och stöd som en av de mest främjande faktorerna. 

I studiens sista kapitel förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning 

inom området samt studiens teoretiska ansats.  

 

Nyckelord: Samverkan, Socialtjänst, Polis, Skola, Hämmande faktorer, Främjande faktorer 

och förutsättningar. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är samverkan mellan olika offentliga verksamheter en nödvändighet men 

trots detta finns det relativt lite forskning om samverkan, därför är det viktigt att forska inom 

detta område (Danermark & Kullberg, 1999). Samverkan är en förutsättning för att optimera 

välfärdsstatens insatser till, exempelvis ungdomar. En anledning till varför jag valde skriva 

om samverkan var att under utbildningen läste vi om vikten av och fördelarna med samverkan 

men vi läste också om svårigheten att uppnå en fungerande samverkan. Detta väckte ett 

intresse hos mig att närmare studera ämnet. En annan anledning var att, vi under studietiden 

gjorde fältstudier hos olika verksamheter. Vid efterföljande seminarium då vi berättade om de 

verksamheter vi hade besökt, diskuterades ämnet samverkan. Personalen i de berörda 

verksamheterna upplevde att det fanns många faktorer som hämmar samverkan. Detta gjorde 

mig nyfiken på att studera vilka vaktorer de är dvs. vilka faktorer hämmar respektive främjar 

samverkan. 

 

Anledningen till varför jag valde att skriva särskilt om samverkan mellan socialtjänsten, 

polisen och skolan är att jag tycker dessa verksamheter kan vara viktiga aktörer i ungdomars 

liv. Skolan har en viktig roll i ungdomarnas liv. Ungdomar spenderar en stor del av sin tid i 

skolmiljön vilket ger skolan möjlighet att kunna upptäcka ungdomarnas eventuella problem 

på ett annat sätt än de två andra verksamheterna, dvs. socialtjänsten och polisen. 

Socialtjänsten å sin sida har huvudansvaret för att utreda missförhållanden samt erbjuda 

insatser och följa upp dem. Socialtjänstens arbete är ibland avgörande när det gäller att 

förändra ungdomens livssituation. Den tredje viktiga aktören är polisen, vilken har 

huvudansvaret för lagföring exempelvis då det handlar om brott. Polisens arbete är också 

väldigt viktigt när det gäller det förebyggande arbetet.  

 

År 2007 arbetade jag som fältassistent inom socialtjänsten i Härnösands kommun, då 

upplevde jag att samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösand fungerade 

väl. Om det berodde på att Härnösand är en liten stad eller något annat visste jag inte riktigt 

men jag ville undersöka saken närmare. Därför valde jag att skriva om samverkan mellan 

socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösans kommun. Enligt Danermark (2005) misslyckas 

många samverkansförsök. Anledningen till misslyckandet kan vara många men för att lyckas 

med framtida samverkansförsök krävs det att faktorer som hämmar och främjar samverkan 

analyseras (Landberg, 2009). Detta stämmer överens med de slutsatser Danermark och 

Kullberg (1999) drar. Enligt Danermark och Kullberg är identifiering av dessa faktorer en 

förutsättning för att kunna lyckas med framtida samverkansprojekt.  

 

Med en god samverkan mellan de ovannämnda verksamheterna kan de nyttja varandras 

kompetenser och på så sätt få en större möjlighet att kunna upptäcka eventuella problem samt 

kunna hjälpa och skydda ungdomar. Samarbete mellan socialtjänsten, polisen och skolan är 

viktigt både när det gäller förebyggande arbete kring ungdomar och då det gäller uppföljning 

av insatserna.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands 

kommun samverkar generellt, hur dessa aktörer samverkar kring ungdomar som brukar eller 

missbrukar alkohol eller droger, hur personalen på respektive verksamhet upplever samverkan 

samt studera eventuella hämmande eller främjande faktorer som kan finnas när det gäller 

samverkan mellan dessa aktörer. Studiens frågeställningar är följande: 

 

 Hur samverkar socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun i stort och 

kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger? 

 Hur upplever personalen i respektive verksamhet att samverkan fungerar i praktiken?  

 Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?  

 Vilka förutsättningar uttrycker informanterna som viktiga för att samverkan ska 

fungera? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sammanlagt sex kapitel och inleds med ett kapitel där det redogörs för 

uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar. I uppsatsens andra kapitel redogörs för 

tidigare forskning inom området. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska ansats i kapitel 

tre. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar metodologiska överväganden, metodval, det praktiska 

tillvägagångssättet, uppsatsens reliabilitet och validitet, samt forskningsetiska överväganden. I 

uppsatsens femte kapitel presenteras studiens resultat med kopplingar till tidigare forskning i 

ämnet. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskningen och 

uppsatsens teoretiska ansats samt slutsatser och implikationer för forskning och praktik. 

 
1.4 Definitioner 

Skolan: Med skolan åsyftas i denna uppsats Härnösands gymnasium. 

 

Hämmande faktorer: Med hämmande faktorer avses i den här uppsatsen faktorer som 

motverkar, försvårar eller förhindrar samverkan. 

 

Främjande faktorer: Med främjande faktorer avses i denna uppsats faktorer som underlättar 

och stärker samverkan. 

 

Professionella: med professionella åsyftas i denna uppsats personer jag har intervjuat som är 

anställda hos socialtjänstens fältgrupp, polismyndigheten och Härnösands gymnasium i 

Härnösand som samverkar med varandra. 

 

1.5 Avgränsningar 

Danermark och Kullberg (1999) menar att välfärdstatens omfattning, lagstiftning, och 

organisation är centrala förhållanden i samverkan, och dessa kan skilja sig mellan olika 

länder. Eftersom socialtjänstens, skolans och polisens organisation och den lagstiftning som 

styr dessa verksamheter kan skilja sig mellan Sverige och andra länder, valde jag att endast 

studera svensk forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning inom området samverkan samt hur jag rent 

praktiskt har gått till väga för att hitta relevant forskning i ämnet.  

 

2.1 Tillvägagångssätt och sökord  

För att hitta relevant forskning i ämnet gjordes ett flertal sökningar i olika sökmotorer och 

kataloger såsom bibliotekskatalogen, DiVA, LIBRIS, Google-scholar samt relevanta 

hemsidor såsom Socialstyrelsens hemsida. De sökord som användes var bland annat: 

samverkan, samverkansprojekt, samverkansförsök, samverkan och utvärdering, samverkan 

mellan socialtjänst och polis, samverkan mellan socialtjänst och skola, samverkan mellan 

socialtjänst, polis och skola, samarbete mellan socialtjänst och polis, samarbete mellan 

socialtjänst och skola, samarbete mellan socialtjänst och polis samt samarbete mellan 

socialtjänst, polis och skola.  

 

2.2 Kunskapsläget 

Det finns relativt lite forskning om samverkan mellan olika myndigheter (Danermark & 

Kullberg, 1999). Samverkan har funnits under en lång tid men det är de senaste åren som ”det 

kommit att bli något av ett imperativ inom den offentliga sektorn”(ibid, s. 33).  Därför är 

samverkan som ett mer generellt fenomen en relativ ny arbetsform (ibid). Danermark & 

Kullberg (1999) menar att eftersom samverkan är ett förhållandevis nytt område tar det tid att 

forska inom området samt att kommunicera resultatet av forskningen.   

 

2.2.1 Begreppet samverkan 

Germundsson (2011) skriver i sin avhandling att även om samverkan som begrepp kan 

uppfattas som relativt tydligt och lätt att förstå, finns det olika definitioner av begreppet.  

Dock innehåller de flesta definitionerna vissa gemensamma kriterier. Nedan följer några av 

dessa definitioner. 

 

Landberg (2009) definierar samverkan som ett strukturerat och organiserat samarbete kring ett 

väldefinierat problem. Enligt henne är samverkan mer än ett vanligt samarbete, det måste 

finnas en tydlig målsättning och ett specifikt syfte. Danermark (2004) gör en liknande 

beskrivning av begreppet och menar att samverkan är då olika aktörer integreras för att uppnå 

ett specifikt syfte. Även han menar att samverkan är något mer än ett vanligt samarbete. Han 

menar att människor dagligen samarbetar med varandra, men att samverka innebär: 

 

att man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är 

styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett 

gemensamt mål. Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som 

utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem och syfte (Danermark, 2005, s. 15).  
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2.2.2 Hämmande och främjande faktorer 

Landberg (2009, s. 23) menar att ingående analys av såväl hämmande som främjande faktorer 

för samverkan är nödvändigt eftersom ”all samverkan sker i en specifik kontext.”  

Hämmande faktorer och främjande faktorer har varit i fokus för en stor del av den forskning 

som har gjorts inom området samverkan. En mer ingående beskrivning av dessa faktorer 

kommer att göras i kommande teorikapitel. 

 

2.2.2.1 Hämmande faktorer 

Claes-Göran Westrin och Karin Tengvald (i Danermark & Kullberg, 1999) beskriver att 

skillnader i mål, ekonomiska intressen, kunskapsmönster, maktstrukturer, människors 

uppfattningar, etiska koder och praxis kan skapa problem för samverkan. Enligt Landberg 

(2009) kan olika aktörers regelverk, brist på resurser, brist på en god kommunikation och brist 

på respekt för andra aktörers synsätt vara hämmande för samverkan. Andra hämmande 

faktorer enligt Danermark och Kullberg (1999, s. 55) är: 

 

 Vagt formulerade mål. 

 Olika kunskapstraditioner och professionella mål. 

 Skilda organisatoriska strukturer. 

 Oklar ansvarsfördelning. 

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande. 

 Dålig samordning. 

 Hög personalomsättning. 

 Stor arbetsbelastning.  

 

Josefsson (2007) tar upp ytterligare faktorer som kan vara hindrande för samverkan, faktorer 

som brist på politiska direktiv, oklara mandat, skillnad i värderingar, skillnad i organisatoriska 

mål och prioriteringar och oklara yrkesroller. 

 

2.2.2.2 Främjande faktorer 

Claes-Göran Westrin (i Danermark & Kullberg, 1999) menar att en förutsättning för att lyckas 

med ett samverkansprojekt är att deltagarna ska ha en gemensam utgångspunkt vid 

projektstarten. Danermark (2005) skriver att ledningens roll är väldigt viktig i samverkan inte 

minst för att den bland annat kan ha en stödjande roll/funktion för de samverkande, och därför 

bör ledningen vara aktiv i samverkansprocessen. Josefsson (2007) anser tydlig styrning, 

struktur och samsyn som tre viktiga förutsättningar för en väl fungerande samverkan. Göran 

Bohman och Peter Westlund (i Danermark & Kullberg, 1999, s. 56-57) sammanfattar olika 

faktorer som kan underlätta samverkan: 

 

 Verksamheterna är i samma distrikt. 

 Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt 

sätt. 

 Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus. 

 Den administrativa och politiska ledningen och finanseringen av 

verksamheten är samordnade. 
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 Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall 

samverka.  

 Att man lyckats åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda 

organisationer är involverade i.  

 Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 

 Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 

 Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning 

föreligger.  

 

Utöver de ovannämnda är förtroende mellan de samverkande, motivation hos de som 

samverkar och samverkanskompetens hos de berörda professionerna viktiga faktorer som kan 

göra ett samverkansprojekt framgångsrikt (Josefsson, 2007). 

 

3. Teori 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens teoretiska ramar. Studiens teoretiska 

ansats bygger på Danermark och Kullbergs forskning kring samverkan.  

 

3.1 Samverkan - en ny arbetsform 

Enligt Danermark och Kullberg (1999) genomgår den svenska välfärdsstaten en stor 

förändring.  I denna förändring växer även fram nya arbetsformer vilka kan sammanfattas i 

begreppet samverkan. Samverkan mellan olika myndigheter är inget nytt och det har funnits 

länge men skillnaden är att i dagens välfärdssamhälle är samverkan inte något aktörerna kan 

välja att göra eller inte göra. Danermarks och Kullberg (1999) menar att samverkan numera är 

en nödvändighet inom en rad olika områden.  

 

Samtidigt skapar samverkan olika problem och bearbetning av dessa problem är en 

förutsättning för att samverkan ska lyckas. Enligt Danermark och Kullberg (1999) är orsaken 

till dessa problem oftast skillnader i exempelvis de berörda verksamheternas organisation, 

regelverk och kunskaps- och förklaringsmodeller. Dessa skillnader är inte alltid negativa, de 

kan vara stimulerande och utvecklande för samverkan men då de utgör hinder för samverkan 

ska de identifieras, lyftas fram, diskuteras och om möjligt elimineras. Detta är en förutsättning 

för att uppnå en framgångsrik (Danermark, 2005). Med detta menar inte Danermark att alla 

skillnader måste elimineras för att samverkan ska lyckas, han menar att då det inte går att 

eliminera skillnaderna gäller det att hitta former föra att ”leva med dem” (ibid, s. 13). 

Danermark och Kullberg (1999, s. 7) menar att ”nyckeln till framgångsrik och långsiktig 

samverkan ligger i att lära sig leva med skillnaderna” snarare än att eliminera alla skillnader. 

Anledningen till detta är att många av skillnaderna är av det slaget att det inte går att eliminera 

(Danermark, 2005). Ytterligare förutsättningar för en god samverkan är en tydlig och klar 

ledning, tillräckliga resurser och ett klart uttalat mål (ibid).  

 

3.2 Viktiga faktorer i samverkan (enligt Danermark) 

Som tidigare nämnts har verksamheternas regelverk, organisation och deras synsätt en stor 

betydelse för samverkan. Danermark (2005) tar upp olika faktorer i respektive område som 
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han anser viktiga att beakta för att kunna lyckas med ett samverkansprojekt. Nedan följer 

några exempel på sådana faktorer inom respektive område. 

3.2.1 Organisation  

Inom området organisation är det viktigt att de samverkande verksamheterna klargör sina 

organisatoriska strukturer för varandra (Danermark, 2005). Danermark menar att varje 

yrkesaktör som är inblandad i samverkan tillhör en viss organisation, vilket innebär att 

han/hon är en del av en organisatorisk struktur. Detta gör att personen i fråga inte är helt fri att 

alltid handla som han eller hon vill (ibid). Därför är det enligt Danermark (2005) av stor vikt 

att de samverkande tydliggör sin organisatoriska situation för varandra.  

 

En annan viktig faktor är att klargöra vem eller vilka som ska och kan fatta beslut om vad. De 

samverkande verksamheterna kan vara uppbyggda på olika sätt och de professionella i 

samverkan kan ha olika beslutsbefogenheter, vilket kan innebära en viss svårighet att fatta ett 

gemensamt beslut. Vissa av de samverkande har befogenhet att fatta vissa beslut medan andra 

kanske behöver samråda med sina chefer. Detta kan skapa en grad av obalans i 

samverkansgruppen. Därför är det viktigt att beslutsbefogenheter klargörs mellan de 

samverkande (Danermark, 2005). Ytterligare en viktig faktor är att de samverkande får 

tillräckliga resurser för att kunna verkställa de beslut de har fattat. Att redogöra för skillnader 

i den politiska styrningen också är viktigt.  

 

3.2.2 Regelverk  

Enligt Danermark (2005) är olika verksamheter styrda av olika regelverk som anger 

verksamheternas ansvarsområde. Då olika verksamheter samverkar möts individer med olika 

typ och grad av ansvar vilket kan innebära ojämlikhet i roller. Denna ojämlikhet kan skapa 

problem exempelvis då regelverket ger en eller några av de inblandade professionella stor 

makt över besluten. Makten kan missbrukas exempelvis då en person som har makt och 

inflytande i en viss fråga gör anspråk på att bestämma i andra frågor som egentligen ligger 

utanför dennes ansvarsområde (ibid). Danermark (2005) menar att denna typ av ”intrång” och 

”maktmissbruk” förekommer i samverkansprojekt, därför är det viktigt att i ett tidigt skede gå 

igenom de lagar och regler som ska styra arbetet. Det är även viktigt att de samverkande 

tydliggör vad regelverket tillåter och inte tillåter och att verksamheterna i ett tidigt skede 

klargör skillnaderna i sina formella och informella regelverk (ibid).  

 

Ibland hävdas att lagstiftningen hindrar samverkan men många gånger kan detta bero på den 

professionelles okunskap om vad lagstiftningen tillåter och inte tillåter och/eller oviljan hos 

den professionelle att förändra sitt arbetssätt och sina rutiner (Danermark, 2005). Ett exempel 

på det är när det hänvisas till sekretesslagen. Danermark (2005) hävdar att sekretessen sällan 

är ett hinder på det sättet den tillskrivs. Han menar att genom att i samverkansprojektets 

planeringsstadium gå igenom de typer av personlig information man behöver dela med 

varandra samt de hinder regelverket utgör för detta, ”kommer man sannolikt att finna att 

hindren är betydligt färre än vad man ursprungligen trodde” (Danermark, 2005, s. 44). 

 



 

12 
 

 

3.2.3 Synsätt 

I ett samverkansprojekt möts det flera olika synsätt och dessa synsätt skiljer sig åt. För att 

uppnå en god samverkan krävs det att dessa synsätt klargörs och diskuteras samt att de 

samverkande visar respekt för varandras synsätt (Danermark, 2005).  

 

Enligt Danermark (2005) kan mötet och samtalet med andra människor många gånger vara 

både intressant och lärorikt men då de olika professionerna möts inom ramen för ett 

samverkansprojekt kan samtalet och mötet omvandlas till en kamp om dominans och 

inflytande, vilket är negativt för samverkan. Danermark menar att istället för kamp och 

irritation ska mötet handla om förening av olika synsätt. Mötet ska vara lärande och 

kännetecknas av kreativitet och respekt (ibid). Orsaken till varför mötet istället för detta 

omvandlas till en kamp som skapar irritation kan bland annat vara en pressad arbetssituation 

eller tankar om prestige, vilket är negativt för samverkan (ibid).   

 

Skillnader i makt har också en stor betydelse för samverkan. Olika yrkersgrupper har olika 

grad av makt i samverkan. Exempelvis då en läkare och en socialsekreterare samverkar är det 

oftast läkarens kunskap som väger tyngre, vilket ger läkaren mer makt i situationen. En stor 

maktobalans mellan de samverkande kan vara negativ för samverkan (Danermark, 2005).  

 

3.3 Förutsättningar för samverkan enligt Josefsson 

Enligt Josefsson (2007) är en grundläggande styrning, struktur och samsyn viktiga 

förutsättningar för en god samverkan. Nedan följer en kort beskrivning av det Josefsson 

menar med dessa begrepp. 

 

3.3.1 Styrning 

För att uppnå en välfungerande samverkan krävs det att det finns en tydlig styrning på alla 

ledningsnivåer, dvs. även på den administrativa och politiska nivån. Ledningen ska efterfråga 

utvärdering och uppföljning av samverkan samt legitimera samverkan på lägre nivåer 

(Josefsson, 2007). 

 

3.3.2 Struktur  

Struktur är ett krav för att uppnå en framgångsrik samverkan. Tydlighet i mål, 

arbetsfördelning, rutiner, yrkesroller och målgrupp är viktiga förutsättningar för att ett 

samverkansprojekt ska lyckas. För att bygga en struktur för samverkan bör man inledningsvis 

systematiskt beskriva vilka behov som samverkan ska tillgodose. Några andra generella 

verktyg för att bygga struktur för samverkan är riktlinjer där yrkesrollerna samt rutinerna 

tydliggörs, handlingsplaner som innehåller planering av konkret arbete, och 

samordnarfunktioner som kan samordna insatserna samt uppmärksamma då det brister i 

kommunikationen (Josefsson, 2007). 

 

3.3.3 Samsyn 

Att ha samsyn i samverkan innebär att det ska finnas en viss grad av gemensam 

problemförståelse mellan de samverkande. Samsyn handlar om att de professionella ska ha en 
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gemensam bild av arbetet samt att de ska ha tillit till varandra. För att de professionella ska 

känna stöd och mandat krävs det att även ledningsnivåerna omfattas av samsynen. Två 

förutsättningar för samsyn är kommunikation och kontaktytor för att de berörda ska kunna 

skaffa sig kunskap om varandras resurser, begränsningar och uppdrag (Josefsson, 2007).  

 

En nödvändig beståndsdel i en strategi för samverkan är kontinuerlig 

tvärprofessionell kompetens- och metodutveckling, baserad på medvetenhet och 

respekt inför skillnader i uppdrag, organisation, regelverk och kompetens 

(Josefsson, 2007, s. 19). 

 

4. Metod 
I det här kapitlet redovisas studiens metodologiska överväganden samt det tillvägagångssätt 

som har använts för att samla in och analysera data.  

 

4.1 Metodval och datainsamlingsmetod 

Jacobsen (2007) menar att då man vill studera hur människor upplever och uppfattar något är 

den kvalitativa metoden mest lämplig. Eftersom min uppsats syftar till att undersöka hur 

personalen inom socialtjänsten, polisen och skolan upplever samverkan. Jag har jag valt att 

göra en kvalitativ studie, för att uppnå studiens syfte.  

 

Trost (1997) menar att syftet med en undersökning påverkar den datainsamlingsmetod man 

väljer. Med tanke på studiens syfte är semistrukturerade intervjuer den mest lämpliga 

datainsamlingsmetoden. Anledningen till detta är bland annat att lägga vikt vid de ord och 

formuleringar informanterna använder samt att ge informanterna utrymme och möjlighet att 

berätta det de anser vara viktigt, och inte bara svara på en rad slutna frågor som hade valts i 

förväg. Detta görs exempelvis i strukturerade intervjuer där forskaren har ett antal fasta frågor 

hon ställer, vilket kan likna en enkät (Aspers, 2011). I denna studie strävades inte efter att 

styra intervjun, utan en dialog med informanten var det som eftersträvades. Semistrukturerade 

intervjuer var den mest lämpliga datainsamlingsmetoden för att kunna ha en dialog med 

informanten. Aspers (2011) menar att en semistrukturerad intervju ger möjlighet till en 

”fråge-svardialog” genom att forskaren kan ställa sina angivna frågor men även har möjlighet 

att ställa följdfrågor på informantens svar.  

 

4.2 Urval 

Studien bygger på sex intervjuer med professionella inom socialtjänsten, polisen och skolan i 

Härnösands kommun. För att kunna göra tillräckligt grundliga analyser av materialet 

bedömdes sex intervjuer vara tillräckligt. Klave (1997) menar att en förutsättning för att 

kunna göra grundliga tolkningar av materialet är att man inte ska ha för många 

intervjupersoner, varför sex intervjuer bedömdes vara tillräckligt i kommun av Härnösands 

storlek.  

 

Eftersom det inom socialtjänsten, polisen och skolan bara arbetar några få personer med 

samverkan, valde jag att intervjua dessa personer.   Urvalet berodde bland annat på att det var 
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just dessa personer som hade de kunskaper och erfarenheter som var nödvändiga för att kunna 

besvara studiens frågeställningar och uppnå dess syfte. En annan anledning till urvalet var att 

det var dessa personer som var tillgängliga för tillfället. Detta kallar Bryman (2002) för ett 

bekvämlighetsurval.  

 

4.3 Informanter 

Totalt deltog sex personer i studien, två personer från respektive verksamhet, dvs. två 

personer från socialtjänsten, två personer från polisen och två personer från skolan. När det 

gäller socialtjänsten och skolan fanns det möjlighet att intervjua olika yrkeskategorier. Detta 

gjordes för att kunna få en bredare bild av samverkanssituationen. Inom socialtjänsten 

intervjuades en socialsekreterare från myndighetsutövningsgruppen och en från fältgruppen, 

och inom skolan intervjuades skolkuratorn och skolsköterskan från ett gymnasium. Jag ville 

även intervjua någon arbetar i grundskolan men de hade tyvärr inte möjlighet att delta i en 

intervju. Samtliga deltagare är verksamma i samverkan idag och har en lång erfarenhet av 

samverkan.  

 

4.4 Genomförande 

Jag kontaktade socialtjänstens fältgrupp som ingår i samverkan i Härnösand och fick positivt 

svar angående intervjuerna. Dessutom lovade fältgruppens samordnare att han skulle hjälpa 

mig med att kontakta de övriga informanterna. Efter att jag fick deras kontaktuppgifter 

kontaktade jag informanterna. Därefter skickade jag dem ett informationsbrev i vilket bland 

annat fanns en närmare beskrivning av studien och dess syfte samt att jag ville göra ett antal 

intervjuer. (se bilaga 1) 

 

Några av informanterna begärde att få intervjuguiden i förväg, därför skickades den till 

informanterna några dagar före intervjudagen. Med intervjuguide menas ”en översikt över de 

teman som ska behandlas under intervjun” (Jacobsen, 2007, s. 96). Intervjuguiden innehöll 

åtta frågor med möjlighet för följdfrågor (se bilaga 2). Det fanns möjliget att genomföra 

intervjuerna i socialtjänstens lokaler men intervjuerna ägde rum i respektive informantens 

kontor då det var bekvämare och mer praktiskt för informanterna att bli intervjuade i sina 

egna lokaler. 

 

Intervjuerna spelades in för att jag inte skulle glömma eller förlora viktig information, samt 

för att under intervjun aktivt kunna lyssna på informanten och ha ögonkontakt med denne. 

Efter intervjuerna lyssnade jag på inspelningarna några gånger och därefter transkriberades 

intervjuerna dvs. intervju-ljudfilerna omvandlades till text. Aspers (2011) menar att 

transkribering är nödvändigt för att forskaren ska kunna reflektera över materialet. Han menar 

att om forskaren bara har materialet på band eller i sitt huvud riskerar den nödvändiga 

reflektionen att utebli. 

 

4.5 Dataanalys 

Efter transkriberingen genomlästes intervjuerna. Därefter gjordes en innehållsanalys av texten 

som följde innehållsanalysens olika faser. Jacobsen (2007)  menar att man genomgår olika 



 

15 
 

faser då man gör en innehållsanalys, exempelvis kategorisering dvs. att skapa olika teman, att 

leta efter likheter och skillnader i texten samt förklaring till dessa skillnader.  

 

Med hjälp av kodning kategoriserades texterna och olika teman skapades. Sedan fylldes 

kategorierna med hjälp av en fokuserad kodning. Därefter gjordes en analys av materialet med 

inriktning på likheter och skillnader samt förklaringen till dessa. Det analyserade materialet 

användes sedan som underlag för studiens slutsatser. Även citat från intervjuerna användes 

med syfte att underbygga slutsatserna.  

 

4.6 Validitet 

Validitet innebär ”Hur bra man mäter det man vill mäta” (Aspers, 2011, s. 249). Jacobsen 

(2007) delar in validitet i två olika delar. Den första kallas för intern validitet, vilket betyder 

om man mäter det man vill mäta (ibid) Den andra kallas för extern validitet och svarar på 

frågan, i vilken grad resultatet generaliseras (ibid). När det gäller den interna validiteten tros 

undersökningen uppfylla detta kriterium, dvs. den mäter det den hade för avsikt att mäta. Med 

tanke på att studien inte var så omfattande har den däremot inte någon extern validitet, dvs. att 

den inte är generaliseringsbar. Därför görs inget anspråk på studiens generaliserbarhet. 

 

4.7 Reliabilitet 

Enligt Aspers (2011, s. 248) handlar reliabilitet om ”Hur bra man mäter det man faktiskt 

mäter?” Här handlar det om undersökningens pålitlighet, trovärdighet och att kunna lita på 

undersökningens resultat (Aspers, 2011). Med hög reliabilitet menas att, om man med samma 

datainsamlingsmetod och samma mätinstrument upprepar undersökningen ska man få samma 

resultat (ibid). Detta kriterium är svårt att uppfylla då man genomför en intervjuundersökning 

för att det kan vara väldigt svårt att upprepa en intervju på exakt samma sätt och med exakt 

samma egenskaper. Jacobsen (2007) menar att både intervjuaren och informanten påverkas av 

olika faktorer under intervjun. Faktorer såsom miljön runt om kring, klädsel, hur frågorna 

ställs osv. Detta kallas för intervjueffekt (ibid). Eftersom denna studie är en 

intervjuundersökning och datainsamlingsmetoden har varit semi-strukturerade intervjuer vilka 

är flexibla har undersökningen en låg grad av reliabilitet. 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden  

För att forskningen ska bedrivas på ett etiskt sätt finns det vissa krav som varje forskning ska 

uppfylla. Dessa etiska krav är till skydd för individer. Dessa krav ska säkerställa att ingen 

individ utsätts exempelvis för fysisk/psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning i 

forskningen. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska 

huvudkrav som forskningen ska uppfylla, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer en närmare 

beskrivning av dessa krav. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om 

undersökningens syfte, deras roll i undersökningen, frivillighet i deltagande samt de villkor 

som gäller för deras deltagande (ibid). Deltagarna i denna undersökning informerades enligt 

detta krav. 
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Nästa krav, samtyckeskravet, innebär att undersökningsdeltagarna har rätt att bestämma om de 

vill eller inte vill delta i undersökningen. Vidare innebär detta krav att deltagarna kan 

bestämma på vilka villkor de vill delta. Det får heller inte föreligga något beroendeförhållande 

när det gäller deltagande i undersökningen dvs. deltagarna får inte påverkas eller utsättas för 

påtryckningar då de bestämmer sig för att delta eller avbryta deltagande (ibid). Deltagarna 

informerades enligt detta krav. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär bland annat att någon obehörig inte ska 

kunna ta del av deltagarnas personuppgifter och andra känsliga och etiska uppgifter (ibid). 

Deltagarna informerades om att de inte kunde utlovas full anonymitet då de skulle kunna 

identifiera varandra på grund av att det bara var vissa få personer i respektive verksamhet som 

arbetade med de frågor undersökningen undersökte.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som bland annat innebär att de uppgifter 

forskaren samlar in om enskilda personer inte får lämnas ut till någon annan vare sig person 

eller myndighet. Uppgifterna får inte heller användas för något annat ändamål än forskningen 

(ibid). Denna studie uppfyllde detta krav genom att inte lämna ut de uppgifter som samlades 

in om enskilda personer i undersökningen och deltagarna informerades om detta. 

 

5. Resultat 
I det här kapitlet redogörs för studiens resultat av sex genomförda intervjuer med 

professionella från socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun angående 

samverkan samt analyser av intervjuerna. Analysen kommer även att innefatta en jämförelse 

mellan studiens resultat och tidigare forskning i ämnet. Kapitlet inleds med en kort 

beskrivning av de övergripande teman samt kategorier och underkategorier som framkom i 

innehållsanalysen. Delar av intervjuerna kommer att återges i form av citat och referat i texten 

med syfte att på ett bättre sätt belysa studiens resultat. Av hänsyn till anonymitetskäl har jag 

valt att inte använda informanternas specifika yrkestittel i detta kapitel. I stället kommer 

informanterna att benämnas som informant1, informant2, informant3, informant4, informant5 

och informant6 där informant1 och 2 är från socialtjänsten, informant3 och 4 från 

polismyndigheten och informant5 och 6 från skolan.   

 

5.1 Teman, kategorier och underkategorier 

Totalt sett skapades fem övergripande teman i innehållsanalysen. Dessa teman var samverkan 

generellt, samverkan gällande alkohol och droger, personalens upplevelse av hur samverkan 

fungerar, faktorer som påverkar samverkan och förutsättningar för samverkan. Inom varje 

tema ingick en eller flera kategorier och varje kategori innehöll en eller flera underkategorier.  

 

Ett exempel på hur ett tema och dess kategorier och under kategorier skapades:  

Tema: 4. Faktorer som påverkar samverkan   

Kategori: 1.1 Hämmande faktorer 

Underkategori: 1.1.1 Organisatoriska och strukturella 

       1.1.2 Personbundna   

 Kategori: 1.2 Främjande faktorer och förutsättningar 
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  Underkategori: 1.2.1 Organisatoriska och strukturella 

       1.2.1 Personbundna 

 

5.2 Samverkan generellt 

5.2.1 Samverkan med förebyggande syfte 

Socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösand har regelbundna träffar en gång i månaden. 

Träffarna sker i skolans lokaler och representanter från respektive verksamhet deltar i 

träffarna. Representanter från socialtjänsten är de som är verksamma inom det så kallade 

fältgruppen, från polismyndigheten deltar två så kallade ungdomspoliser och från skolan 

deltar kuratorn, skolsköterskan och rektorn. Träffarnas viktigaste syfte är att på ett praktiskt 

sätt kunna utbyta information som är nödvändig för att kunna upptäcka eventuella 

missförhållanden och olika sorters problematik. Andra syften med samverkan är att hjälpa, 

stödja och skydda ungdomarna samt utföra ett förebyggande arbete inom olika områden, 

exempelvis gällande kriminalitet samt alkohol och droger.   

 

Utöver de här träffarna som alla tre ovannämnda verksamheterna medverkar i, samverkar 

dessa verksamheter i andra former där det bara är två av dem som deltar. Nedan följer ett 

exempel där polisen och skolan samverkar, sedan beskrivs ett exempel där socialtjänsten och 

skolan samverkar, och därefter ett exempel där socialtjänsten och polisen samverkar. 

 

5.2.1.1 Samverkan mellan polisen och skolan 

Polisen i Härnösands kommun träffar föräldrarna i samband med skolstart, framförallt i 

årskurs sju. Syftet med detta är bland annat att informera föräldrarna om de risker som kan 

finns kring ungdomar i de här åldrarna. 

 

… det tycker vi har varit väldigt bra att träffa föräldrarna redan då för då kan man dra upp lite 

riktlinjer dessutom vi vet också att när man börjar i årskurs sju så händer det mycket bland 

ungdomar, då man kommer i årskurs sju på skolan då är man liten, man är minst, man ser upp 

till de som är äldre. I årskurs åtta så är man inte längre minst utan man har klivit upp ett steg 

och anser sig själv vara lite stor och börjat bli lite vuxen […] så årskurs åtta händer det väldigt 

väldig väldigt mycket i skolvärlden och därför tycker vi att det här hade varit bra att fånga upp 

föräldrar i årskurs sju och prata med dem för vi vet att då börjar de och visa att kliva upp på en 

trappa, det kan kallas något sorts förebyggande arbete. (informant4) 

 

5.2.1.2 Samverkan mellan socialtjänsten och skolan 

Socialtjänsten samverkar med skolan i olika planer och med olika syften. Syftet kan variera 

beroende på det konkreta behovet. Samverkan kan ha förebyggande, informerande samt 

behandlande syfte (informant1). Exempelvis åker socialtjänsten till skolan och samtalar med 

eleverna om det finns ett behov och detta uppfattas som positivt både av eleverna och av 

skolpersonal. 

 

… vi i fältgruppen som träffade några klasser där vi hade haft lite problem med droger. De kom 

hit och samtalade och sen så träffades de där nere på soc så det fungerade väldigt väl och jag 

tror att både andra lärare och andra elever blev väldigt sådära, varför får inte vi det här också, 

de såg att det här var en bra grej, så i år har vi fatta det beslutet att alla årskursettelever ska få 

träffa fältgruppen så det gör de nu, och vi la ut ett schema för det och så kommer dem till 
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klasserna istället då det blev lite besvärande att en hel klass ska komma till soc med tanke på 

andra som kommer dit så nu kommer de till varje klass och berättar om sig själva och sitt arbete 

och pratar om både alkohol och droger och hittills så ser det väldigt bra ut, det ser ut som det 

tas emot väldigt väl. (informant5) 

 

5.2.1.3 Samverkan mellan socialtjänsten och polisen 

Då det är stora evenemanger eller stora helgdagar såsom valborg samarbetar polisen och 

socialtjänsten väldigt nära kring ungdomar för att förebygga att de ska råka illa ut. Enligt 

socialtjänsten har detta nära samarbete gett en stor effekt. 

 

… ja, när man hör hur det är liksom i andra kommuner i såna dagar, blir man jäkligt glad att 

man bor här i stan. Det är alltid fullt med folk i stan på de där dagarna och mycket fylla och så 

men, det går inte att jämföra alltså. Vi har otroligt bra poliser som sköter sitt jobb alldeles 

utmärkt. Man är glad att man bor här. Vi jobbar så nära och det har gett effekt. Vi träffas och 

planerar och hela den biten, sen vi träffas har kontakt med polisen under det hela. Vi informerar 

och uppmärksammar varandra om det är nånting vi ska ha mer koll på eller sånt och sen vi är 

aktiva och finns i området… Vi är engagerade och har bra kommunikation […]det klart att det 

funkar… (informant1) 

 

5.3 Samverkan gällande alkohol och droger 

Socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösand samverkar även kring ungdomar och alkohol 

och droger. Som tidigare nämnts kan samverkan ha olika syften. Det kan handla om 

förebyggande, informerande och även behandlande syften. I tidigare avsnitt exemplifierades 

hur socialtjänsten och skolan samverkade gällande drogproblematik i skolan, då de besökte 

eleverna och samtalade med dem.  

 

Mycket av samverkan i detta område har förebyggande och upptäckande syfte. Samverkan 

syftar till att så tidigt som möjligt upptäcka eventuellt bruk eller missbruk av alkohol och 

droger bland ungdomarna. Med utbyte av information hjälps verksamheterna åt att upptäcka 

och uppmärksamma eventuella problem i detta område. För att upptäcka och kartlägga det så 

tidigt som möjligt, och upptäcka vilka är det som eventuellt använder droger, samlar 

verksamheterna information om ungdomarna från varandra. Utöver informationsbyte kan 

samverkan innebära rutinsmässiga åtgärder. Åtgärder som att rådgöra eller orosanmäla till 

socialtjänsten eller att informera polisen. 

 

När elever eller när vi misstänker, eller för kännedom om elever som använder droger eller 

kriminellt av olika slag, då har vi alltid möjlighet att rådgöra med kanske framför allt 

socialtjänsten och det kan vi göra anonymt, det möjligheter använder vi oss av när vi känner oss 

osäkra om hur ska hantera ärenden. Till polisen vänder vi oss också till om vi får kännedom om 

saker som pågår bland ungdomar. Då kan vi läcka till polisen. (informant6) 

 

Om du tänker på polisen nu, är det kanske mer information, insatser som vi gör. Så vi kan höra 

bland ungdomar att de planerar någon fest någonstans t.ex. då kan vi lyfta luren och berätta det 

att vi har hört det här. (informant6) 

 

En annan samverkansform gällande alkohol och droger är då polisen försöker träffa föräldrar i 

skolor med syfte att ge dem olika sorters information om droger. Polisen tycker att det är av 

stor betydelse att föräldrar som har barn i tonårsålder ska ha information om droger. 
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Det som är jätteviktigt här det är att nå föräldrarna, man kan exempelvis informera dem om 

olika preparat. Jag tycker att de också ska ha den kunskapen, en liten kunskap om hur man 

exempelvis kan se om någon är påverkad av amfetamin hasch, framförallt de två drogerna för 

att det är de droger som ungdomar oftast kommer i kontakt med väldigt tidigt, […]att de får den 

här kunskapen att det kan lukta om kläderna, att de får ett speciellt beteende, man kan hitta 

hjälpmedel, tillbehör som används vid haschrökning[…] att de ska vara observant på sånt, den 

kunskapen ska föräldrarna ha så den försöker vi förmedla… (informant4) 

 

Polisen tycker att man ska vara väldigt försiktigt då det handlar om att ge information om 

droger i skolor för att informering på ett felaktigt sätt kan ge motsatt effekt, att informationen 

i stället kan bli en sorts reklam för drogerna (informant4).  

 

Socialtjänsten kontaktas då polisen omhändertar någon minderårig med alkohol eller droger 

eller enlig Lag (SFS 1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). 

Detta kan leda till en utredning på myndighetsenheten och sedan överlämnas ärendet som 

regel till fältgruppen där man på olika sätt arbetar med ungdomen och dennes föräldrar med 

syfte att hjälpa och stödja ungdomen (informant2). En stor del av fältgruppens arbete handlar 

om att försöka motivera samt vägleda ungdomen, för att på så sätt starta en 

förändringsprocess där ungdomen får den hjälp han/hon behöver för att kunna förändra sin 

livssituation.  Motiverande samtal är ett av verktygen socialtjänsten använder för att motivera 

ungdomar (informant1). 

 

Socialtjänsten, polisen och skolan är även verksamma i andra samverkansgrupper där det 

finns representanter från en rad olika verksamheter men då är det andra syften, mål och frågor 

som inte är adekvata för den här studien.  

 

5.4 Hur upplever informanterna att samverkan fungerar i praktiken? 

Samtliga informanter tycker att samverkan fungerar ganska väl, dock kan det upplevas 

gradskillnader i deras formuleringar, dvs. skillnader i synsätt på hur samverkan fungerar. 

Nedan följer först informanternas egna formuleringar angående hur samverkan fungerar samt 

varför den fungerar som den gör. 

 

Informant1: Vi har ett väldigt bra samarbete och alltid haft mellan oss polisen och skolan, så 

det ser jättebra ut. Det är rätt personer som jobbar […]och alla känner alla och det finns tillit 

oss emellan. 

 

Informant2: Vi gör ett bra nätverksarbete och vi känner varandra, dessutom exempelvis om jag 

ringer polisen då vet jag vem det är, det är inte nya ansikten hela tiden utan det är de där 

personerna, det är samma personer och vi vet vilka som finns och så… 

 

Informant3: Det fungerar jättebra […] under alla år då jag har jobbat tycker jag att det funkat 

klockrent. Det har alltid funkat suveränt bra, det känns så att man har förståelse för varandra.

  

Informant4: Vi har prövat oss fram och vi tycker att det här är ett väldigt bra och ett fungerande 

koncept. […]rätt personer är inblandade […] att alla är engagerade […]  vi får det stöd vi 

behöver från cheferna … 
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Informant5: Jag upplever att det fungerar väl i Härnösands kommun och det beror väldigt 

mycket på personligt kännedom. Att jag vet eller att har lätt att ta reda på via min kollega vem 

tycker du att jag ska vända (använda) mig till i det här ärendet, då vet jag vem det är.  

 

Informant6: … just nu tycker jag att det fungerar förhållandevis bra fast det finns ju 

förbättringspotential om man säger så, alltså det finns utvecklingsmöjligheter. … man har god 

personkännedom här i Härnösand. 

 

Av beskrivningarna ovan, kan man dra slutsatsen att samtliga informanter är överens om att 

samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan fungerar ganska väl i Härnösand. Vad 

informanterna däremot anser som den viktigaste anledningen till detta kan variera. Vissa 

lägger störst vikt vid personliga egenskaper medan andra anser de strukturella egenskaperna 

som viktigast. Men informanternas upplevelser var inte enbart positiva. Vid intervjuerna 

framkom även negativa upplevelser. Informanterna beskrev dessa upplevelser som hämmande 

faktorer och hinder för samverkan. Dessa upplevelser kommer att behandlas i samband med 

beskrivningen av hämmande faktorer i studiens nästa avsnitt där det görs ett försök på att 

belysa dessa faktorer.   

 

5.5 Faktorer som påverkar samverkan 

Vid intervjuerna framkom olika faktorer som påverkar samverkan. Dessa kan delas upp i två 

olika kategorier, faktorer som hämmar samverkan dvs. hämmande faktorer, kontra faktorer 

som främjar samverkan dvs.  främjande faktorer. Enligt Landberg (2009) är analysen av dessa 

faktorer nödvändig för att kunna studera samverkan. För att på ett tydligare sätt kunna studera 

dessa faktorer har de delats i två olika grupper. Den första gruppen är organisatoriska- och 

strukturella faktorer och den andra gruppen är personbundna faktorer. Med det förstnämnda 

menas de faktorer som är kopplade till samverkans och verksamheternas organisation, 

struktur och regler, och med det sistnämnda menas faktorer som är kopplade till egenskaper 

hos de samverkande samt relationen mellan dem. 

 

5.5.1 Hämmande faktorer 

Med hämmande faktorer avses faktorer som på något sätt motverkar, försvårar eller förhindrar 

en framgångsrik samverkan. 

 

5.5.1.1 Organisatoriska och strukturella faktorer 

Då informanterna ombes svara på frågan vilka faktorer som kan hämma samverkan, nämner 

de ett tiotal faktorer. Vissa av dessa faktorer nämns i samtliga intervjuer och andra 

förekommer mer sällan. De faktorer som förekommer i samtliga intervjuer kommer att 

behandlas mer djupgående än de faktorer som exempelvis förekom bara i en enstaka intervju.  

Samtliga informanter anser lagstiftningen, eller mer specifikt Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400), som en hämmande faktor. Dock fanns det 

meningsskiljaktigheter mellan informanterna med avseende på den grad sekretessen hämmade 

samverkan. Vissa av dem anser sekretessen som ett stort hinder medan andra menar att den 

kan försvåra samverkan men inte i någon större utsträckning. Dock är samtliga informanter 

överens om att om viljan hos de samverkande finns, hittar man ett sätt att jobba trots 
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sekretessen. Med detta menar informanterna att sekretessen inte egentligen är ett så stort 

hinder som den tros vara om de samverkande vill samarbeta.  

 

Detta överensstämmer med det forskningen visar. Enligt Danermark (2005) är sekretessen 

sällan ett så stor hinder som den tillskrivs. Informanterna menar att genom en stark vilja för 

samarbete kan sekretesshindret övervinnas, medan Danermark menar att detta hinder kan 

övervinnas genom att de samverkande aktörerna på ett tidigt stadium nämligen 

planeringsstadiet klargör för varandra vilken typ av information man behöver, samt de hinder 

lagstiftningen utgör för detta (Danemark, 2005). Trots denna skillnad, dvs. skillnaden mellan 

vad forskningen visar och vad informanterna tycker vara lösningen till 

sekretessproblematiken, är båda överens om att det går att övervinna detta hinder. Ingen av 

informanterna tycker att sekretessen varken ska eller behöver brytas utan, de menar det att 

ofta finns utrymme för att hitta ett sätt att utbyta information trots sekretessen.  

 

… alltså man behöver inte bryta mot lagen, man kan ju i viss mån kringgå det här genom att 

uttrycka sig på olika sätt och det här lär man sig tror jag, att göra på ett lagriktigt sätt men 

ändå få behålla dialog. (informant6) 

 

En annan informant menar att skillnader i regler och olika regelverk hämmar samverkan. Han 

menar att exempelvis en enklare sekretesslag för dessa tre aktörer, skulle kunna underlätta 

samverkansarbetet. Att det är olika sekretessregler som gäller för respektive verksamheter kan 

ibland leda till nödvändig information inte kan lämnas till de övriga parterna vilket hämmar 

samverkan menar informanten (informant1). Att olika regelverk kan vara hämmande för 

samverkan stöds även av forskningen. Landberg (2009) skriver att olika aktörers regelverk 

kan motverka varandra. Enligt Danermark och Kullberg (1999) kan skillnader i 

verksamheternas olika regelverk hämma samverkan. För att övervinna detta hinder bör de 

samverkande verksamheterna i ett tidigt skede gå igenom skillnader i dessa regelverk och 

redogöra för vad regelverket tillåter (ibid).  

 

En annan hämmande faktor som delvis kan kopplas till sekretessen är brist på kommunikation 

i form av återkoppling. Fyra av informanterna anser brist på återkoppling som en hämmande 

faktor som försvårar samverkan. Med återkoppling menar inte informanterna detaljerad 

information, utan en mer generell informering om var ärendet befinner sig någonstans. 

Exempelvis menar skolan att ibland har det hänt att de har gjort en orosanmälan till 

socialtjänsten men inte fått någon återkoppling alls, och det hänvisas till sekretessen. Skolan 

menar att det är av stor betydelse för dem att få återkoppling då de gör en orosanmälan för att 

de ska kunna veta hur de ska förhålla sig till ungdomen. 

 

Det är väldigt viktigt att vi får lite återkoppling […] där kan man ibland känna att vi inte 

samverkar så bra alltså att det finns en brist där med återkopplingen från socialtjänsten till 

skolan och där man hänvisar till sekretessen som kännas lite svårt ibland för oss och ta därför 

att om man har gjort en orosanmälan och en familj kanske har varit där nere på soc, sen tackar 

de nej till vidare hjälp eller liksom att det blev ingen fortsättning där, då är det ju väldigt viktigt 

för oss att veta var det befinner sig nånstans, gör man ingen mer nu? Nej, då är det bra och veta 

för då kan vi se på det på ett annat sätt och kanske tänka att vi måste se mer. Men om man vet 

att soc jobbar med en familj eller en ungdom, då kan vi liksom då vet vi då kan slappna av lite 

granna… (informant5) 
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Socialtjänsten å andra sidan menar att skolan har rätt till- och får-återkoppling om de begär 

det exempelvis då de gör en orosanmälan, men skolan tycker att återkopplingen borde ske per 

automatik utan att de ska behöva begära det.  

 

Även polisen ser återkoppling som en viktig faktor i samverkan och menar att brist på 

kommunikation exempelvis i form av återkoppling kan vara hämmande för samverkan, och 

försvåra samarbetet. Dock menar polisen att det är lagstiftningen som utgör detta hinder. 

 

… det är då sekretessbiten, ibland så tycker poliserna att det är liksom jobbigt när man inte får 

några namn eller vissa saker, man kan tycka så att men vi lämnar så mycket varför får vi inget 

tillbaks? Hur det går för den där personen och […]man vill ha lite feedback så att säga va, i och 

med att man varit med och inblandat i ärendet så vill man veta hur det har gått och sånt, men 

det är klart det är lagstiftningen som sätter käppar i hjulen oftast … (informant3) 

 

En annan informant menar att kommunikation i form av återkoppling är väldigt viktigt för att 

kunna veta om informationen har varit till någon nytta, samt veta om det finns ett behov av 

mer information. Informanten menar att avsaknaden av återkoppling kan resultera i negativa 

upplevelser och uppfattningar. Han menar att om man inte får någon form av återkoppling 

finns det en risk för att man inte lämnar ifrån sig information i framtiden. Brist på 

återkoppling kan även skapa uppfattningen eller tolkas som att ”de inte bryr sig”, vilket kan 

vara skadligt för samverkan (informant4). 

 

Generellt upplever samtliga informanter att brist på kommunikation hämmar och försvårar 

samverkan. Detta stämmer överens med det forskningen visar. Både Danermark och Kullberg 

(1999), Landberg (2009) och Josefsson (2007) beskriver bristande kommunikation som en 

hämmande faktor som kan försvåra eller förhindra samverkan.  

 

Hög personalomsättning benämns också som en hämmande faktor. Då det exempelvis 

kommer nya personer i samverkansgruppen, kan det ta lång tid innan man hinner bygga en 

tillitstruktur till dessa personer. Under tiden man bygger denna tillitstruktur vågar man kanske 

inte prata helt öppet i gruppen, vilket försvårar samverkan (informant2 & 6). 

 

Personalbyte kan också vara dåligt för samverkan, alltså att de som jobbar med det här byts 

hela tiden, då kommer nya personer och det tar tid att hitta sätt att få det funka… (informant3) 

 

… och sen kommer in nån ny här och var och då får man lära känna den och veta och det är 

klart att i början kanske man är lite vaksam med hur man uttrycker sig men det där är otroligt 

viktigt […] Att hela tiden byta personal försvårar samverkan. (informant5) 

 

Även forskningen tyder på att hög personalomsättning kan hämma samverkan. Både 

Danermark och Kullberg (1999) och Landberg (2009) anser omorganiseringar och 

personalomsättningar som hämmande faktorer för samverkan. Enligt Landberg (2009) kan 

organisationsförändringar vara hämmande för samverkan om den inte kommuniceras på ett 

bra sätt. Brist på kommunikation i samband med organisationsförändringar och 

personalomsättningar gör att den eller de nyanställda inte introduceras i samverkansarbetet 

och på så sätt hämmas samverkan (ibid). 
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Ytterligare hämmande faktorer som framkom vid intervjuerna är stor arbetsbelastning 

(informant1 & 2), för bred samverkan, dvs. för många aktörer inblandade (informant4), 

maktutövning och maktobalans (informant6), brist på en tydlig struktur (informant5), otydliga 

eller orealistiska mål med tanke på de resurser som finns tillgängliga, brist på resurser 

(informant4), tidsbrist och, till sist, otydlighet i rollerna (informant1). Det är värt att 

understryka att merparten av dessa faktorer såsom stor arbetsbelastning, brist på resurser, 

brist på tydlig struktur, och för många aktörer inblandade är hypotetiska och inte aktuella för 

informanterna i dagsläget. Exempelvis när det gäller stor arbetsbelastning menar 

informanterna att de inte är överbelastade i dagsläget, utan de har antingen haft erfarenhet av 

detta tidigare eller rent hypotetisk kan de tänka sig att stor arbetsbelastning kan vara 

hämmande för samverkan (informant1 & 2).  Av denna anledning inte studera dessa faktorer 

lika djupgående, och i stället fokuserar uppsatsen på de faktorerer som upplevs finnas i den 

konkreta samverkan mellan aktörerna.  

 

Forskningen inom området stöder de flesta av de faktorer informanterna nämner. Exempelvis 

Danermark (2005) anser maktobalans som en hämmande faktor. Han menar till exempel att 

stora skillnader i makt inom samverkansgruppen kan skapa ojämlikhet i gruppen samt skapa 

asymmetriska relationer, dvs. ojämna relationer mellan de samverkande med avseende på 

makt och detta kan vara hämmande för samverkan. Dessutom kan den eller de som har stor 

makt göra anspråk på att bestämma i frågor som inte ingår i deras ansvarsområde, vilket kan 

skapa problem. Även Danermark och Kullberg (1999) och Josefsson (2007) anser 

asymmetriska relationer vara hämmande för samverkan. Josefsson (2007) skriver att 

asymmetriska relationer och brist på jämbördiga ställningar i samverkansgruppen kan vara 

hämmande för samverkans utveckling. Enligt en av informanterna kan maktobalans även 

skapa negativa upplevelser hos de samverkande och på så sätt hämma samverkan.  

 

De gångerna det inte har fungerat, så jag upplevt en fyrkantighet hos den på socialtjänsten som 

vi haft kommunikation med, då har det känts som att det är inte som ska komma här och tro att 

du bestämer utan jag, det blir en obalans i makten på något sätt […]då kan det kännas som att 

man inte arbetar tillsammans för ungdomens bästa. Det har jag varit med om. Ibland kan jag 

tänka att det kan bero på en viss osäkert eller att man inte har respekt för varandras 

yrkeskompetens. (informant6) 

 

Landberg (1999) anser brist på resurser som en hämmande faktor för samverkan. Dessa 

resurser kan vara ekonomiska, mänskliga och även tidsmässiga. En av informanterna 

beskriver tidsbristen som en av de mest hämmande faktorerna för samverkan. Enligt honom 

måste de samverkande ha avsatt tid för samverkan och arbetet kring den. Om de inte har 

tillräcklig tid att planera, förbereda sig, delta i mötena och reflektera efter varje möte då 

kommer samverkan att inte fungera på ett bra sätt, menar informanten. Dessutom anser han att 

denna avsatta tid ska vara sanktionerat uppifrån dvs. från cheferna för att på så sätt får 

personalen den tid de behöver för samverkan (informant1). 

Informanterna nämnde även brist på en tydlig struktur, otydliga eller orealistiska mål och 

otydlighet i rollerna som tre ytterligare faktorer som hämmar samverkan. 
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5.5.1.2 Personbundna faktorer 

Informanterna nämnde även några hämmande faktorer som inte hade med samverkans 

organisation, struktur och regler att göra, utan var direkt kopplade till de samverkande 

personernas relation till varandra. 

 

Informant1 anser rollöverträdelse som en hämmande faktor för samverkan. Han menar att 

varje verksamhet har huvudansvaret för ett specifikt område och därmed ska 

verksamhetsrepresentanter i första hand hålla sig till sina ansvarsområden. Exempelvis 

nämner han att nya poliser, speciellt nya unga poliser ibland vill både vara socialarbetare och 

poliser. Detta upplever han som fel och irriterande. Han anser att det är av stor vikt att alla 

samverkande håller sig till den ansvarsfördelning som har gjorts i samverkansgruppen. Han 

betonar att enligt honom råder ingen otydlighet i rollfördelningen, därför menar han att alla 

ska förhålla sig till sina givna roller. Han menar att polisen i första hand ska upprätthålla 

ordningen och arbeta med lagföring och inte ”hålla på med socialt arbete på nätterna” för att 

det är socialtjänstens uppgift. Enligt informant1 leder rollöverträdelser till otydlighet och 

förvirring med avseende på arbetsuppgifter, dessutom kan rollöverträdelser skapa konflikter 

vilket är starkt hämmande för samverkan (informant1). Detta överensstämmer med det 

Danermark och Kullberg (1999) har kommit fram till i sin forskning. Enligt Danermark och 

Kullberg (1999) kan oklarhet i roll- och ansvarsfördelning vara hämmande för samverkan. 

Det kan skapa en sorts osäkerhet i utförandet av arbetsuppgifterna mellan de samverkande.  

 

Bång och Rudstam (i Danermark & Kullberg, 1999) anser personalens motivation som en 

viktig faktor i samverkan. I likhet med detta menar informant1 att brist på motivation hos de 

samverkande är en av de största hämmande faktorerna i samverkan. Han menar att om 

personalen är omotiverad att samverka kommer samverkan att misslyckas även om det finns 

goda förutsättningar för samverkan i övrigt. Informant2, informant3 och informant4 anser 

framförallt brist på engagemang som den mest hämmande faktorn. Informanterna anser att om 

de som samverkar inte är engagerade, finns det betydligt mindre möjligheter att lyckas med 

ett samverkansprojekt.  

 

Informant5 menar att öppenhet och tillit är de viktigaste egenskaperna hos de samverkande 

och anser därför bristen på dessa som de mest hämmande faktorerna i samverkan. Enligt 

informant6 är brist på respekt för andras synsätt och yrkeskompetens den mest hämmande 

faktorn. Hon menar att brist på respekt skapar starka negativa upplevelser vilka är oerhört 

hämmande för samverkan. Detta stöds av forskningen. Både Danermark (2005) och Landberg 

(2007) anser respekt som en väldigt viktig faktor i samverkan, därför anses brist på respekt 

som en stor hämmande faktor. Informant6 anser även brist på tillit som en hämmande faktor.  

 

Ytterligare hämmande faktorer som nämndes av samtliga informanter är brist på kunskap, 

ovilja att samverka, otillgänglighet, brist på kunskap om andras regelverk, brist på förståelse 

för andras situation och maktutövning eller maktmissbruk. Som tidigare nämnts har 

forskningen visat att samverkan hämmas av maktmissbruk. Enligt Danermark (2005) kan 

maktutövning och maktmissbruk förekomma i samverkan exempelvis då en person som har 

makt i ett visst område gör anspråk på att bestämma även i andra frågor som ligger utanför 
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dennes anvarsområde och befogenheter. Detta kan skapa konflikter i samverkansgruppen 

vilket i sin tur kan hämma samverkan.  

 

5.5.2 Främjande faktorer och förutsättningar för en fungerande samverkan 

Informanternas svar tyder på att det finns en stark koppling mellan främjande faktorer och 

förutsättningar. Därför skrivs dessa tillsammans i ett och samma avsnitt.  

 

Då informanterna ombedes svara på frågan vilka faktorer främjar samverkan, svarar några av 

informanterna att om man vänder på hämmande faktorer då blir de främjande faktorer. De 

menar att bristen på en främjande faktor skapar en hämmande faktor. Exempelvis tillit är en 

främjande faktor och avsaknaden av den är en hämmande faktor. Detta stämmer i stort sett 

och innebär att upprepningar från föregående avsnitt kan förekomma även i det här avsnittet. 

Med detta menas exempelvis att informanterna nämnde brist på motivation som en 

hämmande faktor i det föregående avsnittet, och de kan nämna motivation som en främjande 

faktor i det här avsnittet, vilket blir en sorts upprepning. För att undvika sådana upprepningar 

studeras inte dessa faktorer lika djupgående som behandlas i avsnitt 5.5.1.  

 

5.5.2.1 Organisatoriska och strukturella faktorer och förutsättningar 

Samtliga informanter anser ledningens deltagande i samverkansprocessen som en av de 

viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik samverkan. Dessutom menar informanterna 

att ledningens stöd är en av de viktigaste främjande faktorerna. Även forskningen tyder på att 

ledningens deltagande i samverkansprocessen är av stor vikt för att en framgångsrik 

samverkan ska komma till stånd. Enligt Göran Bohman och Peter Westlund (i Danermark & 

Kullberg, 1999) underlättas samverkan om den innefattar alla nivåer av de samverkande 

organisationerna. Landberg (2009) anser ledningens engagemang som ett krav för att uppnå 

en välfungerande samverkan. Danermark (2005) menar att i samverkansgruppen kan det 

finnas skillnader i beslutbefogenheter mellan de samverkande. Vissa har mer befogenheter 

och kan själva fatta beslut medan andra behöver kanske behöver gå och fråga sina chefer. 

Detta skapar obalans i gruppen samt kan innebära en viss grad av ineffektivitet för att det 

exempelvis tar tid att gå och fråga chefen om man kan eller inte kan fatta beslut (ibid). Därför 

är det främjande och mer effektivt om ledningen är delaktig i samverkan. Detta stämmer 

överens med det informanterna beskriver. 

 

Det är väldigt bra att rektorn är med, som är ansvarig liksom för verksamheten och som kan 

fatta beslut om hur vi får göra… (informant5) 

 

Det är viktigt att samverkansformen som man har är förankrad bland cheferna, att jag känner 

att jag har stöd för den här samverkan hos min chef, dessutom sker saker betydligt snabbare… 

(informant4)  

 

Samtliga informanter anser tydlighet i syfte och mål som två andra främjande faktorer. 

Exempelvis menar en av informanterna att om det saknas ett tydligt mål vet man inte vad man 

strävar efter, eller om man närmar sig målet eller inte (informant1). Detta stämmer överens 

med forskningen. Enligt Landberg (2009) ska samverkan ha ett tydligt mål. ”Det ska vara mål 

som är formulerade så att man kan avgöra om man närmar sig målet eller inte”(Landberg, 

2009, s. 29). Detta är en förutsättning för att kunna uppnå en fungerande samverkan, menar 
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hon (ibid). Även Danermark och Kullberg (1999) anser klarhet i mål som en viktig 

förutsättning.  

 

Informant5 anser en god planering som en främjande faktor och en förutsättning för att 

samverkan ska fungera. Hon menar även att tydliga riktlinjer från ledningen är av stor vikt för 

att uppnå en välfungerande samverkan. En annan förutsättning är att samverkan ska innefatta 

alla nivåer, från politisk- till tjänstemans nivå. 

 

… jag tycker att det här är nästan den viktigaste frågan att det finns tydliga riktlinjer från 

förvaltningarna hur vi ska jobba, det måste finnas tydliga mål även på politisk nivå. Att alla 

nivåer ska vara inblandade […]det måste finnas den röda tråden hela vägen uppifrån och enda 

ner om det ska funka, om det ska bära över tid… (informant5) 

 

Detta överensstämmer med det Josefsson (2007) skriver. Enligt Josefsson (2007) är en tydlig 

styrning på alla ledningsnivåer dvs. även politisk nivå ett krav och en viktig förutsättning för 

att uppnå en välfungerande samverkan. Informant5 menar att samverkan ska styras uppifrån 

och att politikerna alltid ska ställa krav på att samverkan ska finnas. Enligt henne har 

samverkan inte alltid fungerat bra. I vissa perioder har de inte haft någon samverkan alls, 

framförallt pga. omorganiseringar. Därför anser hon att det måste bestämmas i politisk nivå så 

att samverkan alltid ska finnas oavsett organisationsförändringar eller personalbyte. 

”Samverkan ska inte försvinna bara för att man har fått en ny chef, Det måste vara inbyggt i 

systemet”, sade hon i intervjun.  

 

Andra främjande faktorer för samverkan enligt informanterna är: en uppbyggd struktur, 

tillräckliga resurser (både tid, mänskliga och ekonomiska) och att de ska jobba i samma lokal. 

Även dessa faktorer nämns i forskningen som viktiga förutsättningar för att samerkan ska 

fungera. Danermark (2005) anser erforderliga resurser som en viktig faktor i samverkan. Han 

menar att samverkan främjas om ”tillräckliga resurser ställs till förfogande” (Danermark, 

2005, s. 47). Josefsson (2007) nämner tydlighet i struktur som en av de viktigaste faktorerna i 

samverkan och menar att en tydlig struktur främjar samverkan. Germundsson (2011) skriver i 

sin avhandling att tillgång till tillräcklig tid har en stor påverkan på samvekansarbetet och 

främjar samverkan. Även Landberg (2009) och Danermark (2005) anser resurser som en 

viktig främjande faktor och en viktig förutsättning för att samverkan ska fungera. 

 

5.5.2.2 Personbundna faktorer 

I likhet med hämmande faktorer nämnde informanterna även främjande faktorer som var direkt 

kopplade till de samverkande personernas relation till varandra. 

 

Under denna rubrik är tillit den mest viktiga främjande faktorn i samverkan enligt 

informanterna. Samtliga informanter tycker att tillit mellan de samverkande är den största 

förutsättningen för att samverkan ska fungera. Informant1 menar att med tillit mellan de 

samverkande kan även andra hämmande faktorer övervinnas, till exempel sekretessen. Han 

menar att om man litar på varandra vågar man prata mer öppet men om man inte har tillit 

delar man med sig så lite som möjligt. Informant2 drar en liknande parallell och menar att om 

tillit finns, då hittar man ett sätt att arbeta och utbyta information trots sekretessen. Att tillit är 
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en viktig komponent i samverkan stämmer överens med forskningen. Josefsson (2007) 

refererar till Pettersson (1999) som anser tillit som en viktig förutsättning i samverkan.  

 

Den andra främjande faktorn enligt samtliga informanterna är respekt för andras synsätt, 

regler och yrkeskompetens. Informant1 menar att respekt är en viktig förutsättning för att 

kunna skapa goda relationer och goda relationer i sin tur är en förutsättning för att kunna 

bygga en tillitstruktur, vilket är grunden för en framgångsrik samverkan. Både Danermark 

(2005), Landberg (2009) och Josefsson (2007) betonar på vikten av respekt för andras synsätt 

i samverkan och anser den som främjande faktor. Även Bång och Rudstam (i Danermark & 

Kullberg, 1999) anser respekt som en viktig faktor som främjar samverkan. 

 

Engagemang är den tredje främjande faktorn som nämns av samtliga informanter. Enligt 

informant2 är engagemang direkt kopplat till motivation och intresse vilka är viktiga 

förutsättningar för att uppnå en framgångsrik samverkan. Hon menar att engagemang är en 

viktig faktor och ett bra tecken i samverkan. Då det finns engagemang, finns det med stor 

sannolikhet även motivation och intresse. Både Josefsson (2007) och Germundsson (2011) 

nämner engagemang som en främjande faktor och en förutsättning för att uppnå en 

framgångsrik samverkan.  

 

Utöver de ovannämnda faktorerna tycker informanterna att låg personalomsättning (samtliga 

informanter), kunskap och kännedom om andras verksamheter, förståelse för andras 

situation, ansvarstagande, samsyn och lika ambitionsnivåer (informant1), stöd inom gruppen 

(informant2), respekt och förståelse för andras regler och begränsningar (informant3), 

initiativtagande (informant4), öppenhet, personkännedom och goda relationer (informant5) 

och kunskap om samverkan (informant6) främjar samverkan och är förutsättningar för att 

uppnå en välfungerande och framgångsrik samverkan. 

 

6. Avslutande diskussion 
Detta kapitel inleds med en summering av studiens resultat. Därefter förs en övergripande 

diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning och studiens valda teori. Detta 

följs av en diskussion kring de slutsatser som kan dras av studien, samt en diskussion kring 

den valda metoden i förhållande till studiens resultat. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 

studiens implikationer för forskning och praktik behandlas. 

 

6.1 Summering av resultat 

Resultatet behandlar fem övergripande teman nämligen samverkan generellt, samverkan 

gällande alkohol och droger, personalens upplevelse av hur samverkan fungerar, faktorer 

som påverkar samverkan och förutsättningar för samverkan. Med hjälp av dessa teman och 

dess tillhörande kategorier och underkategorier har det försökts att besvara studiens 

frågeställningar:  

  

 Hur samverkar socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands kommun i stort och 

kring ungdomar som brukar eller missbrukar alkohol eller droger? 

 Hur upplever personalen i respektive verksamhet att samverkan fungerar i praktiken?  
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 Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? 

 Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?  

 

När det gäller första frågan dvs. samverkan generellt, träffas socialtjänsten, polisen och skolan 

en gång i månaden i skolans lokaler. Varje verksamhet har två till tre representanter i dessa 

träffar. Från socialtjänsten deltar två till tre personer från fältgruppen, från polismyndigheter 

deltar två så kallade ungdomspoliser och från skolan deltar kuratorn, skolsköterskan och 

rektorn. Träffarnas viktigaste syfte är att på ett praktiskt sätt kunna utbyta information som är 

nödvändig för att kunna så tidigt som möjligt upptäcka eventuella missförhållanden och olika 

sorters problematik, samt kunna hjälpa och stödja ungdomarna.  

 

Samverkan gällande alkohol och droger sker i samband med de ovannämnda träffarna och är 

en viktig del i samverkan. När det gäller alkohol och droger samverkar verksamheterna även i 

andra former exempelvis då bara två av verksamheterna samverkar med varandra. Ett 

exempel på detta är när polisen och skolan anordnar informationsträffar där polisen 

informerar föräldrarna om olika droger, och hur till exempel kan man upptäcka om någon är 

påverkad. Syftet med informationen är att göra föräldrarna uppmärksamma och ge dem den 

kunskap de behöver för att kunna upptäcka om deras barn använder droger.  

 

Socialtjänsten och skolan har en liknande samverkan. Exempelvis åker socialtjänstens 

fältgrupp till skolan och samtalar med eleverna om dessa verksamheter bedömer att finns ett 

behov.  På ett liknande sätt samverkar socialtjänsten och polisen, exempelvis då det är stora 

evenemanger som tivoli eller stora helgdagar såsom valborg och midsommar samarbetar 

socialtjänsten och polisen väldigt nära. De finns på plats, har kontakt med varandra, träffas 

och planerar samt informerar, uppmärksammar och hjälper varandra. Utöver dessa 

samverkansformer, samverkar dessa verksamheter i rutinmässiga former dvs. då det görs 

anmälningar och vid behov. 

 

Samtliga informanter upplever att samverkan fungerar bra, fast i olika grad. Vissa av dem 

upplever att samverkan fungerar väldigt väl och därför är det svårt att förbättra den medan 

andra menar att det fungerar ganska väl och att det finns förbättringsmöjligheter.  

 

Faktorer som påverkar samverkan delas i två grupper, hämmande faktorer och främjande 

faktorer. Enligt informanterna är lagstiftningen, eller mer specifikt sekretessen, brist på 

kommunikation, hög personalomsättning, rollöverträdelse, brist på tillit, brist på engagemang 

och brist på respekt de mest hämmande faktorerna för samverkan. Andra hämmande faktorer 

var maktobalans, tidsbrist, brist på en tydlig struktur och ett tydligt mål, brist på resurser, 

brist på kunskap.  

 

När det gäller förutsättningar och främjande faktorer för samverkan tyckte informanterna att 

förutsättningar och främjande faktorer var starkt- och direkt- kopplade till varandra och oftast 

samma sak dvs. att en förutsättning även var en främjande faktor och vice versa. Av denna 

anledning redovisades förutsättningar och främjande faktorer tillsammans i resultatavsnittet. 

Informanterna anser ledningens deltagande och stöd, tydlighet i syfte och mål, god planering, 

tillit, engagemang samt respekt för andras synsätt, regler och yrkeskompetens som de 
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viktigaste förutsättningarna och mest främjande faktorerna för samverkan. Andra 

förutsättningar och främjande faktorer för samverkan är samsyn, kunskap och kännedom om 

andras verksamheter, en uppbyggd struktur och förfogande av erforderliga resurser. Det är 

värt att understryka att dessa är bara en del av resultatet och en mer omfattande diskussion 

kring resultat kommer att föras i nästa avsnitt.  

 

6.2 Övergripande diskussion 

Samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan fungerar bra i Härnösands kommun. Det 

finns många anledningar till varför den fungerar som den gör. Till största delen beror det på 

att många av de viktigaste förutsättningarna för att samverkan ska fungera finns i Härnösand. 

En sådan förutsättning är exempelvis att samverkan ska ha en tydlig och stabil struktur. 

Vikten av en tydlig struktur betonas även i litteraturen. Josefsson (2007) anser struktur som ett 

viktigt krav som ska vara uppfylld för att kunna uppnå en framgångsrik samverkan.  

 

Enligt informanterna är ett tydligt mål och syfte viktiga delar i strukturen och de menar att 

samverkan måste ha ett tydligt mål och ett tydligt syfte för att kunna fungera. Detta stämmer 

överens med vad forskningen tyder på. Både Danermark och Kullberg (1999), Josefsson 

(2007) och Landberg (2009) betonar på betydelsen av tydlighet i mål och syfte. Landberg 

(2009) pekar på att målet ska vara så tydligt formulerade att det skulle gå att avgöra om man 

närmar sig målet eller inte. Denna förutsättning finns i Härnösand. Det finns tydliga syften 

och mål med samverkan och de samverkande verksamheterna vet vad de eftersträvar.  

 

Som tidigare nämnts har samaverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösand 

två huvudsyften. Det ena är att göra ett förebyggande arbete inom olika områden såsom 

alkohol och droger, och den andra är att med hjälp av informationsutbyte uppmärksamma 

varandra på eventuella missförhållanden. Målet är att så tidigt som möjligt kunna upptäcka 

olika former av missförhållanden och problematik för att sedan kunna hjälpa ungdomar. 

Enligt informanterna är en tidigt upptäckt en av viktigaste förutsättningarna för att kunna gå 

in med olika typer av insatser i tid, och därmed kunna understödja ungdomen på ett mer 

effektivt sätt.   

 
En annan anledning till varför samverkan mellan de ovannämnda verksamheterna fungerar i 

Härnösand är att deras samarbete inbegriper alla nivåer av verksamheterna. Exempelvis från 

skolan deltar rektorn i samverkan. Enligt informanterna från skolan är detta en stor fördel dels 

för att de känner att de har stöd av ledningen och dels för att rektors deltagande innebär mer 

effektivitet i samverkan. Med detta menar informanterna att eftersom rektorn har en stor 

beslutsbefogenhet är det mer tidseffektivt att han är med i mötena. Vissa beslut kräver rektors 

godkännande och i och med att han är närvarande i mötena kan han fatta sådana beslut på 

plats, utan någon fördröjning. Om han inte skulle ha deltagit i mötena, skulle personalen 

många gånger blivit tvungna att gå och fråga honom personligen vilket skulle ha varit 

tidskrävande, mindre effektivt och även problematiskt, menar informanterna.  

 

Detta överensstämmer med vad Danermark skriver. Danermark (2005) menar att i 

samverkansgruppen kan det finnas skillnader i beslutbefogenheter mellan de samverkande. 
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Vissa har mer befogenheter och kan själva fatta beslut medan andra behöver kanske behöver 

gå och fråga sina chefer. Detta skapar obalans i gruppen samt kan innebära en viss grad av 

ineffektivitet för att det exempelvis tar tid att gå och fråga chefen om man kan eller inte kan 

fatta beslut (ibid). Att ledningen är med i samverkansprocessen effektiviserar och underlättar 

samverkan enligt informanterna.  

 

Även de två andra verksamheterna har stöd från sin respektive ledning, och deras ledning är 

på ett eller annat sätt är engagerade i samverkan. Landberg (2007) anser ledningens 

engagemang i samverkan som en av viktiga förutsättningarna som ska finnas för att 

samverkan fungera. I likhet med detta tycker informanterna att ledningens stöd, engagemang 

och deltagande i samverkan är en av de viktigaste förutsättningarna för att samverkan ska 

fungera. Denna förutsättning finns i Härnösand och är en av anledningarna till varför deras 

samverkan fungerar bra. Även om socialtjänstens och polisens ledning inte är fysisk 

närvarande i mötena, får personalen det stöd de behöver. Personalen har även fått 

beslutmandat i många frågor vilket gör att de inte behöver gå och fråga sina chefer varje gång 

de ska fatta ett beslut. I och med att de har fått erforderliga beslutbefogenheter går det 

snabbare att fatta ett beslut vilket främjar samverkan. 

 

Många andra förutsättningar som anses vara viktiga enligt forskning finns i den aktuella 

samverkan i Härnösand, vilket ger samverkan goda möjligheter att fungera. Om man tar 

resurser som ett exempel, har socialtjänsten, polisen och skolan tillräckliga resurser för att 

kunna samverka. En av informanterna sade vid intervjun att ” Härnösand är unikt på det här 

området, alltså att tillskapa resurser till samverkan”(informant1). Han menar att tack vare 

samverkan mellan de ovannämnda verksamheterna har funnits länge har den blivit vedertagen 

av ledningen och till och med politikerna. Verksamheternas ledning och politikerna i 

Härnösand är medvetna om samverkans betydelse och värdesätter detta. Därför får 

verksamheterna i den mån som är möjligt de resurser de behöver för att kunna samverka. 

Även då verksamheterna inte har tillräckliga resurser skapar personalen de resurser de 

behöver. Exempelvis då de bedömer att det finns behov av mer tid, planerar de sin tid och på 

så sätt skapar de mer tid till samverkan.  

I forskningen nämns resurser som en viktig faktor för samverkan. Danermark (2005) nämner 

tillräckliga resurser som en av viktigaste förutsättningar för samverkan. I likhet med detta tar 

Landberg (2009) upp resurser som en viktig faktor som ska finnas för att samverkan ska 

fungera. Enligt henne är det ledningens ansvar att se till de samverkande får de resurser de 

behöver.  

Som tidigare nämnts har de berörda verksamheterna en fungerande samverkan kring 

ungdomar i Härnösand men deras samverkan är inte helt perfekt. Exempelvis finns det ibland 

en brist på kommunikationen mellan socialtjänsten och skolan vilket skapar negativa 

upplevelser. Då skolan inte får någon återkoppling alls från socialtjänsten kan det uppfattas 

som att socialtjänsten vill visa sin makt eller att de inte vill säga något. De gånger då 

återkopplingen inte sker, är det på grund av sekretessen, menar socialtjänsten. Att antingen 

ungdomen eller hans/hennes föräldrar har sagt att socialtjänsten inte får informera skolan. 

Skolan däremot menar att sekretessen inte behöver brytas och säger att de inte behöver någon 
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detaljerad information utan bara en liten allmän information så att de ska veta hur de ska 

förhålla sig till ungdomen. Skolan anser att denna information är nödvändig för att kunna 

hjälpa ungdomen. Enligt socialtjänsten får skolan återkoppling om de begär det (exempelvis 

då gäller det en orosanmälan från skolan) men skolan menar att i dessa fall ska det vara en 

rutin och ske per automatik utan de ska behöva begära det.  

 

Detta är ett exempel på ett av de få områden där samverkan mellan socialtjänsten, polisen och 

skolan inte alltid fungerar bra. Exemplet ovan rymmer ett komplex av många viktiga faktorer. 

Faktorer som kommunikation, förståelse för och kunskap om regelverk och behovet av att 

tydliggöra vad regelverket tillåter och inte tillåter. Germundsson (2011) betonar i sin 

avhandling vikten av en bra kommunikation och den betydelse den har för samverkan. Som 

framkom av intervjuerna tyckte informanterna att tillit och kunskap om varandra är två av de 

viktigaste främjande faktorer i samverkan. Germundsson (2011) anser att kommunikation är 

en förutsättning för att bygga tillit. Han menar att tillit bygger på kunskap om varandra, och 

genom kommunikation utvecklas denna kunskap. Josefsson (2007) refererar till annan 

forskning som anser en bra kommunikation som den viktigaste faktorn för en framgångsrik 

samverkan.  

 

En annan viktig faktor i exemplet ovan är regelverket. Skillnader i regelverket skapar ofta 

problem för samverkan, därför ska dessa skillnader identifieras (Danermark & Kullberg, 

1999). Efter att man identifierat skillnaderna bör de samverkande verksamheterna utveckla 

sina kunskaper i att hur de ska hantera dessa skillnader(ibid). Regelverket utgör begränsningar 

som kan vara hämmande för samverkan.  

 

Informanterna menar att om viljan finns, så hittar man sätt att samverka trots sekretessen. 

Dock anser samtliga informanter att en enklare sekretesslag skulle underlätta samverkan. 

Socialtjänsten säger att det kan finnas de som med olika anledningar t.ex. brist på kunskap om 

lagstiftningen hänvisar ofta till sekretessen men att så inte är det i deras fall. Enligt 

Danermark (2005) är sekretessen sällan ett så stor hinder som den tillskrivs utan det går att 

samverka trots sekretessen. Lösningen är enligt honom att de samverkande verksamheterna i 

en tidig stadie nämligen planeringsstadiet klargör för varandra vilken typ av information de 

behöver samt de hinder lagstiftningen utgör för detta. På så sätt blir sekretessen inte lika 

hämmande för samverkan, menar han (ibid).  

 

Vid intervjuerna med socialtjänsten framkom att de ibland upplever att skolan inte har 

förståelse för deras regelverk och de begränsningar det utgör. Skolan å andra sidan kan ibland 

uppleva att socialtjänsten inte vill lämna ut information och därför skyller på sekretessen. 

Denna konflikt kan tyda på att det finns ett behov av att ha kunskap om andras regelverk då 

man samverkar. Danermark (2005) anser att det är av stor vikt att de samverkande 

verksamheterna tydliggör för varandra vad regelverket tillåter och inte tillåter samt att i ett 

tidigt skede klargör skillnaderna som finns i regelverket. Detta är en viktig förutsättning för 

att samverkan ska fungera, menar Danermark (ibid). 

 

Trots att det ibland finns brist på en bra kommunikation, trots att det ibland finns negativa 

upplevelser, trots att det har någon gång hänt rollöverträdelse och trots de hinder 
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lagstiftningen lägger i vägen fungerar samverkan mellan socialtjänsten, polisen och skolan i 

Härnösand väl. Anledningen är att många förutsättningar som anses vara av betydelse för 

samverkan finns i den aktuella samverkan. Denna samverkan har majoriteten av de viktiga 

och huvudsakliga förutsättningarna som nämns i forskningen. Några exempel på sådana 

förutsättningar är: en hög grad av samsyn, respekt för varandras synsätt, en tydlig styrning på 

alla ledningsnivåer, en klar och stabil struktur, tydlighet i syfte och mål osv. Enligt 

informanterna och även enligt min uppfattning finns det många främjande faktorer och väldigt 

få hämmande faktorer i den berörda samverkan.  

 

Utöver de organisatoriska och strukturella faktorerna finns det många personbundna 

främjande faktorer i denna samverkan. Även dessa faktorer är betydelsefulla för samverkan 

enligt forskningen. Informanterna tycker att dessa faktorer är minst lika viktiga som de 

strukturella och organisatoriska och anser att en stor del av att samverkan mellan de fungerar 

bra beror på att många av dessa faktorer finns. Informanterna nämner att de har en hög grad 

av tillit till varandra, mycket av det beror på att majoriteten av dem känner varandra ganska 

väl. De har känt varandra och arbetat med varandra ganska länge vilket gör att de har god 

kännedom om varandras sätt att jobba och rutiner. Samtliga informanter har en lång 

erfarenhet av- och goda kunskaper om- samverkan. De har respekt för varandras synsätt och 

kompetens. Dessa faktorer möjliggör en fungerande samverkan.  

 

Utöver dessa faktorer tyckte en av informanterna, informant4, att stadens storlek har också 

betydelse. Han menade att Härnösand är en lagom stor stad. Den är förhållandevis liten vilket 

gör det lättare för verksamheterna att samarbeta. Förutom att i en liten stad är det lättare att ha 

kännedom om varandra, kan man även ha bättre ”koll” på ungdomarna, menar informant4. 

Med detta menar han exempelvis att eftersom det i stora städer kan finnas olika distrikter så 

kan ungdomar åka till ett annat distrikt och göra något utan att detta upptäcks av verksamheter 

i ungdomens hemdistrikt. I och med att Härnösand inte är så stor har verksamheterna större 

möjligheter och bättre förutsättningar för att kunna upptäcka om ungdomarna gör något de 

inte borde.  

 

Att det finns så många förutsättningar och främjande faktorer i samverkan mellan de berörda 

verksamheterna gör att de få hämmande faktorerna som finns får en betydligt mindre 

betydelse. Resultatet blir att man lyckas uppnå en framgångsrik och välfungerande 

samverkan.   

 

6.3 Slutsatser 

Studiens resultat bekräftar vad tidigare forskning i området visar. Samtliga förutsättningar, 

främjande faktorer och hämmande faktorer som nämndes av informanterna vid intervjuerna 

stämmer överens med forskningen (med undantag för betydelsen av staden storlek). Resultatet 

visar att genom anskaffning av förutsättningar och främjande faktorer samt minskning och 

eliminering av hämmande faktorer kan en fruktbar samverkan komma till stånd. Resultatet 

visar att samverkan kan fungera bra även om den brister i vissa områden.  

 



 

33 
 

Informanterna anser lagstiftningen, brist på kommunikation, hög personalomsättning, 

rollöverträdelse, brist på tillit, brist på engagemang och brist på respekt som de mest 

hämmande faktorerna för samverkan. Andra hämmande faktorer som nämns bland annat är: 

maktobalans, tidsbrist, brist på en tydlig struktur ett tydligt mål, brist på resurser, brist på 

kunskap.  

 

Enligt informanterna är ledningens deltagande och stöd, tydlighet i syfte och mål, god 

planering, tillit, engagemang samt respekt för andras synsätt, regler och yrkeskompetens som 

de viktigaste förutsättningarna och mest främjande faktorerna för samverkan. Informanterna 

anser även samsyn, kunskap och kännedom om andras verksamheter, en uppbyggd struktur 

och förfogande av erforderliga resurser som viktiga förutsättningar och främjande faktorer 

för samverkan. 

 

Jag väljer att avsluta detta avsnitt med att presentera ett citat från en av intervjuerna.   

 

… Största anledning till varför samverkan fungerar så bra här i Härnösand är att både polisen 

och skolan och vi aldrig glömmer att vi samverkar för att våra ungdomar ska må bra, vara 

trygga och leva ett bättre liv. Med detta i åtanke får allt annat mindre betydelse… (informant1) 

 

6.4 Metoddiskussion 

Med den valda metoden, dvs. kvalitativa semistrukturerade intervjuer, kunde studiens 

frågeställningar besvaras. Dock medförde metodvalet vissa begränsningar. En begränsning 

var att eftersom datainsamlingsmetoden var intervjuer kunde bara ett visst antal intervjuer (i 

det fallet sex) genomföras dels på grund av att det inte fanns tid för att genomföra fler 

intervjuer och dels för att det inte fanns fler informanter tillgängliga för intervjuer. Denna 

begränsning har haft en direkt påverkan på resultatens generaliseringsbarhet. Eftersom antalet 

intervjuer är så få är resultatet inte generaliseringsbart.  

 

Det fanns även begränsningar med urvalet. Som tidigare nämnts ville jag även intervjua 

personal från grundskolan men det fanns tyvärr inte informanter som hade möjlighet att delta i 

intervjuer. Om Intervjuerna exempelvis hade kompletterats med enkäter skulle jag kanske ha 

fått även grundskolepersonalens syn på samverkan. Detta skulle ha betytt mycket för studien. 

Det hade inneburit mycket mer meningsskiljaktigheter och motsägelser för att till skillnad 

från gymnasiet, fungerade samverkan med grundskolan inte alls.  Jag tycker att detta skulle ha 

gjort studien och analysen mer intressant jämfört med studiens nuvarande form som 

innehåller väldigt få meningsskiljaktigheter och motsägelser. Dessutom kunde det ha 

inneburit större möjligheter för att kunna studera hämmande faktorer samt problem i 

samverkan. Trots detta anser jag metodvalet som rätt för att det ledde till att frågeställningarna 

besvarades och studiens syfte uppfylldes. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

I denna studie har jag utgått från att samverkan är något positiv som ska eftersträvas. Jag har 

tagit för givet att det bara finns vinster och fördelar med samverkan. Även i tidigare forskning 

inom området som jag har tagit del av, fokuseras enbart på fördelarna med samverkan och 

samverkan beskrivs som något eftersträvansvärt. Därför tycker jag att det vore intressant om 
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någon skulle studera nackdelarna med samverkan. På grund av bland annat tidsbegränsning 

hade jag inte möjlighet till att jämföra resultatet med andra liknande studie, därför skulle det 

vara bra om någon gör en jämförelse av liknande studier inom området.  

 

Min förhoppning är att denna studie ska kunna hjälpa informanterna att utveckla sin 

samverkan ännu mer. Jag har försökt att belysa de få hinder som ligger i vägen för att kunna 

uppnå en helt perfekt samverkan. Att bara med lite mer återkoppling, lite mer förståelse för 

varandras regler och begränsningar samt lite mer resurser kan socialtjänsten, polisen och 

skolan i Härnösand uppnå en helt felfri samverkan som kan vara en förebild för andra städer.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  
 

Hej! 

Mitt namn är Pooya Alibeygi och jag studerar till socionom vid Uppsala universitet.  Jag 

skriver jag en C-uppsats som ska handla om samverkan mellan socialtjänsten, polisen och 

skolan i Härnösands kommun. Därför vill jag gärna ta del av dina erfarenheter och kunskaper 

kring samverkan.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten, polisen och skolan i Härnösands 

kommun samverkar i stort och kring ungdomar som brukar/missbrukar alkohol eller droger 

och hur personalen på respektive verksamhet upplever samverkan. För att kunna studera detta 

kommer jag att genomföra ett antal intervjuer. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och 

förslagsvis äga rum i ditt kontor.   

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast jag kommer att ha 

tillgång till uppgifterna. Jag kan inte utlova fulständig anonymitet då det bara är vissa få 

personer i respektive verksamhet som arbetar med den aktuella frågan. Deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas utan någon motivering. 

 

Min handledare heter Marianne Löfqvist och du kan nå henne på telefon: 

018-471 7802 eller marianne.lofqvist@soc.uu.se  

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. Du kan nå mig på telefon: 

 073-516 30 95 eller pooya.alibeygi@yahoo.com  

 

Ditt deltagande är av stor betydelse för mig och min uppsats och jag tackar dig på förhand. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Pooya Alibeygi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marianne.lofqvist@soc.uu.se
mailto:pooya.alibeygi@yahoo.com


 

37 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Socialtjänsten 

1. Hur ser samverkan mellan er, polisen och skolan ut i stort? 

2. Hur samverkar ni gällande alkohol och droger? 

3. Varför ska skolan samverka med socialtjänsten och polisen? Vad vinner man på det? 

4. Samverkar ni på ett speciellt sätt eller efter en viss metod när det gäller alkohol och 

droger? 

5. Vad anser du som viktigt i samverkan eller vilka förutsättningar anser du vara viktiga 

för samverkan? 

6. Hur upplever du att samverkan fungerar i praktiken? 

7. Vilka faktorer främjar samverkan enligt dig? 

8. Finns det faktorer som hämmar samverkan? 

9. Hur tycker du att samverkan kan förbättras? 

 

Polisen  

1. Hur ser samverkan mellan er, socialtjänsten och skolan ut i stort? 

2. Hur samverkar ni gällande alkohol och droger? 

3. Varför ska skolan samverka med socialtjänsten och polisen? Vad vinner man på det? 

4. Samverkar ni på ett speciellt sätt eller efter en viss metod när det gäller alkohol och 

droger? 

5. Vad anser du som viktigt i samverkan vilka förutsättningar anser du vara viktiga för 

samverkan? 

6. Hur upplever du att samverkan fungerar i praktiken? 

7. Vilka faktorer främjar samverkan enligt dig? 

8. Finns det faktorer som hämmar samverkan? 

9. Hur tycker du att samverkan kan förbättras? 

 

Skolan 

1. Hur ser samverkan mellan er, socialtjänsten och polisen ut i stort? 

2. Hur samverkar ni gällande alkohol och droger? 

3. Varför ska skolan samverka med socialtjänsten och polisen? Vad vinner man på det? 

4. Samverkar ni på ett speciellt sätt eller efter en viss metod när det gäller alkohol och 

droger? 

5. Vad anser du som viktigt i samverkan vilka förutsättningar anser du vara viktiga för 

samverkan? 

6. Hur upplever du att samverkan fungerar i praktiken? 

7. Vilka faktorer främjar samverkan enligt dig? 

8. Finns det faktorer som hämmar samverkan? 

9. Hur tycker du att samverkan kan förbättras? 

 


